Drifts- och skötselanvisningar , Eduran kyl- och
frysrumsdörrar
1. Kylrumsdörrar:
Dörrarna hålles väl rengjorda med hjälp av våttorkning eller skumbaserade
rengöringsmetoder.
Använd vanliga kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel med pH-värden mellan 6 och 9.
* Undvik starka lösningsmedel, kolväteföreningar eller nötande rengöringsmedel som kan
skada ytbeläggningen.
Vid osäkerhet om ett medels lämplighet: Prova först på en begränsad yta och skölj efter
med vatten.
Eventuella skador i ytbeläggningen skall bättringsmålas för att undvika smutsansamling
eller korrosion.
Gångjärn smörjes regelbundet (min. 2 ggr per år), med Lithiumfett som är
livsmedelsgodkänt.
Tätningslister rengöres och kontrolleras regelbundet. Vid behov kan de enkelt bytas ut. De
är inpressade i en speciell hållarprofil och kan dras rakt ut ur profilen. På samma sätt kan en
ny list pressas in i profilen.
Kontrollera dörrens täthet genom att stänga dörren från insidan rummet och släcka
rumsbelysningen. Lyser det runt karmen är dörren otät.
Cylinderlås skall funktionsprovas och smörjas regelbundet i samma omfattning som
gångjärn.
2. Frysrumsdörrar:
Dörrarna hålles väl rengjorda med hjälp av våttorkning eller skumbaserade
rengöringsmetoder.
Använd vanliga kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel med pH-värden mellan 6 och 9.
* Undvik starka lösningsmedel, kolväteföreningar eller nötande rengöringsmedel som kan
skada ytbeläggningen.
Vid osäkerhet om ett medels lämplighet: Prova först på en begränsad yta och skölj efter
med vatten.
Eventuella skador i ytbeläggningen skall bättringsmålas för att undvika smutsansamling
eller korrosion.
Gångjärn smörjes regelbundet (min. 2 ggr per år), med Lithiumfett som är
livsmedelsgodkänt.
Tätningslister rengöres och kontrolleras regelbundet. Vid behov kan de enkelt bytas ut. De
är inpressade i en speciell hållarprofil och kan dras rakt ut ur profilen. På samma sätt kan en
ny list pressas in i profilen.
Kontrollera dörrens täthet genom att stänga dörren från insidan rummet och släcka
rumsbelysningen. Lyser det runt karmen är dörren otät.
Cylinderlås skall funktionsprovas och smörjas regelbundet i samma omfattning som
gångjärn.
Karmen på frysrumsdörrar har en värmekabel för att hindra kondens- och isbildning.
Uppstår is, kontrollera först att värmekabeln är ansluten, därefter om den har rätt spänning
(220 V). Vid fel på kabeln skall den bytas ut. I övrigt se kylrumsdörrar.
* När dörren är låst från utsidan skall den ändå kunna öppnas från rummets insida med
hjälp av nödöppningsanordningen på dörrbladet. Det är en viktig säkerhetsfunktion och
måste kontrolleras dagligen

