Instrukcja montażu drzwi przesuwnych 100mm
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Instrukcja obsługi drzwi przesuwnych 100mm

URUCHOMIENIE.
Przed uruchomieniem dzrwi przesuwnych trzeba sprawdzić czy pasują do wysokości ściany
przy której mają być zmontowane . Podłoga musi być w odpowiedniej odległości
(+/- 2-4mm od miejsca gdzie drzwi mają stać )
Dostarczamy drzwi przesuwne zmontowane (max. szerokość 2100mm) albo niezmontowane.

MONTAŻ DRZWI PRZESUWNYCH
Jeśli zamówione drzwi przesuwne są w pełni zmontowane, to tylko pozostaje zamontować na ostatniej stronie ramy
Jest to ostatni punkt w montażu drzwi przesuwnych (patrz na dole strony 2)
Drzwi przesuwne mogą być zamontowane na stałe wpuszczane (w szynę) lub zamykane teleskopowo. Wazne jest aby
określić jaki typ ścian drzwi przesuwnych będzie montowany i w jakiej kolejności montowany.

STRUKTURA DRZWI PRZESUWNYCH
Sprawdź czy są wyposażone w :
włókno szklane(bez łącznika), przesuwne szyby( z łącznikiem na górze)
2 szt ram bocznych (20mm dla teleskopowych, 29mm dla nawieszanych)
szyna prowadzaąca, skrznia z ogranicznikami i otworem, bolec centrujący
śruby/korki
Dolna rama do włókna szklanego (bez otworu na dole)

MONTAŻ DRZWI PRZESUWNYCH WPUSZCZANE
Podnieś drzwi przesuwne w pełni zmontowane do otworu. Dołącz pierwszą ramę boczną w ustalonej odległości do ściany
poziomo. Zamknij drzwi przesuwne i dokręcić śrubę w podłodze przez próg.
Wyjmij jedną z trzech śrub z szyny i zastąp je 3sz. śrub x 4,5 x60 mm które stabilizują bolec centrujący w
suficie lub ścianie. Wreszcie zawieszenie ramy bocznej przeciwnie do skrzydła drzwi . Nie zamkniemy drzwi przesuwnych
bez ustawienia tej funkcji. Dołączone ograniczniki stosowane są dla obu ram bocznych.
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MONTAŻ DRZWI PRZESUWNYCH NAWIESZANE 100MM
Upewnij się, że drzwi są stabilne podczas otwierania w bocznych progach. Podnieś drzwi przesuwne i ustaw je tak, aby rowek szczeliny
wchodził do szczeliny lub otworów profilu. Taki rodzaj bolca będzie szedł do ramy w dół (podobnie jak profil drzwi)
Inny sposób zamocowania drzwi w ścianie montażowej stałej (patrz powyżej)

Prowadnica przymocowana do progu lub bloku sterowania.
Próg przymocowany na stałe (3 szt 4,5x40mm śruby)
Wywiercenia z 3 mm otworami przez próg i do ramy dolnej.

MONTAŻ DRZWI PRZESUWNYCH TELESKOPOWE 100 MM
Średnie wymiary drzwi przesuwnych do drzwi teleskopowych to 1770x2085 mm. Rozmiar ramy to w tym wypadku mm 20x100
(W przeciwnym przypadku 29x100 mm). 1770 mm to wymiar jaki uzuskujemy ze stalową listwą pośrodku.
Przesuwne drzwi wkłada się do otworu i zabezpiecza ramy boczne w profilu aby zakończenia byly wyrównane.
Ustawienie drugiej ramy umacnia się na stalowym bolcu. Drzwi o szerokości 1770 mm
w normalnych ustawieniach nie potrzebują umocnienia bolca centrującego.Umocnienie jest osiągane wyłacznie przez listwy po obu stronach
bolca centrujacego, aby przejśc przez gips na suficie lub scianie. Profil po bokach jest zmontowany
gdy gips jest po bokach w swoim miejscu.

Profil z zabudowanym progiem i ustalonym bolcem centującym z x80 3 x 4,5 mm śruby
Wywiercić otwór 3mm . Jeśli jest blok sterowania, upewnij się, że znajduje się w prawym końcu
Jedna z ram końcowych dopasowujemy wzdłuż profilu do bolca centrującego. Wywierć również tutaj 3mm otwór.
. Dopasuj ograniczniki do otworu w szynie.

Rama boczna. Drzwi przesuwne są nawieszone
frezowany rowek szczeliny znajduje się z tyłu obu ram.
Bolec centrujący z szyną

Głowna listwa z przedłużeniem profilu osłoniętym
Warstwy gipsu
2 szt pojedynczych listew dopasowanych do szerokości drzwi przesuwnch
Profil osłonowy

Główna rama przymocowana na stałe

Drzwi przesuwne

Rama boczna przymocowana na stałe
Ogranicznik prowadnicy
Teraz pozostaje dołączyć drugą ramę boczną do bolca centrująego i połaczyć ze skrzydłem drzwi.
Prowadnice są regulowane za pomocą dołączonego klucza. Połącz za pomocą dołaczonego klucza listwę 20x38 mm w górę
w kierunku otwarcia (za pomocą klamer) na połączeniu śrub regulacyjnych, gdy drzwi są zamknięte
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Próg
Prowadnica
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KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI PRZESUWNYCH
Schemat po lewej stronie pokazuje drzwi, które są otwierane w lewo (OX), po prawej stronie
dzrzwi które są otwierane w prawo (XO). Uwaga! Patrzymy na kierunek otwierania, kiedy drzwi stoją najbliżej.

Kierunek otwarcia lewy (OX)

Kierunek otwarcia prawy (XO)

MONTAŻ DRZWI PRZESUWNYCH 100 MM
DO MONTAŻU LUB GOTOWYCH ZŁOŻONYCH

Kierunek otwierania musi być określony w zamówieniu, i profil musi być zamonowany prosto na zakończeniu bolca centrujacego.
Domyślnie drzwi przesuwnych dostarcza się z szyny prowadzą i progiem w ramach w ustalonym miejscu. Oznacza to, że
stabilność dolnego uchwytu narożnego drzwi przesuwnych jest ograniczona, gdy drzwi są zamknięte. Skrzydło będzie
ustąpować obciążeniom poziomym. Skrzydła stają się bardziej stabilne, gdy się otwierają.
Drzwi przesuwne mogą być dostarczone z całym progiem wraz z szyną. To jest najbardziej aktualne gdy drzwi przesuwne
są wielkości od 2200x2200 mm do 2400x2400 mm, lub gdy pragniemy lepszej redukcji hałasu
To jest standardowa strutura drzwi przesuwnych
na dole z prowadnicą.
Wsuwka
Profil
Bolec centrujący
Próg
To pomaga kontrolowac cały próg. Ten próg
i prowadnica idzie od końca ramy
do końca ramy.
Wsuwka
Profil
Prowadnica
przymocowana
do skrzydła
drzwi
przesuwnych
Próg

W celu uzyskania dalszych informacji lub pomocy
można zadzwonić pod numer:
98 23 50 60 lub 93 46 52 66

