
Vad gör man när...

INSTRUKTIONER FÖR ÅTGÄRDANDE AV FEL PÅ GEZE DÖRRSTÄNGARE

Tack för att du valt dörrteknik från GEZE. I detta dokument hittar du en översikt över fel som kan uppkomma på ditt system 
och instruktioner för hur du kan försöka åtgärda dessa själv.

 Ställskruvarna ska användas ytterst försiktigt och med rätt verktyg
 Kontakta kvalificerad tekniker för dörrstängare på brandskyddsdörrar, dörrar i nödutrymningsvägar och nödutgångar

UPPBYGGNADSSKISS – GEZE DÖRRSTÄNGARE

1.  Dörrstängare storlek/stäng-
ningskraft

2. Stängningsfart
3. Tillslag (TS 5000/TS 4000 S)
4. Öppningsbroms
5. Stängningsfördröjning
 (TS 4000 S/TS 5000 S) 
6. Display för stängningskraft
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Endast för GEZE TS 4000
Inställning tillslag      med tillslag              utan tillslag

6

Dörrstängare |  INSTRUKTIONER FÖR ÅTGÄRDANDE AV FEL



S
en

as
t 

up
p

d
at

er
at

 0
3

/1
7 

R
ätt

en
 ti

ll 
än

d
ri

n
ga

r f
ör

b
eh

ål
ls

PROBLEMBESKRIVNING ORSAK ÅTGÄRD

Dörren stängs inte Stängningen hindras 
(t.ex. dörrar som går mot golvet, för stora tät-
ningslister).

Åtgärda hindret

För liten stängningskraftsjustering (1) Öka stängningskraftsjusteringen (1) 
(dörrstängare storlek)

Luftdrag Kontrollera omgivningen och åtgärda yttre på-
verkan (t.ex. fönster, ventilationssystem)

Mekanisk uppställningsenhet fasthakad Dra åt tills enheten hakar loss

Dörren stängs långsamt Stängningen hindras (t.ex. dörrar som går mot 
golvet, för stora tätningslister)

Åtgärda hindret

För liten stängningskraftsjustering (1) Öka stängningskraftsjusteringen (1) 
(dörrstängare storlek)

Luftdrag Kontrollera omgivningen och åtgärda yttre på-
verkan (t.ex. fönster, ventilationssystem)

För låg stängningsfart (2) Öka stängningsfarten (2)

Dörren stängs med för stor kraft För hög stängningsfart (2) Minska stängningsfarten (2)

För kraftigt tillslag (3) Minska inställningen för tillslaget (3)

Dörrstängaren läcker olja  Byt ut dörrstängaren 

Luftdrag Kontrollera omgivningen och åtgärda yttre på-
verkan (t.ex. fönster, ventilationssystem)

Dörren stängs, men går inte i lås Stängningskraften (1) eller 
tillslaget (3) har får låg inställning

Öka inställningen för stängningskraft (1) 
eller tillslag (3)

Låskolven går trögt Kontrollera, smörj (beakta tillverkarens anvisningar)

Dörren öppnas trögt Tröga dörrar / gångjärn 
(dörrar som går mot golvet, för stora tätnings-
lister)

Åtgärda hindret / ställ in gångjärn

Felaktig storlek på dörrstängaren (1) Minska stängningskraften (1) (beakta minsta 
stängningskraft på brandklassade dörrar)

Luftdrag Kontrollera omgivningen och åtgärda yttre på-
verkan (t.ex. fönster, ventilationssystem)

Dörren accelererar strax innan 
den stängs helt och slår igen

För kraftig inställning på tillslag (3) Kontrollera och ställ in

Dörren går trögt från en öppningsvin-
kel på ca 80°

För kraftig inställning på öppningsbromsen (4) Kontrollera och ställ in

Den valfria mekaniska uppställningen 
är utan funktion

Ej aktiverad / uppställningsvinkel 
ej uppnådd 

Kontrollera och ställ in, öppna dörren via upp-
ställningsvinkeln

Dörrstängaren kan inte längre ställas in Ventilskruvar / ställskruv 
har dragits åt för hårt/har skadats

Byt ut dörrstängaren 

Om en störning kvarstår är du välkommen att kontakta oss. 
Teamet från GEZE Service står till din tjänst:

GEZE Service: Tel.:  +46 (0)8 732 34 00
GEZE Teknisk support: Tel.:  +46 (0)8 732 34 00

E-post: sverige.se@geze.com

KONTAKT

GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
BOX 7060
SE-187 11 Täby www.geze.com
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