SYSTEM DRZWI PODWIESZANYCH SENATOR
W skład opakowania systemu jezdnego aluminium podwieszanego wchodz :
1.
2.
3.
4.
5.

Wózek
Wkr ty do drewna Ø6x35
Wkr ty do drewna Ø6x35
Podkładka stopniowana Ø6,3
Prowadnik dolny

4 szt.

2 szt.
4 szt.
2 szt.
1 szt.

INSTRUKCJA MONTA OWA SYSTEMU
Monta wózka górnego.
1. Wykona w zamocowanych do górnego profilu kostkach (6), wiertłem Ø4, otwory pod wkr ty (2) i (3). (Otwory
wykona uwzgl dniaj c wymiary i zalecenia poło enia przedstawione na rys1). Kostka (6) powinna by wykonana
z drewna li ciastego (np. buk, d b) o wymiarach: 100 x 38 x 12 mm.
2. Wkr ci do ko ca w rodkowe otwory wkr ty (3).
3. Wkr ci do połowy w zewn trzne otwory wkr ty (2), po wcze niejszym zało eniu na nie podkładek stopniowanych
(4)
4. Zamontowa wózek (1) tak aby podkładki (4) weszły w przeci te otwory wózka.
5. Dokr ci wkr ty (2).

Monta prowadnika dolnego.
Prowadnik montuje si w celu zapobiegania odchylania si od pionu skrzydła drzwi (7) podczas przesuwania.
1. Prowadnik mocowa wg wymiarów i zalece przedstawionych na rys 2
2. Je eli ustalenie odległo ci od ciany jest niemo liwe nale y ustawi skrzydło drzwi w pionie.(Uwaga je eli wózki s
zamocowane poprawnie swobodne zwisanie drzwi zapewnia ich pionowe ustawienie).
3. Wsun w profil prowadnik (5) i rozsun jego pióra max na szeroko 11 mm.
4. Przykr ci prowadnik do podło a.

Monta skrzydła drzwi.
1. Wykr ci wkr ty (9) na tyle aby wkr cona była tylko ¼ ich długo ci.
2. Skrzydło (7) z zamontowanymi wózkami (1) nało y na prowadnik (5) dolny a nast pnie na tor (prowadnic ) (8).
3. Zablokowa przed wypadaniem z toru wózek (1), poprzez wkr cenie do ko ca wkr tów (9).

Sposób regulacji wysoko ci zawisu drzwi.
1. Regulacj wykonuje si przy pomocy wkr tów (2) i (3).
2. Opuszczanie drzwi realizuje si poprzez wykr canie wkr tów (2).
3. Po opuszczeniu drzwi na dana wysoko nale y wkr t (3) wykr ci do styku z wózkiem (1) w celu usztywnienia
poł czenia wózka ze skrzydłem.
4. Podnoszenie drzwi realizuje si poprzez wkr canie wkr tów (3) i (2).
5. Zakres regulacji wynosi 15 mm.
Rysunki pomagaj ce w ustaleniu niektórych wymiarów potrzebnych do zmontowania systemu przedstawiono na
rysunku 2.
B – wysoko skrzydła
D – wysoko pomieszczenia
F – wysoko formatki
Fu – wysoko formatki przy u yciu uszczelki
B = D – 76
F = B – 94
Fu = B- 98

Rys. 1

Rys. 2

