ZAWIAS DO DRZWI STALOWYCH
UCHYLNYCH
W skład opakowania wchodz :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stopka
Ł cznik
Wkr ty M6x10
Korpus
Wkr ty M6x40
Klamra „Senator”
Nakr tka sze ciok tna M6
Nakr tka kwadratowa M6

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

Rys. 1. Widok mechanizmu z wyszczególnionymi cz ciami. Konfiguracja mechanizmów w drzwiach lewych.

INSTRUKCJA MONTA OWA SYSTEMU
Dobór parametrów niezb dnych do przygotowania skrzydeł drzwi.
W celu poprawnego działania drzwi nale y, posługuj c si niniejsz instrukcja przygotowa odpowiednie skrzydła.
1. Przed przyst pieniem do wyci cia formatki nale y zało y wielko szczelin pomi dzy zabudow i drzwiami.
Szczeliny te przedstawiono na rys. 2 jako wielko K i M.
Wielko szczelin K nie mo e by mniejsza ni 3,6 mm co wynika z konstrukcji mechanizmu i kształtu ram
pionowych drzwi.
Na rys 4, 5, 6 przedstawiono trzy charakterystyczne poło enia stopki (1) w stosunku do korpusu (2), z którym to
poło eniem ci le zwi zana jest wielko szczeliny K. Im mniejsza szczelina K tym wi kszy zakres wchodzenia
zewn trznych boków drzwi do rodka zabudowy. Optymalnym punktem poło enia stopki w stosunku do korpus jest
jego rodek przykład przedstawiony na rys 5
2. Zakładamy wielko szczeliny M pomi dzy drzwiami.
3. Obliczamy wymiary formatek rys 2, 3.
szeroko formatki A:
A=(D – 2K – M) / 2
wysoko formatki B:
B= C – 11
A – szeroko formatki
B – wysoko formatki
C – wysoko pomieszczenia na zabudow
D – szeroko pomieszczenia na zabudow
K – szczelina mi dzy drzwiami a zabudow
M – szczelina pomi dzy drzwiami
4. Zamontowa mechanizmy do skrzydła tak aby lewe drzwi miały mechanizmy po lewej stronie – patrz c od frontu a
puste klamry (6) po prawej, a w prawych drzwiach na odwrót.

Monta skrzydeł drzwi.
1. Zamocowa stopki (1) wg rys 7.
Dla K = 4,6 mm wielko H = 43 mm
G = X + 21
X – odległo

charakteryzuj ca wsuni cie drzwi w zabudow

2. Wsun maksymalnie korpusy (4) rys.1 w klamr (6). Mo liwe jest to poprzez maksymalne wkr cenie ruby (5)
3. Nało y skrzydło drzwi na doln stopk i wyregulowa rub (5) wysoko zawisu drzwi tak, aby skrzydło nie
obcierało o podło e.
4. Górny mechanizm wsun na stopk górn i wyregulowa rub górn poło enie górnego mechanizmu.

Sposób regulacji wysoko ci zawisu drzwi.
1.
2.
3.
4.

Regulacj wykonuje si przy pomocy wkr tów (5).
Opuszczanie drzwi realizuje si poprzez wkr canie wkr ta dolnego i wykr canie wkr ta górnego.
Podnoszenie drzwi realizuje si poprzez wkr canie wkr ta górnego i wykr canie wkr ta dolnego.
Zakres regulacji wynosi 15 mm.

Sposób regulacji pionowego poło enia drzwi.
1. Regulacj wykonuje si przy pomocy wkr tów (3) i ł cznika (2). (Rys.1).
2. Poluzowa wkr ty (3) w obu (górnym i dolnym) mechanizmach na tyle aby nie wypadły one z zamocowania i
przesun skrzydła w rz dna stron .
3. Po ustawieniu skrzydeł w okre lone poło enie mocno dokr ci wkr ty (3).
4. Zakres regulacji wynosi 22 mm.
5. Optymalne poło enie ł cznika w stosunku do korpusu znajduje si na jego rodku.

Rys. 2. Wielko

charakteryzuj ce wielko ci szczelin i szeroko

Rys. 3. Wielko ci potrzebne do obliczenia wysoko ci formatki

formatki

Rys. 4. Poło enie 1 charakterystyczne minimalna szczelina K

Rys. 5.Poło enie 2 charakterystyczne – poło enie optymalne

Rys. 6. Poło enie 3 charakterystyczne.

Rys. 7. Wielko ci pokazuj ce sposób monta u stopki.

