DEMO Funksjonsbeskrivelse av låser og beslag
Når dører ikke er detaljbeskrevet og mengdebeskrivelse ikke er utarbeidet vil det være behov for en
beskrivelse av dører som krever spesielle løsninger.
Aktuelle dører kan være elektrisk låste rømningsdører, dører med universell utforming ved hjelp av
dørautomatikk eller stå på holdemagnet, adgangskontroll, lukket/låst overvåking og lignende. Vi utarbeider
funksjonstegninger som viser disse dørene, se neste side.
Etter at funksjoner er avklart utarbeider vi en funksjonsbeskrivelse. Et utdrag er vist nedenfor.
Generelt:
 Tilbyder skal gjennomføre en funksjonstest av alle dører som er vist på funksjonstegningene.
Dørvridere: Form som vist



Ø 18 mm + - 1 mm
Vriderpinne for alle
dørtykkelser

 Overflate i børstet rustfritt stål.
 Anbyder skal beskrive og tilby vrider og
langskilt løsninger med eventuell
returfjær, nålelager, kulelager eller
lignende som gjør at vrider ikke
”henger”.
 Kravet er 99 % ikke heng i første drifts
år etter overtakelse.

Dørautomatikk slag:
 Skal fortrinnsvis ha glideskinne arm.
 Skifte av arm system skal ikke medføre endring i pris.
 Skal være av samme fabrikat.
 Dørautomatikk montert på brannklassifiserte dører skal være godkjent iht. NS 3420.
 Dørautomatikk på ytterdører monteres på karmside (innvendig)
 Skal inkludere funksjonsvelger (programvelger) med integrert systemsylinder
 Skal kunne strømforsyne elektrisk lås og nødåpner.
 Skal ha åpningshjelp.
 Ved to-fløyet dør skal begge fløyer ha dørautomatikk dersom gangfløyen er mindre enn 10M.
 Ved to-fløyet dør skal dørautomatikk ha koordineringsfunksjon. Justerbar tiltrekking av dørblad ved
aktivering.
 Skal leveres med minimum 1,5 m 230 V AC kabel.
Elektrisk
sluttstykke:

Skal leveres med mikrobryter. Krav til bruddstyrke min 6 kN.

Panikk beslag:

Det skal tilbys panikkbeslag med horisontal trykkplate over hele dørblad i fritt valgt
RAL farge.

Beslagpakker:

Beslagpakker vil være aktuelle på dører som er vist på funksjonstegningen.
Aktuelle dører er avmerket med funksjoner og beslagpakker på funksjonstegninger som
inngår i anbudsmaterialet.

Beslagpakke A01: BAD. Ytterdør rømning daglig bruk. Dørautomatikk, albuebrytere, elektrisk lås og
nødåpner. Panikkbeslag og magnetlås på eventuelt skåtefelt. Tilkobles brannalarm og
adgangskontroll / innbruddsalarm anlegg. (Kortleser)
Beslagpakke B02: Dh. Innerdør rømning. Ulåst. Dørautomatikk med holdefunksjon og albuebrytere.
Panikkbeslag på eventuelt skåtefelt.

