
Hvordan vedlikeholde elektriske sluttstykker og elektrisk lås for sikker drift og lang levetid

StepLock Norway AS – Sikkerhet & Design R.Bergersen Når det må fungere.



Dagens innhold

• Stendals El AB, STEP

• StepLock Norway AS

• Vårt produktsortiment

• Praksis

• Tips og triks



Vi utvikler STEP elektromekaniske låser
• Omsetning på 200 millioner/år. Ca. 40 ansatte.

• Produktene selges under varemerket STEP.

• Markedsledende på el-sluttstykker i Skandinavia.

• Startet i1974. 

• Hovedkontor med produksjon i Västerås.

• Fire regionale salgskontorer i Sverige.

• StepLock Norway AS ble etablert i 2018. 

Når det må fungere.
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MarkedsledendeSvensk produksjonLager i Drammen



Funksjonalitet og driftsikkerhet 
kan være livsviktig og noe vi 
aldri går på kompromiss med. 

Siden starten av den svenske 
gruveindustrien, og frem til i 
dag jobber vi etter vår filosofi:

Når det må fungere.

Vi vet hva
kvalitet betyr



Produktene produseres i Västerås. Her 
har vi konstruksjon og produksjon under 
samme tak. Resultatet er både 
førsteklasses produkter og en maksimal 
produktkunnskap som gjør at vi kan tilby 
støtte utover det vanlige.

Vi vet at vår velprøvde teknologi og gode 
materialvalg holder over tid.

Svensk produksjon, 
produkter i verdensklasse

• Alle el-sluttstykker er CE-merkede og 
klassifisert mot gjeldene standard SS-EN 
14846. 

• For branndører og sikkerhetsdører.  

• Byggvarubedömningen og SundaHus. 

• Alle produktene kjennetegnes av solid 
design, gode materialvalg og lang levetid. 

Når det må fungere.
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- Alle produkter blir testet



Lang levetid – lav 
livssykluskostnad

• Summen av kostnadene for 
låsen. 

• Et driftsikker produkt med høy 
kvalitet gir lave kostnader over 
tid, fordi du ikke trenger å bytte 
ut eller reparere produktet.

Når det må fungere.
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Vis gjerne bilde av slitt falle i messing. Ligger på O:\MarCom\Bilder.



Bredt spekter av referenseobjekter i Sverige og Norge

Når det må fungere.
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Idag har vi lösningar för alla typer av dörrmiljöer



Bredt spekter av referenseobjekter i Sverige og Norge

Når det må fungere.

Presenter
Presentation Notes
Idag har vi lösningar för alla typer av dörrmiljöer



Markedets bredeste sortiment 
av elektriske sluttstykker

• Sikkerhet

• Rømning

• Tilbakerømning

• Brannklassifisering

• Tilgjengelighet

• Driftsikkerhet

• Kvalitet

Vårt brede utvalg omfatter løsninger for alle 
typer dørmiljøer, uavhengig av hvilke krav 
eller behov som stilles.

Alle produktene er egne konstruksjoner, 
utstyrt med unik STEP listetrykksteknikk.

Når det må fungere.



Patentert STEP Listetrykksteknikk

• Trykkforskjeller

• Doble dører

• Vær

• Dørpakninger

• Evakuering

• Dørautomatikk

• Skjeve dører

• Snø eller grus på terskelen

Når en dør er utsatt for trykk, er 
det et vanlig problem at låsingen 
kan kile seg fast. 

For å forhindre dette er alle STEP-
produkter utstyrt med en unik 
mekanisk listetrykkteknikk. 

Den tekniske løsningen gjør låsen 
driftsikker og sørger for at låsen 
åpner, uavhengig av årsaken til 
trykket på døren.

Når det må fungere.



Dokumentasjon

www.steplock.no



Krav fra Direktoratet for 
sikkerhet og beredskap

Krav til kontroll og vedlikehold er bra for både 
eier og installatør!

Presenter
Presentation Notes
Kvalifisert personell skal utføre service- Eier og bruker av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann, eksplosjon eller annen ulykke i forsvarlig stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt.



Inngrep i dører med 
ulike krav
• Ettermontering og inngrep i dører med ulike
krav, er veldig viktig og ta hensyn for den 
utførende.

• Blir det gjort inngrep i branndør uten skriftlig
godkjenning, står du selv ansvarlig.

• Valg eller endringer av produkter i rømningsvei
eller brannskiller, kan være avgjørende for 
dørmiljøets funksjon.

• StepLock har markedets bredeste sortiment, og 
leverer unike løsninger som gjør det lett å velge
riktig.



Forbruk og beregninger

Utregning av forbruket og beregning av forsyning

Anlegg der STEP-18 24V omv. benyttes, 
beregnes 267mA per. Enhet som forbruk.

Eks: 5 stk ST-18 X 267mA = 1,33A.
Prosjekter alltid med min. 20% større forsyning.
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Hvor stor må strømforsyningen være?



Strømforbruk og vedlikehold

Når det må fungere.



Service og vedlikehold
Service på elektriske sluttstykker utføres 2 ganger i året.

-Rengjøring av produktet uten flytende løsemidler/væske.
-Etterstramme skruer til stolpe og kontrollere innfesting av sluttstykket.
-Skruplint kontrolleres og spenning måles direkte på kabel.
-Microbryter måles ut C/NO/NC.
-Tynn film med fett legges på sluttstykkets leppe (DIN51502)
-Olje må ALDRI benyttes. (klistremerke medfølger)

Funksjonalitet og driftsikkerhet kan være livsviktig og noe vi aldri går på 
kompromiss med.



Feilsøking
-Feilsøking rettet mot elektriske sluttstykker, kan være avgjørende 
for et fungerende dørmiljø.

-Står døren riktig montert?
-Er det riktig avstand mellom dør/karm?
-Har service blitt utført jevnlig?
-Har låskasse eller karm skader som har innvirkning på dørfunksjon?
-Hvordan treffer sperrefallen?
-Er terskel/karm fri for grus, snø etc?

Er disse punktene er kontrollert/utbedret, vil et dørmiljø fungere!!



Feilsøk på justeringer og montasje

Lav sperrefalle                    For stor avstand                  For liten avstand                 Valg av stolpe



Feilsøk på justeringer og montasje

Skader på dørmiljø                    Reparasjoner                         Utelatt vedlikehold                    Justering av dører                                   Grus/is ect.



- Spørsmål?
- Tilbakemeldinger



Takk for i dag!


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Strømforbruk og vedlikehold
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22

