Hahn Rollenband NG

Pоликова петля для алюмінієвих дверей
Керівництво з монтажу

Керівництво з монтажу

Вказівки щодо безпеки
Спеціально для цієї петлі існує креслення з
монтажу, адаптоване до геометрії відповідної
профільної системи, яке містить важливі
деталі щодо підготовки та обробки профілю.
Якщо у Вас немає такого креслення,
обовʼязково просимо звернутися за телефоном
+49 (0) 2166 954-3 або електронною поштою
за адресою: AWT@Dr-Hahn.de.
Підготовка
Розмітка профілю

200 мм

200 мм

Покласти планки профілю поруч, виставити
міжпрофільний паз за допомогою дистанційних
вкладишів та зафіксувати. Вирівняти планки
профілю по скошеному зрізу. Відмітити на профілі
місця розташування та відстань між петлями згідно
креслення. Рекомендоване розташуваня петель
від кромки створки: зверху 200 мм, знизу 200 мм.
Відмітити розташування петель згідно їх центру.

Налаштування штангового шаблону (аксесуари)
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Ширина рамного профілю
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1 Пристрій для

Виступ рами
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налаштування
шаблону
A Рама дверної
коробки
B Рама створки
2	Розмітка
рами дверної
коробки
(лівостороннє
відкривання)
3	Розмітка
рами створки
(лівостороннє
відкривання)

lД
 ля дверей з
лівостороннім
відкриванням
l Для дверей з
правостороннім
відкриванням

Налаштування рамної частини шаблону при першому застосуванні
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Регулювання шаблону
по висоті
1. Відпустити гвинти
2. Підігнати висоту
3. Затягнути гвинти

4

Прикласти
шаблон з
маркуванням
до профілю.

1

2

4

A Обертати зажимний
гвинт, доки монтажна
пластина шаблону не
приляже до профілю.
B Затягнути котргайку.

3

Зафіксувати шаблон
струбциною і
просвердлити
отвори.
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Налаштування створочної частини шаблону при першому застосуванні

Прикласти
шаблон з
маркуванням
до профілю.
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Регулювання шаблону
по висоті
1. Відпустити гвинти
2. Підігнати висоту
3. Затягнути гвинти
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A Обертати зажимний
гвинт, доки монтажна
пластина шаблону не
приляже до профілю.
B Затягнути котргайку.

4

Зафіксувати шаблон
струбциною і
просвердлити
отвори.
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Керівництво з монтажу

Видалення ущільнювачу

0
18
мм

Видалити ножем ущільнювач
створки по всій довжині петлі.

Монтаж нижньої петлі
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УВАГА: на створці завжди
застосовується лише один
ексцентрик, який вставляється
в нижню рамну частину петлі!
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Вставити закладну пластину Вставити ексцентрик в нижню рамну частину
(див.креслення).
петлі з використанням адаптеру (А або B).

3
Наживити гвинти рамної
частини петлі.

4
4

4
Обертати ексцентрик, доки він
не стане в центрі подовженого
отвору (нульове положення для
регулювання висоти). Потім
затягнути обидва гвинти рамної
частини петлі (9 – 11 Nm).

4

5
Прикласти другу рамну частину
петлі разом з адаптером до
профілю і наживити гвинти.

6
Збільшити монтажну відстань між
обома рамними частинами петлі,
посуваючи рамну частину петлі.

Монтаж створочної частини петлі
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Вставити регулювальний
елемент в профіль створки,
покласти зверху підкладку
(див. креслення) і пригвинтити
до регулювального елементу
(5 – 9 Nm).

Викрутити до упору
опорні втулки.
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Пригвинтити створочну
частину петлі (див.
креслення) до опорних
втулок (5 - 9 Nm).

3

1,5 мм

4

Обертаючи штифт
регулювальної пластини
виставити зазор між
створочною частиною
петлі і профілем: 1,5 мм.

Монтаж дверної створки

1

Покласти створку в
раму. Верхню рамну
частину петлі підсунути
до створочної частини
петлі, (див. малюнок).

2

Вставити шарнірний
стержень в корпус петлі,
він має бути в одній
площині з верхньою
кромкою петлі.

Шарнірні втулки виконані із вмістом тефлону і абсолютно не потребують
обслуговування - НЕ ЗМАЩУВАТИ!
Мастило
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Керівництво з монтажу

Монтаж дверної створки

Зафіксувати шарнірний стержень двома
штифтами зі зворотнього боку в рамних
частинах корпусу петлі.
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4
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Затягнути гвинти верхньої рамної частини
петлі (5 - 9 Nm).

Керівництво з налаштування

Регулювання петель мають виконувати лише спеціалісти з досвідом в сфері дверебудування.

Регулювання по горизонталі

+1,5 мм

–1,5 мм

Регулювання по горизонталі виконується
регулювальною пластиною, що
розташована всередині профілю. Діапазон
регулювання: ± 1,5 мм

Регулюваня по вертикалі

+2,5 мм

Трохи послабити ВСІ
кріпильні гвинти петлі
на рамі.

–2,5 мм

Регулювання по висоті
виконується шляхом
обертання ексцентрика на
нижній рамній частині петлі.
Діапазон регулювання:
± 2,5 мм.
Після регулювання затягнути
ВСІ кріпильні гвинти петлі на
рамі (5 - 9 Nm).
7

Hahn Rollenband NG

Шаблон (дві частини)

Артикул на запит

Штанги до шаблону
(2 для рами, 2 для стоврки)

Артикул: T309A0052

Пристрій для заведення закладних
пластин в профіль

Артикул: A650A039

Вказівки щодо безпеки
Спеціально для цієї петлі існує креслення для монтажу,
адаптоване до геометрії відповідної профільної системи, яке
містить важливі деталі щодо підготовки та обробки профілю.
Якщо у Вас немає такого креслення, обовʼязково просимо
звернутися за телефоном +49 (0) 2166 954-3 або електронною
поштою за адресою: AWT@Dr-Hahn.de. Починайте монтаж
лише після уважного прочитання монтажного креслення та
виконання зазначених там підготовчих робіт. Будь ласка,
перевірте, чи співпадає стан монтажного креслення з версією
профільної системи, з якою Вам працювати.
„Компанія Dr-Hahn не несе відповідальності за шкоду,
заподіянну у разі застосування нашої продукції
невідповідно кресленню.“ У разі сумніву щодо креслення
просимо звернутися до технічного представника компанії
Dr. Hahn в Вашому регіоні. Його координати Ви знайдете за
адресою: http://www.dr-hahn.eu/ua/

Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach · Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach
Phone + 49 (0) 2166 / 954-3 · Fax + 49 (0) 2166 / 954-444 · Internet www.dr-hahn.com · E-Mail sales@dr-hahn.com

EBA / Rollenband NG / UA / D-EBA0140 / 11.12 LW1,5’ Право на технічні зміни залишається за виробником.

Артикули

