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Betjening af vinduer 

Den følgende betjeningsvejledning gælder for alle elementtyper og åbningsvarianter. 

Betjening af skyde-elementer 

Åbne 
1. Åben skydefløjen op ved at trykke på fingergrebets inderside 1 
2. Skydefløjen køres til side 
 
Lukke 
1. Skydefløjen skubbes i 
2. Aflås skydefløjen ved at sikre, at fingergrebet forrigler 

Dreje-element Dreje-kip-element 

Kip-før-dreje-element 
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Åbne 
1. Skydedøren åbnes ud af forriglerne ved at trykke palen ned 2  Signalfarve = 

grøn 
2. Skydedøren åbnes ved at trække i stanggrebet / grebsskålen 
 
Lukke 
1. Skydedøren lukke ved at trække i stanggrebet / grebsskålen 
2. Skydepanelerne låses i forriglerne ved at trykke 2 palen op  
 Signalfarve = rød 
 

Åbne 
1. Skydefløjen åbnes ud af forriglerne ved at trykke ned 2 og fastholde palen nede  

-  Signalfarven på lukkeelementet viser grøn 
2. Skydefløjen med stanggreb / grebsskålen åbnes. Så snart åbningsprocessen er 

igangsat, kan palen slippes og døre kører nu ud uden pres på åbningsbremsen. 
 Signalfarven på lukkeelementet viser rød. 
 
Lukke 
1. Skydefløjen lukkes helt ved at trække i stanggrebet / grebsskålen. Lukningen 

kontrolleres automatisk, og når lukkeelementet går i hak forrigles døren. Vær 
opmærksom på at der er mulighed for at lukke sig ude. 

 
For at beskytte låsemekanismen under lukning af elementet anbefales det at holde det 
manuelle fasthold nede under hele processen for at skåne døren. 

 

Åbne 
1. Drej 3 grebet 90 grader mod uret 
2. Skydefløjen kan nu åbnes 
 
Lukke 
1. Luk skydefløjen helt i 
2. Drej 3 grebet 90 grader med uret 

Åbne 
1. Tryk sikringsknappen på grebet ned 
2. Drej 3 grebet 90 grader mod uret og slip sikrings-

knappen 
3. Skydefløjen kan nu åbnes 
 
Lukke 
1. Luk skydefløjen helt i 
2. Drej 3 grebet 90 grader med uret 



6 
05-07-2016 

Åbne 
1. Drej 4 grebet 90 grader med uret. 
2. Skydedøren kan nu åbnes.  

Åbne 
1. Drej nøglen med uret for at låse grebet op 
2. Drej 3 grebet 30 grader mod uret 
3. Skydefløjen kan nu åbnes 
 
Lukke 
1. Luk skydedøren helt i 
2. Dreje 3 grebet 90 grader med uret 
3. Drej nøglen mod uret for at låse grebet fast 

Lukke 
1. Luk skydedøren helt i 
2. Drej 5 grebet 90 grader mod uret 
3. Fløjen kan nu låses med nøgle 

Åbne 
1. Lås skydefløj op med nøgle 
2. Drej 5 grebet 90 grader med uret 
3. Skydedøren kan nu åbnes 

Åbne 
1. For at låse døren op, trykkes der let på vrideren 6 og denne 

drejes mod venstre 
2. Elementet betjenes herefter som beskrevet i afsnit xxx 

Lukke 
1. Luk elementet helt til 
2. Vrideren drejes nu mod højre 6 for at forrigle tillægslåsen 

Lukke 
1. Luk skydedøren helt i 
2. Drej 4 grebet op ad i lodret stilling  
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Åbne 
1. Dreje 1 grebet 30 grader opad i vandret position 
2. Rammen drejes udad til åbning 
 
 
 
Lukke 
1. Luk rammen helt i 
2. Dreje 1 grebet 90 grader lodret nedad til lukkestilling 

Åbne 
1. Giv vrideren i den centerplacerede 3 tillægslås et let tryk, og drej vrideren 

mod uret for at låse fløjen op 
2. Elementet betjenes herefter som beskrevet i afsnit xxx 
 
 
Lukke 
1. Luk skydefløjen helt i 
2. Giv vrideren i den centerplacerede 3 tillægslås et let tryk, og drej vrideren 

med uret for at forrigle skydeelementet 

Åbne 
1. Lås fløjen op med nøgle 
2. Drej 2 grebet 180 grader i nedadgående retning 
3. Skydefløjen er nu klar til at blive skubbet op 
 
 
 
 
 
Lukke 
1. Luk skydefløjen helt i 
2. Drej 2 grebet 180 grader opad igen til lodret position 
3. Aflås skydefløjen i grebslåsen med nøgle 

Åbne 
1. Drej grebet 180 grader med uret nedad 1 til lodret position 
2. Skydedøren kan nu åbnes 
 
 
 
 
Lukke 
1. Luk skydedøren helt til 
2. Drej grebet 180 grader mod uret opad 1 til lodret position 

Betjening af dreje-element ( udadgående ) 
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Betjeningstyper 
1 Grebsbetjent 
Begrænsning af åbningsvinklen kan udføres ved at forskyde anslaget i c-
profilet 
( vær OBS på at det ikke er et klemsikringsbeslag ) 
 
Åbne 
1. Dreje 3 greb 90 grader indad 
2. Skub vinduesrammen udad 
 
Lukke 
1. Luk vinduesrammen helt i 
2. Stil grebet i vandret stilling 4 

Åbne 
1. Drej 2 greb 90 grader i opadgående retning 
2. Rammen skydes ud, og fæstnes med fasthold i den ønskede åbnings-

vinkel 
 
Lukke 
1. Vinduesrammen skydes ud i yderposition, for at kunne løsnes af fasthol-

det 
2. Vinduesrammen lukkes helt i 
3. Drej 2 greb 90 grader i nedadgående retning - og vinduet er låst 
 

2   Elektrisk betjening med skjult Schuco Tip Tronic motor, som kan forrigles og 
fikseres i en given åbning 
Bemærk : Vinduets klemsikring kontrolleres af software til sikringskasse II 
Sikringskasse IV opnås ved yderligere at installere klemsikringslister 
Betjeningstyper 
A) Trykkontakt 
B) Vippekontakt 
C) Betjeningsknapper 

Betjening af  tophængt element ( udadgående ) 

Betjening af  AWS 114 element 
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Betjening af døre 

Åbning / forrigling fra ydersiden 
1. Drej nøglen ind imod dørbladet ( mod fjederen ) og fasthold nøglen kortvarigt 

i denne position 
2. Åben herefter døren lidt, og slip derefter nøglen 
3. Åben døren helt 
4. Døren kan herefter lukkes igen 
5. For fuld forrigling mod karm, drejes nøglen helt i bund 
 
Åbning / forrigling inde fra 
1. Tryk dørgrebet ned 
2. Åben døren .. 
3. Døren kan herefter lukkes igen 
4. For fuld forrigling mod karm, drejes nøglen helt i bund 

Åbning fra indvendig- / udvendig side 
1. Nøglen i dørlåsen drejes mod glasset i dørrammen, til 

den er i bund 
2. Dørgrebet trykkes ned 
3. Døren kan nu åbnes 
 
 
Forrigling af døren foregår i omvendt rækkefælge 

Denne flerpunktslås har ekstra faller foroven og forneden 1 på dørbladet 
 
Betjening af døren 
1. De øvre og nedre riglefaller 1 forrigler døren automatisk og forhindrer 

betjening af døren udefra 
2. Indefra kan døren betjenes via dørgrebet 
 
Komplet aflåsning af døren 

 Ved at låse dørlåsen med nøgle 2 er døren sikret mod åbning indefra. 

Dørgrebet er nu blokeret og kan ikke betjenes 
 
Komplet åbning af døren 

 Den komplet aflåste dør kan åbnes inde fra med nøglen ved at dreje 

nøglen to gange ( hør to klik ) - betjen nu døren med grebet 

Dørforrigling, yderdør med knop / stanglås 

Dørforrigling, yderdør med dørgreb 

Dørforrigling, dør med automatisk forrigling ( selvforriglende ) 
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Døre kan også forsynes med en motorlås. Denne løsning består af en mekanisk lås hvor-
på der er monteret en elmotor, som forrigler ved impuls fra en magnetkontakt i døren, 
vippekontakt nær døren eller en anden form for sluttekontakt der kan forrigle dørlåsens 
riglefaller i karmen. 

Den aflåste dør frigives til åbning ved et separat  monteret el-slutblik som er monteret i 
karmen ud for dørlåsens falle 
Døren kan kun åbnes så længe el-slutblikket er aktiveret. Denne funktion kaldes ” strømløs 
låst ” - og døren kan kun åbnes ved en elektrisk impuls. 
 

INFORMATION 
Det er udelukkende dørens falle, der holder døren aflåst. Ved forrigling af døren 
med nøgle / vrider kan døren ikke længere åbnes med el-slutblik 

 
Dagindstilling: 

 På mange el-slutblik er det muligt at veksle mellem indstillingerne ” strømløs åben 

” eller ” strømløs låst ”. Man kan derfor vælge i dagtimerne at deaktivere el-
slutblikket, så det er ” strømløst åben ”, så fallen kan bevæges 1. 

 
Forrigle og låse op: 

 El-slutblikkets læbefalle 1 kan enten forrigles eller låses op ved spærretappen 2 

Dørforrigling, dør med vridercylinder 

Dørforrigling, dør med el-slutblik 

Dørforrigling, dør med motorlås 

Dørforrigling, dør med elektrisk koblingslås ( EK ) 

Denne lås, med elektrisk kobling, kan tilsluttes centralt. Det er muligt at udføre såvel en-
keltfløjede som dobbeltfløjede anlæg med elektrisk koblingslås. Det udvendige håndtag 
går i indgreb med koblingslåsen. Det vil sige, at adgangen gennem døren realiseres via 
grebet. Dørgrebet kan således enten være til eller fra koblet. 

INFORMATION 
Den elektriske koblingslås kan forbindes med et ADK-anlæg eller en anden form for cen-
tral styring der giver en tilbagemelding til døren om at denne enhed er aflåst. 
Dørene betjenes elektrisk, og adgang kan gives via kodetastatur, telefonanlæg, tidsstyring 
eller anden form for adgangskontrol. 

Denne låsecylinder ( PZ-profilcylinder ) kan på udvendige side betjenes med nøgle og på 
indvendige side betjenes med en vrider / drejeknop. 
 
Forrigling / låsning : 
1. Luk døren 
2. Dreje vrideren i retning af karmen, indtil den er i bund 
 
Oplåsning af døren sker i omvendt rækkefølge 
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Dørforrigling, 2-fløjede døre 

I tilfælde af fare eller panik kan en– eller begge dørfløje åbnes fra aflåst stilling, via 
grebsfunktionen i nødåbningsgrebet. 

Åbning af gående fløj: 
1. Døren låses op ved at dreje nøglen helt i bund i retning med glasfyldingen af 

døren 
2. Dørgreb 1 trykkes ned 
3. Døren åbnes 
 
Forrigling af døren foregår i omvendt rækkefølge 
 
 
 
Åbning af stående fløj 
1. Gående fløj åbnes først 
2. Kantriglen 2 i den stående fløjs fals, åbnes ved at hive håndtaget ned 
3. Den stående fløj er nu åben 
 
Forrigling af døren foregår i omvendt rækkefølge 

Dørforrigling, 2-fløjede døre med antipanikfunktion 

Åbning af gående fløj ( i paniksituation ): 
1. Døren låses op ved at dreje nøglen helt i bund i retning mod glasfyldingen af 

døren 
2. Dørgrebet 1 trykkes nedad 
3. Den gående fløj kan nu åbnes 
 
Låse gående fløj 
1. Luk døren 
2. Den gående fløj forrigles ved at dreje nøglen en hel omgang i retning mod glas-

fyldingen 
 
 
Åbne stående fløj 
1. Dørgrebet 1 på stående fløj trykkes nedad 
2. Stående– og gående fløj kan nu begge åbnes 
 
Låse stående fløj 
1. Luk først stående fløj 
2. Luk derefter den gående fløj 
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Dørlukker 

Åbning af gående fløj ( i paniksituation ): 
1. Tryk på antipanikbaren 1 
2. Den gående fløj åbnes 
 
Forrigling af gående fløj 

 Gående fløj lukkes og via at dreje nøglen i bund mod fyldingssiden 3 forrigles 

den gående fløj med den stående fløj. 
 
 
 
Åbning af den stående fløj 
1. Antipanikbaren 2 trykkes i en enkelt bevægelse 
2. Den stående fløj åbnes, og den gående fløj følger med og åbner ud 
 
 
Forrigling af den stående fløj 
1. Den stående fløj lukkes 
2. Ved at trykke låseknappen ind, låses den stående fløj 4 
 
Åbning af gående og stående fløj 
1. Ved at trykke på den stående fløjs antipanikbar, åbnes begge 2 dørfløje 
2. Ved at trykke på den gående fløjs antipanikbar åbnes kun denne dørfløj 

Via flugtvejsgreb ( antipanikbar / pushbar ) kan aflåste døre åbnes ved at trykke 
på en eller bevæge sig ind i den tværgående trykstang. 
 
 

 
INFORMATION 
Ved aflåsning af døre, lukkes og låses den stående fløj altid først 

Dørlukkeren bevæger døre tilbage til lukkestilling. Dørlukkeren kan som regel både 
justeres for lukkehastighed og lukkekraft. I nogen tilfælde er dørlukkeren også forsynet 
med åbningsbremse. 
 
På uklassificerede døre kan dørlukkeren også monteres med et manuelt fasthold som 
åbningsbegrænser ( det er ikke lovligt at montere manuelt fasthold på branddøre ). 
 
På klassificerede døre ( branddøre ) skal døren kunne lukke automatisk i tilfælde af 
brand. Derfor må her kun monteres elektromagnetiske fasthold, som er tilkoblet ABDL-
anlæg / røgmelder ( afhængig af bygningsforholdene ). 
 
Dørlukkere er vedligeholdelsesfrie, men klassificerede døre kræver lovpligtigt eftersyn 
( kontakt evt. brandmyndighed for spørgsmål ). 
 
Døre med dørlukkere bør have monteret dørstop for at undgå skader på dørlukker og 
dør. 
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Montering og vedligehold af DORMA dørlukkere 
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Ved indendørs montage ( anbefales ) af Dorma dørlukkere kræves ingen vedligeholdelse ud over synlig kontrol. 
Ved valg af korrekt dørlukker med indstilling af fjederkraft og lukkehastighed efter forholdene er yderligere justering ikke 
nødvendig. 
Under ekstreme forhold, blandt andet vådrum eller udendørs, anbefales smøring af bevægelige metaldele ( ikke plast og 
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Fejlbetjening 

Belast ikke rammen eller greb med ekstra vægt. 
 
Ekstra vægt kan skade rammens form og ødelægge grebet. 

OBS   
For at undgå skader på vinduer og døre bedes De være opmærksom på nedenstående anvis-
ninger. 

Tryk kun grebet i betjeningsretningen og tryk det aldrig ud over grebets 
naturlige endepunkter. 
Ekstra belastning kan føre til ødelæggelse af greb, lås og dør. 

Lad ikke elementet stå åbent mod en mur. 
 
Elementet kan ødelægges ved at banke mod murværk, som følge af sug, træk og 
vindbelastning. 

Klem ikke elementer fast mellem karm og ramme. 
 
Ekstra belastning kan skade rammens form. 

Ved dobbeltdøre skal den gående fløj altid åbnes først, og ALDRIG den 
stående fløj ( undtagelse er KUN ved flugtvejsdøre ). 
Den ekstra belastning ved fejlbetjening kan medføre deformation og ødelæggelse 
af både karm og ramme, samt låse og beslag. 
1 Gående fløj med dørgreb 
2 Stående fløj 

Døren må ALDRIG forrigles, mens døren står åben. 
Hvis døren lukkes med fremskudt rigle kan det medføre skader på dørramme, 
karm og lås 
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Rengøring foretages mindst hver 6. måned. Facader beliggende i nærheden af stærkt forurenende kilder, såsom 
industriområder og ved kyster, skal rengøres mindst hver 3. måned. 
 
Vindueskarme og andre komponenter i jordhøjde bør rengøres oftere, f.eks. kan rengøring af vindueskarme foreta-
ges samtidig med pudsning af vinduesglas. 
 
Rengøring af lakerede komponenter udføres med vand tilsat svage vaskemidler, evt. autoshampoo med voks. 
 

Rengøringen bør foretages med blød børste eller blød svamp med rigeligt rengøringsmiddel. 
Sørg for grundig efterskylning med rent vand, da de fleste rengøringsmidler indeholder afspændingsmidler. 
 
Vand aftørres med gummiskraber eller vaskeskind. 
 
Vi anbefaler, at emnerne voksbehandles 1-2 gange pr. år. 
 
Brug af vaskemidler som indeholder slibemidler eller opløsningsmidler vil kunne skade belægningen. 
 
Hård børstning eller skrubning vil kunne give skæmmende skader i lakken og må undgås . 
 
Den optimale rengøring af vinduer opnås, når vinduesrammer og tætninger renses, hver gang ruden vaskes. Anvend et mildt syrefrit rengørings-
middel. Gips, mørtel og lignende fjernes bedst med en træ– eller plastspartel. 

Rengøring og pleje 

Anvend aldrig følgende til rengøring: 
 
Skarpkantede værktøjer som f.eks. kniv, spartel, stålklud, skuresvamp etc., som kan 

beskadige overfladen. 
 
Grove rengøringsmidler eller opløsningsmidler som neglelakfjerner og lignende, der 
kan skade overfladen. 
 
Almindeligt smuds kan fjernes med vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Dette 
gælder både for eloxerede og lakerede komponenter. 

Lakerede komponenter 

Anodiserede komponenter 

Inden døre: 
Aluminiumsprodukter, der er placeret inden døre, kræver - under normale omstændigheder - kun aftørring med en 

blød klud med jævne mellemrum. 

Uden døre:  
Rengøring og vedligeholdelse af udvendige aluminiumsprodukter afhænger meget af påvirkningerne fra det om-

kringliggende miljø, samt hvor meget der lægges vægt på det dekorative udseende og den beskyttende funktion. 

Anvend aldrig:  
Sodaopløsninger, fluorider, klorider, sulfater, alkalier, syrer, slibematerialer, smergellærred, metalklude, ståluld, stålbørster etc. Sæbeopløsnin-

ger må ikke anvendes på grund af den høje alkaliet.  



17 
05-07-2016 

Lettere tilsmudsning 

  Rent vand og vaskeskind. Aftør med blød og tør klud. 

 

Mere tilsmudsning 

 Neutralt, syntetisk, flydende rengøringsmiddel, som påføres med klud, svamp, vaskeskind eller en blød børste. Skyl derefter med rent 

vand og aftør med blød og tør klud. 

 Højtryksrenser kan anvendes. Højtryksrenseren arbejdes med, så det naturlige afløb fra facaden anvendes. Der må ikke komme vand 

ind bag facaden, så brug af højtryksrenser er derfor afhængig af konstruktionen.  
 

Meget tilsmudset 

  Milde metalpudsemidler egnet til aluminium.  

  Rengøringsmidlet skal ligge i det neutrale område mellem PH 5-8. 

Rengøringsprodukter 

Den kemiske industri har udviklet specielle produkter, der ikke skader aluminiumets oxydlaget : 

Colorrens 20 
Egner sig specielt til rengøring af tilsmudsede overflader pga. opsætning, ældning, støv, olie og fedt. Rengøringsmidlet er en ugiftig neutral 
pasta, der er uskadelig for anodiseringslaget og dennes tætning. Pastaen er let at påsmøre og fjerne. Den efterlader overfladen fuldstændig 
ren og uden bivirkninger, som ved alkaliske og abrasive rengøringsmidler. Med en rengøringsbeskyttelsesfilm giver den en delvis beskyttelse 

mod korrosion. 

Colorrens 95  
En metal-polish og silikoneholdigt specialprodukt til rengøring af aluminium og rustfrit stål. Ved mørkanodiserede aluminiumsdele anbefales det 

efterpolere kort tid. Ved andre overflader er dette ikke nødvendigt. 

(Stærkt tilsmudsede overflader kræver forudgående rengøring) 

Colorrens 100 

Rengøring og pleje af lodrette aluminiumsflader. Sikrer god vedhæftning. 

Colorrens 150 

Rengøring af aluminiumsoverflader. Anvendes i maks. 2% vandig opløsning med højtryksrensere eller børste. Skylles efter med vand. 

Graffiti cleaner 

Til fjernelse af graffiti, på aluminiumsoverflader, glas, keramik, hård PVC, hårde kunststoffer samt metaller uden at angribe grundmaterialet. 

Graffiti protect  

Langtidskonserverer og formindsker genforurening. 

Kalkfjerner 202 

Et produkt til rengøring og pleje af anodiserede aluminiumoverflader. 

(Fortsættes på side 18) 
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Colorstift/ spray 

En hurtigtørrende kvalitetslak til reparation af overfladeridser på anodiserede emner. 

Produktet leveres som 15 ml. farvestift eller 150 ml. dåse i farverne: 

 Sølv                   N1 natur 

 Lysbronze         B01 

 Mellembronze   B02 

 Mørkbronze      B03 

 Sort                   B04 

Der tages forbehold for mindre farveforskelle 

(Fortsat fra side 17) 
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Vedligeholdelse 

Ud over den normale rengøring og pleje, bør man mindst en gang årligt gennemføre et lille eftersyn. Dette forlænger elementets levetid og 
bevarer en god betjeningskomfort. 
Elektrisk drevne rammer ( f.eks. vinduer med mekatronisk ”Schüco TipTronic beslag” og ”e-slide” skydedørsbeslag ) skal, jfr. Maskindirektivet 
og bygningsreglementet, gennemgå et lovpligtigt hovedeftersyn mindst en gang årligt. Dette eftersyn skal udføres af sagkyndige. Heri skal alle 
eksisterende sikkerhedsanordninger medtages. Eftersynet skal dokumenteres. 
 

HENVISNING 
Beslagene som indgår i vinduer, døre og facader kræver en passende kontinuerlig pleje, udført af fagkyndige, for at sikre elementernes 
ydeevne og sikkerhed. Det anbefales derfor at indgå vedligeholdelsesaftaler med fagspecialister. 
 
ADVARSEL 
Når en kædemotor til Schüco Tip Tronic topstyret vindue demonteres, kan rammen bevæge sig uventet. Der er derfor fare for element– 
og personskade. Fisker derfor rammen inden denne løsnes, ved at understøtte hele vinduets vægt. 

 
For maskinelt betjente kip-vinduer, der kun er monteret med kædemotor, er der krav om påmonteret faldsikring ( se produktblad KB0.1 ) 
Fikser derfor rammen, inden denne løsnes, ved at understøtte hele vinduets vægt. 
 

ADVARSEL 
Der er fare for personskader eller materielle skader ved manglende– eller forkert udført vedligeholdelse. 
 

 Støv og tilsmudsning fra det indvendige rum mellem tætninger og karmen fjernes 

med en støvsuger. 

 Tilstoppede drænåbninger rengøring 1 med en lille træ - eller plastikpen. 

Rengøring af dræn 

Rengøring af føringsskinne på skyde -  og foldedøre 

Kontrol og smøring af tætninger 

 Støv og tilsmudsning mellem skinnerne fjernes med en støvsuger 

 Gnid alle tætninger ind med en fedstift eller vaseline. Hermed forbliver de smidige 

og man undgår at de klæber. 
 

 Efterse ved samme lejlighed tætningerne for skader eller revner. 
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På døre skal både rigle 1 og 2 smøres efter behov. Både falle og rigle skal kunne 
bevæges let og må ikke være slidte. 
 
Før indsmøring: 

 Riglen føres ud ved at aktivere låsen 

 
Efter indsmøring: 

 Rigle og faller bevæges ved at aktivere greb og lås 

 
For døre med flugtvejsbeslag / ” pushbar ” skal de bevægelige beslag 1 i begge sider 
af trykstangen, smøres minimum en gang årligt ( lovpligtigt eftersyn ). 
Montagebeslag og skruer gennemgås for fast montagetilslutning. Skruer skal fæst-
nes med 2-2,5 Nm. 

Vedligeholdelse af beslagdele 

Alle bevægelige dele i beslaget på Schüco-elementet er vedligeholdelsesfrie. Dog vil 
en smule syrefri olie og fedt holde de mekaniske dele let bevægelige og sikre en 
langtidssikret drift af elementet. 
Spray låsepunkter og kip-saksebeslag med oliesprayen fra vort sortiment af vedlige-
holdelsesprodukter. 

 
HENVISNING 
Alle bevægelige overflader på beslaget skal kun have en tynd hinde af smøre-

midlet, for at undgå tiltrækning af smuds og snavs. Tør derfor overskydende smøre-
middel af beslaget efter påsmøring. 
 
1. Riglestang, riglestangsføring 1 og hjørneomkoblingen 2 er indsmurte ved 

levering og er derfor vedligeholdelsesfrie. 
2. Drejehængslet 3 til vendevinduet er udstyret med friktionsbremse, som 

holder elementet fikseret i den ønskede fastholdeposition 
3. Drejehængslet til vendevinduet må derfor ikke smøres eller olieres, da det 

så vil kunne svinge ukontrolleret og være til personfare ( klemning og brud ) 
 
Mindst en gang årligt udføres der vedligeholdelsesarbejde på elementet ( sko-
ler, institutioner og hoteller udføres vedligehold ½ årligt) : 
 

 Kontroller beslagene for brud og slidtage. Stram løse skruer og bolte, samt 

udskift slidte komponenter. Dette skal udføres af fagspecialist. 
 

 Alle bevægelige dele og låsebeslag fedtes og kontrolleres for korrekt funkti-

on. 

Vedligeholdelse af døre 

 
Kontrolskema for VINDUER bilag side 31 udfyldes som dokumentation 1 gang årligt 
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Vedligeholdelse af låsecylinder 

Låsecylinderen skal mindst en gang ½ årligt kontrolleres for fuld funktionalitet og 
bevægelighed. 

 Låsecylinderen smøres med grafitpulver. 

Vedligeholdelse af dørhængsler 

Udenpåliggende hængsel Cylinderhængsel 

3-delt udenpåliggende hængsel 3-delt cylinderhængsel 

Kontrol af hængsler: 

 Tjek hængslerne for løse dele og for skader. Stram om nødvenigt fastgørelsesskruerne, og lad eventuelle fejl og skader blive udbedret 

af fagspecialist. 
 
Justering af hængsler: 

 Juster om nødvendigt hængslerne horisontalt eller vertikalt på justeringsskruerne for at sikre en ensartet afstand mellem karm og 

ramme. Ved korrekt justering af hængsler, bevæges døren let og ubesværet. 
 
Vedligeholdelse af hængsler: 

 Dørhængslerne er vedligeholdelsesfrie og skal derfor ikke smøres eller indfedtes. 

 
 

Fortsættes næste side ... 

 
Kontrolskema for DØRE bilag side 30 udfyldes som dokumentation 1 gang årligt 
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Vedligeholdelse af facader / glastage 

 
Kontrolskema for FACADER / GLASTAGE bilag side 33 udfyldes som dokumentation 1 gang årligt 

 - at dæklister sidder fast 
på skruelister 

- at gummilister slutter 
tæt i hjørnerne 

- at sporet holdes fri for snavs og 
algebelægninger 

 

- at skruer og beslag er ordentligt 
fastskruede 

- at åbningsbare dele incl. 
beslag fungerer korrekt 

- at gummilister slutter 
tæt i hjørnerne 

 

 

 

- at dræn og ventilationshuller holdes 
fri for snavs og algebelægninger 

- at inddækninger er fastgjorte 
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Korrekt ventilation 

Den høje tæthed i Schüco-system forhindrer luftudskiftningen mellem det udvendige miljø og indvendige rum. Inden døre forekommer der ofte 
høj luftfugtighed. Disse opstår i form af vanddamp, som afgives af både planter og mennesker. I visse rum er der særlig stor luftfugtighed ( køk-
ken, badeværelse ). 
 
Denne høje koncentration af damp fører til en stigende luftfugtighed og skal reduceres for at undgå fugtskader. Dette gøres ved udluftning. En 
kondensering af fugt-resistente materialer, så som aluminium og glas er midlertidig, og er kun tilladt i små mængder ( i henhold til DIN 4108-2 ). 
Luftfugtighed kan specielt ses som kondensvand ved vinduer. Denne fugtighed kan føre til fugtige vægge, fugtskjolder og dannelse af skimmel-
svamp. 
 

Sådan undgås fugtskader 

Udluftning sommer og vinter 

1. Udluft så ofte som muligt i løbet af dagen ( mindst 
5 minutter pr. gang ) 

2. Konstant udluftning - uden træk 

1. Ved kortvarig udluftning forbruges relativ lidt 
varmeenergi, da der luftes hurtigt ud på kort tid. 

2. Kontant udluftning bør begrænses i fyringssæso-
nen 
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Vinduet bør åbnes helt op flere gang om dagen for at opnå fyldestgørende udluftning af rummet. 
Den optimale udluftningstid afhænger af årstiden ( luftfugtigheden )og bør, som nedenstående billede viser, tage mellem 4-6 minutter i 
vinterperioden. 
 
Denne periodiske og kortvarige udluftning sikrer en optimal beskyttelse mod fugtskader. Denne effektive udskillelse af fugtig luft giver 
kun et lille varmetab og anvender dermed ikke meget energi til genopvarmning af boligen. 
 
Skruer man ned for termostaterne, eller slukker for varmeanlægget i den korte udluftningsperiode, har man endnu en energimæssig 
besparelse. Efterfølgende tændes varmen igen. 
 

Anbefalet udluftningstid ved kortvarige 1 udluftninger gennem året 

Udluftningsvejledning 

Ovenstående skema viser den nødvendige udluftningstid ved kortvarige udluftninger med fuldåbne vinduer. Anvisningerne tager udgangspunkt 
i vindstilhed samt den sæsonbestemte udendørstemperatur. 
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Glas 

Dug indvendigt 
 
Det kan forekomme, at termoruder dugger på den side, der vender ind mod rummet. Dette kan skyldes for høj luftfugtighed eller dårligt isolerende 
rude. Hvis det drejer sig om et uopvarmet rum, bør der sættes varme på, til duggen forsvinder. Energiruder giver en højere indvendig overflade-
temperatur og minimeret dugdannelse. 

 

Luft ud, fugt gør skade! Både på helbredet og på huset, hvor der kan udvikles råd og svamp. Derfor er der kun et godt råd, når ruderne dugger: 
LUFT UD. 
Kortvarigt, kraftigt og ofte (dagligt) så væggene ikke når at køle af. På denne måde sikres et sundere indeklima til gavn for hele bygningen samt 
brugere af denne; og dugproblemet på termoruderne løses samtidigt. 

 

Dug mellem glassene 

Sidder duggen derimod mellem glassene i en termorode som en grålig film (oftest på den øverste tredjedel), er termoruden punkteret og skal 
udskiftes. Punkterede/utætte termoruder falder ind under 5 års garantien. 
 

Dug udvendigt 

Energiruder har på grund af deres gode isoleringsevne en lavere temperatur på det udvendige glas. Det kan forårsage, at denne rudetype ved 
særlige vejrforhold kan dugge på ydersiden. Ved anvendelse af 3-lags termoruder øges denne periode med op til 3 gange så længe som for 2-
lags energiruder. Årsagen hertil er den lavere U-værdi og er ikke  reklamationsberettiget. 
 

Urenheder/ridser/snavs 
 
Glas er et naturprodukt, bestående af bl.a. sand, soda og kalk. Selv om råmaterialerne renses meget omhyggeligt, kan det ikke undgås, at der i 
enkelte tilfælde vil kunne forekomme små urenheder i glasset. 
En færdig termorude er resultatet af en omfattende industriel proces, der udføres med meget stor omhu. 
Alligevel kan det trods påpasseligheden ske, at der i produktionen opstår små ridser i glasset på den indvendige side af termoruden – eller at der 
sidder smudspartikler. 
Ved reklamation over disse former for urenheder vurderer en fagmand ud fra Glasindustriens ”Termoruders visuelle kvalitet”. 
 

Newton-ringe 
 
Newton-ringe er den ene af to specielle farveeffekter, der kan optræde i termoruder, der er fremstillet af floatglas, og viser sig som regnbuefarve-
de ringe. Årsagen er, at termoruden er leveret med så stort et undertryk, at de to indvendige glasflader rører – eller næsten rører hinanden. 
Forekomst af Newton-ringe skyldes en fabrikationsfejl, og en termorude med denne fejl er reklamationsberettiget. Der kan dog foretages en 
justering, idet termoruden kan trykudlignes. Dette skal udføres af fabrikanten eller af et firma udpeget af fabrikanten. Rudens holdbarhed forringes 
ikke ved justeringen, og den vil fortsat være omfattet af GS´ garantiordning. 
 

Brewster-striber 
 
Brewster-striber viser sig som uregelmæssige regnbuefarvede aftegninger. De er vanskelige at få øje på og ses i almindelighed kun i refleksion. 
Det er karakteristisk, at striberne ”vandrer”, når der trykkes let på ruden. 
Fænomenet forekommer i ruder fremstillet af floatglas, og skyldes denne glastypes meget store planhed. Ujævnhederne er så små, at de ligger 
nede i samme størrelsesorden som lysets bølgelængde (0,00038-0,00078 mm) og vil forårsage, at dagslyset ”spaltes” i spektralfarver blå, rød og 
grøn. 
Forekomst af Brewster-striber er ikke reklamationsberettiget, da de normalt ikke forstyrrer udsynet gennem ruden. 
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Termiske (varme-) spændinger 
 
Ved vindueskonstruktionen og monteringen af termoruderne i rammerne er der taget hensyn til, at glasset ”arbejder” som en naturlig følge af 
temperatursvingninger. Hvis termoruden udsættes for uensartede varmepåvirkninger, kan det forekomme, at der forårsages termiske spændinger 
i glasset. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis ruden udsættes for slagskygger, eller der klæbes streamers (specielt mørkfarvede), plakater eller 
skilte på ruderne. Ligeledes hvis ruden males helt eller delvis, eller hvis der på klæbes plastfilm/solfiltre. 
Termoruden kan absorbere så meget solenergi, at spændinger får glasset til at revne i et meget karakteristisk brud. Det samme kan ske, hvis der 
placeres varmereflekterende materialer tæt op ad ruden, eller hvis udluftning forhindres. Dette kan medføre uensartet opvarmning af ruden. 
Termoruder med almindeligt glas, men især termoruder med solafskærmende belægning eller gennemfarvet glas, kan under bestemte forhold 
blive påvirket af så store temperaturforskelle, at det forårsager termiske spændinger. Det er f.eks. tilfældet, hvis de udsættes for slagskygger. Ved 
sådanne konstruktioner, skal der anvendes hærdet glas i termoruden. 
 
Skader, der er opstået på grund af disse forhold, er ikke omfattet af garantien. 
 

Mekaniske og kemiske påvirkninger 
 
Alle former for efterbearbejdning: Slibning, sandblæsning eller påmaling af motiver, navneskilte eller lignende svækker glassets overflade. Dette 
kan medføre brud af glasset. Sådanne skader er ikke reklamationsberettigede. 
 
Hvis der ønskes påført motiver eller lignende på termorudens overflade, skal arbejdet udføres i samarbejde med termorudeproducenten. 
 
Rudens kantforsegling kan beskadiges af kemiske faktorer eller påvirkninger. Silikone må under ingen omstændigheder komme i kontakt med 
termorudens kantforsegling. Man bør derfor være særlig opmærksom på forholdene omkring montage – f.eks. i svømmehaller, kemiske industrier 
el. lign.  
 

Rengøring 
 
Den første rengøring efter byggeriets afslutning skal altid udføres med rigelige mængder vand for at undgå ridser, forårsaget af f.eks. støv, sand 
og mørtel. 
Den normale vinduespudsning udføres nemmest med klud eller børste og gummiskraber. 
Vask af med koldt vand tilsat en teskefuld salmiakspiritus eller lignende pr. liter vand og træk af med gummiskraber eller tør klud. 
Den udvendige vask bør også omfatte karm og ramme. 
 
Hvis forholdene under den normale vinduespudsning ikke tillader, at der spildes vand, eller hvis glasfladerne er meget små, kan glasset rengøres 
med et almindeligt vinduespolermiddel, mens karm og ramme aftørres med en klud, opvredet i vand tilsat rengøringsmiddel. 
 
Rengøring bør foretages jævnligt. Der må ikke tilsættes opløsningsmidler i vandet. 
Rudemærker på nye ruder fjernes ved at opbløde dem i vand. Rester fra rudemærkater eller andre mærker fjernes evt. med nænsom anvendelse 
af glaskeramisk skraber. 
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Rengøring 
 
Under hensyntagen til blandt andet: 

 fugetyper 

 miljø 

 omgivelser 

foretages rengøring med en blød klud. 
 
Som rengøringsmiddel foreslås rent vand, evt. med lidt brun sæbe. Andre rengøringsmidler kan anvendes under hensyntagen til fugemassernes 
modstandsdygtighed overfor disse. Omhyggelig efterskylning med rent vand anbefales. 
 

Reparation 
 
Stedvis reparation kan foretages ved udskæring af de dårlige fugestrækninger og omhyggelig afrensning af kontaktflader, så de er rene, tørre og 
fri for olie og løse partikler. Der efterfuges med samme fugemasse, som oprindeligt anvendt. En primning reducerer risikoen for fugeslip, og der 
bør derfor altid primes ved reparation. 
 

Udskiftning 

Udskiftning foretages efter samme retningslinjer som en reparation. 

 
Ansvarsforhold / Andre produkter og materialer 

I mangelafhjælpningsperioden og i ansvars- eller garantiperioden skal reparationer og udskiftninger udføres af den samme entreprenør, som har 
udført fugen, da entreprenørens forpligtelser ellers bortfalder. 
Såfremt der ønskes anvendt andre produkter end de oprindeligt anvendte, må de pågældende leverandører konsulteres om evt. særlige foran-
staltninger for at sikre korrekt udførelse. Overmaling bør undgås eller kun foretages i samråd med fugeleverandøren. Silikoneprodukter kan ikke 
overmales.  

Fuger 

Vedligehold 
 
Fuger skal besigtiges med jævne mellemrum for at sikre en fortsat opfyldelse af 
funktionskrav. Fuger bør besigtiges to gange årligt - særligt udsatte fuger ofte-
re. 
 
Besigtigelsen dokumenteres med en tilstandsrapport, der indeholder stamop-
lysninger om fugen og en vurdering af dens aktuelle tilstand. 
 
 
 

 
Kontrolskema for FUGER bilag side 34, udfyldes som dokumenta-
tion 1 gang årligt 
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Service og reparation 

 
Hvis De har spørgsmål, kan De kontakte VINDUEFABRIKKEN BRØNDERSLEV A/S. Ud over faglig rådgivning kan vi også hjælpe med 
reparationer og indstillinger. 
  
Alle reparationer og indstillinger skal udføres af en autoriseret Schüco-forhandler. Kun en reparation med originale dele garanterer for en 
videre problemfri betjening af Deres Schüco-produkt. 
  

Serviceaftale 

Som en ekstra service kan VINDUEFABRIKKEN BRØNDERSLEV A/S tilbyde en serviceaftale. Med en sådan aftale overtager vi al ser-
vicearbejde og reparation. Hermed sikrer De, at Deres Schüco-produkt forbliver funktionsdygtigt. 

  
Kontakt: 
VINDUEFABRIKKEN BRØNDERSLEV A/S - Anker Engelunds Vej 3 - 9200 Aalborg SV - +45 98 82 82 33  



31 
05-07-2016 

Døre 

Sag  

Position * )  

Garanti for bygningens sliddele : 5 år ved dokumenteret justering og vedligehold udført min. 1 gang år. NB! Justering 
skal foretages af uddannet personel eller Schüco-forhandler 

    

Rengøring og smøring af døre: 
( Må foretages af bruger ) 

Sæt kryds :  

Beslagdele 
Rengjort og 

smurt 
Bemærkninger 

Hængsler   

Greb   

Låsefunktion   

Gummilister   

Evt. yderligere bemærkninger   

Dato og underskrift for kontrol :   

    

Eftersyn / Justering af døre 
( Skal foretages af uddannet personel / Schüco-forhandler )  

Beslagdele Bemærkninger Skriv : ja / nej  

 Efterset Justeret  

Hængsler    

Greb    

Låsefunktion    

Dørpumpe ( KUN 1 års garanti )    

Justering    

Evt. yderligere bemærkninger    

Dato og underskrift for kontrol :    

    

    

Kontrolskema for DØRE 
Drift og vedligehold 

* ) Aluminiumelementets pos. nr. eller titel fremgår af tegning 
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Vinduer 

Sag  

Position * )  

Garanti for bygningens sliddele : 5 år ved dokumenteret justering og vedligehold udført min. 1 gang år. NB! Justering 
skal foretages af uddannet personel eller Schüco-forhandler 

    

Rengøring og smøring af vinduer : 
( Må foretages af bruger ) 

Sæt kryds :  

Beslagdele 
Rengjort og 

smurt 
Bemærkninger 

Hængsler   

Greb / Lukkefunktion   

Riglestang   

Gummilister   

Evt. yderligere bemærkninger   

Dato og underskrift for kontrol :   

    

Eftersyn / Justering af vinduer 
( Skal foretages af uddannet personel / Schüco-forhandler )  

Beslagdele Bemærkninger Skriv : ja / nej  

 Efterset Justeret  

Hængsler    

Greb / Lukkefunktion    

Riglestang    

Motor ( KUN 1 års garanti )    

Justering    

Evt. yderligere bemærkninger    

Dato og underskrift for kontrol :    

    

    

Kontrolskema for VINDUER  
Drift og vedligehold 

* ) Aluminiumelementets pos. nr. eller titel fremgår af tegning 



33 
05-07-2016 

Kontrolskema for FACADER 
Drift og vedligehold 

Facader / Glastage 

Sag  

Position * )  

Garanti for bygningens sliddele : 5 år ved dokumenteret justering og vedligehold udført min. 1 gang år. NB! Justering 
skal foretages af uddannet personel eller Schüco-forhandler 

    

Rengøring af facader / glastage : 
( Må foretages af bruger ) 

Sæt kryds :  

Facadedele Rengjort  Bemærkninger 

Overfalder   

Ruder   

Dræn   

Afvandingskanaler   

Gummilister   

Evt. yderligere bemærkninger   

Dato og underskrift for kontrol :  

    

Eftersyn / Justering af facader / glastage : 
( Skal foretages af uddannet personel / Schüco-forhandler )  

Facadedele Efterset   Udbedret Bemærkninger 

Profiler for skader    

Ruder for ridser og brækager    

Inddækninger for ridser og buler    

    

    

    

Evt. yderligere bemærkninger    

Dato og underskrift for kontrol :  

    

    

* ) Aluminiumelementets pos. nr. eller titel fremgår af tegning 
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Kontrolskema for FUGER 
Drift og vedligehold 

Fuger 

Sag  

Position * )  

Anvendt fugemasse   

Anvendt entreprenør   

Fugens placering ** )   

Fugens tilstand  
Sæt kryds 

Bemærkninger  
Ja Nej 

Tilsmudset?    

Algevækst?    

Misfarvet?    

Fugeslip?    

Overfladerevner?    

Fugebrud?    

Porøse overflader?    

Funktionskrav i orden?    

Undersøges nærmere?    

Udskiftes?    

    

Evt. yderligere bemærkninger    

Dato og underskrift for kontrol :    

    

    

* ) Aluminiumelementets pos. nr. eller titel fremgår af tegning 

* * ) F.eks. ” foroven ” / ” forneden ” …. osv 


