Hahn KT-SV / KT-SN
Універсальна петля для дверей в дім та дверей
в бокових та запасних проходах


Класи
Термін
навантажень експлуатації

Пояснення
до таблиці
на сайті:
www.dr-hahn.de
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Маса
тестованої
створки

Вогнетривкість

Безпека у Стійкість до Стійкість до
користуванні
корозії
злому

Клас
петлі

4

7

5

0

1

4

1

12

4

7

5

0

1

4

1

12

Hahn KT-SV / KT-SN

Універсальна петля для дверей в дім та
дверей в бокових та запасних проходах
KT-SN з кріпленням до
наплаву для додаткової
стабільності

Зручне, плавне регулювання
прижиму ± 2,5 мм – не
підіймаючи і не знімаючи
створку

Шарнірний стержень стійкий
до зносу та корозії

Подальші переваги

n Зберігання зовнішнього

n Для всіх типових

діапазонів прижиму
від 15 - 23 мм

вигляду при регулюванні

n Ліво- або правостороннє

застосування згідно DIN

n Усі налаштування можна

n Шарнірна втулка

n Сертифікат CE:

n Заводські попередні

виконувати навіть
при зачиненій створці
клас петлі 12

зовсім не потребує
обслуговування

налаштування петель

Плавне регулювання по
горизонталі ± 5 мм – для
збалансованого вертикального
положення створки

для дуже вузьких рам

Раціональне регулювання,
усі налаштування виконуються
однією особою

для вузьких рам

Можливість фіксації
підйомного шпинделя у разі
транспортування

Висока якість покриття
поверхні - будь-який колір
по RAL

15 – 20 мм
12 мм

15 – 20 мм
15 мм

20 мм

15 мм

для стандартних рам

для стандартних рам
15 – 20 мм

18 – 23 мм

18 – 23 мм
20 мм

15 – 20 мм
20 мм

18 – 23 мм
20 мм

Просте і плавне регулювання
по висоті + 3 мм - на
встановленій створці

Більше надійності завдяки
протизломним властивостям
без додаткових деталей

НОВИНКА: Петлю можна
замовляти також з
самонарізними гвинтами з
буром
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Переважне застосування:
двері в дім, в бокових та
запасних проходах
Легкі двері з профілю з вузькою фасадною
шириною завжди були для виробників
дверей особливим викликом. Петлі від
Hahn серій KT-SV та KT-SN забезпечують
надійну роботу створки до 80 кг. Ширина
ніжки рамної частини петлі від Hahn може
бути 12, 15 та 20 мм. Простий монтаж та
легке налаштування.
Петлі KT-SV та KT-SN альтернативно можна
також замовляти з самонарізними гвинтами
з буром. Завдяки цьому, значно
скорочується час монтажу. І хоч ця петля
застосовується в основному на дверях в
дім, в бокових та запасних проходах,
вона має власний сертифікат за системою
СЕ та отримала в своїй категорії 12 клас
для дуже високих навантажень.
Це забезпечується використанням
високоякісних матеріалів.
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Монтаж

Просвердлити раму з
урахування право- чи
лівостороннього
встановлення петлі.

Переконливий дизайн та
функціональні властивості

Прикрутити рамну
частину петлі.

На двері з вузькими створками, на профілі з вузькою
фасадною шириною має встановлюватися петля, яка
водночас є стабільною та філігранною. Саме петлі KT-SV та
KT-SN від Hahn відповідають цим вимогам: вони виготовлені
з екструдованого алюмінію. Це речовина, яка дуже добре
витримує тиск та натяжіння, тобто саме ті сили, які постійно
впливають на двері. Завдяки округлим формам, петля

Прикрутити створочну
частину петлі.

виглядає стримано. Комірець шарнірної втулки закриває
собою паз, який виникає при регулюванні таким чином, що
зовнішній вигляд петлі при налаштуванні не змінюється.
Виробникам дверей та забудовникам пропонуються понад
200 різних кольорів, з яких вони можуть обрати саме той,
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що оптимально пасує до їх дверей та дизайну. Крім того,
петлі взагалі не потрібно змащувати. Шарнірний елемент
не потребує обслуговування.

Надіти захисну кришку.
Вставити ковпачок.
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Припустиме навантаження залежно від типу армування (макс. вага створки)

2 мм
Сталь

Тип профілю
Рама

68 мм

2 мм
Сталь

2 мм
Aлюміній
1 мм
Сталь
68 мм

48 мм

2 мм
Aлюміній
1 мм
Сталь
48 мм

KT-SV
Дуже вузька
рама

60 кг

60 кг

60 кг

60 кг

60 кг

Вузька
рама

80 кг

80 кг

80 кг

80 кг

80 кг

Стандартна
рама

80 кг

80 кг

80 кг

80 кг

80 кг

100 кг

80 кг

100 кг

80 кг

80 кг

KT-SN
Стандартна
рама

Вагові дані наведені для створки з двома
петлями розміром 1000 x 2000 мм з
нормальною інтенсивністю використання
за умови монтажу спеціалістами та
охоплюють типові профільні ситуації і
тому не є гарантійним зобов‘язанням.
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Аксесуари і окремі деталі

1 Артикул на
запит

2 K300B0004

Налаштування

3 K200F0007

4 K200E0009
Плавне налаштування
прижиму створки ± 2,5 мм

7 K200E0011

5 K300B0006

6 K200B0047 (білий )
K200B0046 (чорний)
вузька/дуже вузька рама
Артикул на запит

9 K200E0013

J EF9000521

1 Рамна частина петлі

8 K200K0011 (білий)
K200K0010 (чорний)

K K700E0004

 E3300802

підйомним шпинделем

2 Створочна частина петлі
KT-SN, регулювальний
елемент з кутом кріплення
до наплаву у зборі

7 Гвинт для фіксації

4 Шарнірний стержень

J Саморіз 6 x 40

3 Створочна частина KT-SV
5 Регулювальний
елемент KT-SV

6 Шарнірна втулка з

Плавне налаштування по
горизонталі ± 5 мм

шарнірного стержня

8 Ковпачок

9 Захисна кришка
K Самонарізний гвинт з буром
 Гвинт для фіксації захисної
кришки (маленький)

6
Плавне налаштування по
висоті + 3 мм

Аксесуари
Шаблон зі струбциною 

№ T315A0001

Автоматичний штанговий шаблон

№ T407A0000

Шаблон без струбцини

№ T315A0000
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Hahn KT-SV / KT-SN
Артикули
KT-SV для стандартних рам (ширина ніжки 20 мм)

Діапазон прижиму I 		
15 – 20 мм		

з самонарізними
гвинтами з буром

15
– 20 мм
		

№ K307EV001
№ K307GV001
№ K3075V001

№ K307EV045
№ K307GV045
№ K3075V045

№ K307EV010
№ K307GV010
№ K3075V010

№ K307EV046
№ K307GV046
№ K3075V046

		
		 20 мм

Білий RAL 9010
Білий RAL 9016
Корич. RAL 8077

Діапазон прижиму II
18 – 23 мм
		
18
– 23 мм

		
		 20 мм

Білий RAL 9010
Білий RAL 9016
Корич. RAL 8077

KT-SV для вузьких рам (ширина ніжки 15 мм)
Діапазон прижиму I
15 – 20 мм
15
– 20 мм
		

		
		 15 мм

Білий RAL 9010
Білий RAL 9016
Корич. RAL 8077

№ K307EV013
№ K307GV013
№ K3075V013

№ K307EV047
№ K307GV047
№ K3075V047

№ K307EV030
№ K307GV030
№ K3075V030

№ K307EV048
№ K307GV048
№ K3075V048

		
18
– 23 мм

		
		 15 мм

Білий RAL 9010
Білий RAL 9016
Корич. RAL 8077

KT-SV для дуже вузьких рам (ширина ніжки 12 мм)
Діапазон прижиму I
15 – 20 мм
		
15
– 20 мм

		
		 12 мм

Білий RAL 9010
Білий RAL 9016
Корич. RAL 8077

№ K307EV002
№ K307GV002
№ K3075V002

№ K307EV050
№ K307GV050
№ K3075V050

KT-SN для стандартних рам (ширина ніжки 20 мм)

Діапазон прижиму I		
15 – 20 мм
		
15
– 20 мм

Білий RAL 9010
Білий RAL 9016
Корич. RAL 8077

№ K306EV001
№ K306GV001
№ K3065V001

№ K306EV045
№ K306GV045
№ K3065V045

Діапазон прижиму II
18 – 23 мм		
		
Білий RAL 9010
		
Білий RAL 9016
18
– 23 мм
		
Корич. RAL 8077

№ K306EV010
№ K306GV010
№ K3065V010

№ K306EV046
№ K306GV046
№ K3065V046

		
		 20 мм

20 мм
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Prsp. KT-SV / KT-SN / UA / D-PRO0014 / 03.12 Право технічних змін залишається за виробником.

Діапазон прижиму II
18 – 23 мм

