SYSTEM PRZESUWNO-SKŁADANY
Wst p.
Przedstawiamy Szanownym odbiorcom produktów firmy SENATOR
nowy system drzwi. Jest to system, który zast puje dotychczasowy
system drzwi składanych. W nowym systemie drzwi mo na nie tylko
składa , ale jednocze nie je przesuwa w dowoln stron . Mechanizm
ma zastosowanie do drzwi w profilu aluminiowym Otwartym,
aluminiowym Daral i Daral Plus firmy Senator i jest z nimi
kompatybilny.
Wszystkie, zawarte w nowym systemie rozwi zania s autorskim
pomysłem firmy Senator zgłoszonym do Urz du Ochrony Patentowej.
Jest to jedyny całkowicie polski system drzwi składanych i
przesuwnych jednocze nie. aden z dost pnych obecnie na rynku
polskim licz cych si systemów drzwi nie posiada porównywalnych z
SYSTEMEM DRZWI PRZESUWNO-SKŁADANYCH „SENATOR”
mo liwo ci zastosowania we wn trzarstwie.
Mo liwo ci systemu drzwi przesuwno-składanych Senator.
1. Jednoczesne składanie i przesuwanie drzwi w dowolna stron
zabudowy. Rys. 1.
2. Zastosowanie w zabudowach o szeroko ci od 60 cm do 140 cm na
jeden komplet drzwi. Przy wi kszych szeroko ciach stosujemy
nast pne komplety. Wysoko zabudowy od 30 cm do 280 cm.
Rys. 2.
3. Ten sam kształt profili aluminiowych drzwi tradycyjnych
przesuwnych
i
przesuwno-składanych
daje
mo liwo
zastosowania obu systemów w zabudowach wyst puj cych obok
siebie.
4. Praca drzwi zarówno w obrysie (wn ce) zabudowy jak i na
zewn trz – system zasłania wieniec dolny i górny szafy. Rys. 3.
5. Mocowanie bezpo rednio do sufitu. Rys 4.
6. Mocowanie systemu jezdnego w dowolnym punkcie skrzydła
drzwi (listwy pionowej) powoduje mo liwo zastosowania drzwi
przesuwno-składanych do zabudów poddaszy, skosów itp. Rys. 5.
7. Zastosowanie prowadnika dolnego „podwie cowego” powoduje,
e po otwarciu drzwi tor dolny jest niewidoczny.
8. Zabudowa w jednej linii – drzwi nie s na przemian ale je d
jednej płaszczy nie. Rys. 7.
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9. Zastosowanie specjalnego zawiasu z zatrzaskiem umo liwia
samoczynne domkni cie drzwi i uło enie ich w rówmej linii ( nie
ma efektu „wpadania” drzwi do wn trza).
Cele jakie osi gni to przy wyprodukowaniu nowego systemu.
1. Łatwo monta u. System jest w stanie zamontowa jedna osoba.
Po zamocowaniu górnego i dolnego toru drzwi nakłada si
najpierw na tor dolny a potem zaczepia o górny.
2. System jezdny mocowany „na” drzwi a nie „podwieszany”. Takie
zamontowanie powoduje zasłoni cie torów jak równie całej
zabudowy jedn płaszczyzn drzwi.
3. Du y zakres regulacji. Zastosowanie dwóch rub reguluj cych
pozwala na pochylanie kompletu drzwi w granicach +/-10mm.
4. Przenoszenie du ych obci e . Systemy jezdne (kółka ło yskowe) i
ich obudowa (poliamid z włóknem szklanym) pozwalaj montowa
drzwi o wadze do 60 kg.
5. Niezawodno
w działaniu. Zastosowanie podwójnej pary
uło yskowanych kółek powoduje lekko pracy i brak zacinania
przy przesuwaniu.
6. Bezpiecze stwo. W systemie przesuwno-składanym zastosowano
trzecie kółko, które uniemo liwia wypadanie systemu.

Opis monta u drzwi Przesuwno-Składanych w zabudowie.
Przed monta em systemu drzwi nale y zwróci uwag na jako
wykonanej zabudowy. Szczególnie na przek tne miejsca gdzie b dzie
je dził system, na równoległo boków i co najwa niejsze poziome
ustawienie górnego wie ca – tam gdzie b dzie mocowany tor górny.
Monta drzwi przesuwno-składanych zaczynamy od przymocowania
toru górnego i dolnego. Miejsce zamontowania torów zale y od typu
zabudowy. To znaczy czy system b dzie je dził w obrysie zabudowy
(Rys.1, 2 i 10), czy na zewn trz wie ców (Rys.3, 4, 5 i 9). Zasada
ogólna jest taka, e płaszczyzna pionowa toru dolnego (k townika
Alu) jest cofni ta w gł b zabudowy wzgl dem płaszczyzny
pionowej toru górnego o 2 mm patrz Rys. 9 i 10.

1. Opis mocowania mechanizmów jezdnych do drzwi.
1. System jest podwieszany – cały ci ar przenosi górny tor (1) –
dlatego wa ne jest solidne zamocowanie toru.
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2. W skład kompletu mechanizmów jezdnych wchodz : prowadnik
górny lewy (2), prowadnik górny prawy, prowadnik dolny lewy (3),
prowadnik dolny prawy.
3. Zestaw jak wy ej pozwala na zamocowanie pary skrzydeł drzwi.
Drzwi powinny by wcze niej poł czone ze sob za pomoc
zawiasów zatrzaskowych.
4. Prowadnik górny lewy mocujemy, patrz c na zabudow od
zewn trz, do lewego ramiaka aluminiowego drzwi lewych. Na
Rysunku 8 pokazano prowadnik górny i dolny lewy w widoku od
wn trza zabudowy. Prowadnik górny prawy (symetryczne odbicie
lewego) mocujemy do prawego ramiaka drzwi prawych.
Analogicznie post pujemy przy monta u prowadników dolnych.

2. Mocowanie prowadnika górnego do kompletu drzwi
przesuwno-składanych .

Prowadnik górny mocujemy do listwy pionowej poprzez ł cznik 2.7.
Rys.8. Wypusty ł cznika trafiaj w rowek listwy pionowej Alu. (W
przypadku profilu Daral Plus wypusty ł cznika przed zamontowaniem
nale y zeszlifowa ). Miejsce przykr cenia prowadnika górnego do
ramiaka zale y od poło enia toru górnego w zabudowie – patrz rysunki
1-6. W przypadku skomplikowanych zabudów ( skosy, nierówno ci
cian itp.) zaleca si przymocowanie prowadników górnych na jednym
wkr cie – wykorzystuj c rodkowy otwór ł cznika 2.7. Po
wyregulowaniu drzwi przymocowa ł cznik na dwa pozostałe wkr ty.

3. Mocowanie prowadnika dolnego.

Prowadnik dolny w zakupionym komplecie jest nie zło ony i składa
si z trzech cz ci: prowadnika, ł cznika i osi (Rys 8). W zale no ci
od tego czy prowadnik b dzie je dził pod wie cem czy nad wie cem
tak zestawiamy go w cało – rysunek 8 i 9. O 3.3. wbijamy do oporu
w ł cznik 3.1., tak aby prowadnik 3.2. si obracał. Nast pnie
mocujemy cało do listwy pionowej Alu, podobnie jak w przypadku
prowadnika górnego.

4. Zakładanie drzwi do zabudowy.

Przed wło eniem drzwi na tory nale y bezwzgl dnie:
1. Odkr ci kółko zabezpieczaj ce [2.5.] Rys.8.
2. Wykr ci rub regulacyjn górn [2.2.] do momentu a gwint
nie „schowa si ” w nakr tce górnej [2.3.]
3. Analogicznie post pujemy ze rub regulacyjn doln [2.10.].
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