Hahn Klemmband NG
RUS
UA

Клеммная петля для дверей входной группы
Клемна петля для дверей вхідної групи

I Монтаж
I Монтаж

Монтаж
Монтаж

Подготовка • Підготовка

200
ϻϻ

макс.
150 кг
200
ϻϻ

170 ϻϻ

Отметить
расположение
петель.

Вырезать резиновый уплотнитель по
всей длине прилегания петли.

Відмітити
розташування петель.

Вирізати гумовий ущільнювач створки по
всій довжині петлі.

Монтаж клеммной петли • Монтаж клемної петлі

8 – 10 Nm
70 **

Завести все крепёжные пластины в
паз рамного профиля.
Завести всі кріпильні пластини в паз
рамного профілю.

Вставить шарнирные
втулки в створочную
часть петли.
Вставити шарнірні втулки в створочну частину
петлі.

Нижнюю рамную часть петлі
прикрутить к профилю, верхнюю слегка наживить.
Нижню рамну частину петлі
прикрутити до профілю, верхню злегка наживити.

Вставить эксцентриковые втулки
согласно рисунку.
ВНИМАНИЕ: учитывать направление стрелок.
Вставити ексцентрикові втулки
згідно малюнку.
УВАГА: враховувати напрямок стрілок.

Вставить регулировочный винт в клеммную пластину. При помощи винтов скручивать клеммную
пластину со створочной частью петли, пока регулировочный винт не станет с ней в одной плоскости.
Вставити регулювальний гвинт в клемну пластину.
Скручувати гвинтами клемну пластину зі створочною
частиною петлі, доки регулювальний гвинт не стане з
нею в одній площині.

Завести крепёжную
пластину в паз створочного профиля.
Завести кріпильну
пластину в паз створочного
профілю.

3-компонентная
3-компонентна

Монтаж клеммной петли • Монтаж клемної петлі

8 – 10 **

При помощи
винтов соединить створочную часть петли
с клеммной
пластиной.

8 – 10 **
Зафиксировать
при помощи
дополнительных винтов.

Скрутити створочну частину
петлі з клемною
пластиною.

Шарнирный
стержень
заводится
сверху.
Шарнірний
стержень
потрібно
заводити
зверху.

Навесить
створку.

Зафіксувати
додатковими
гвинтами.

Навісити
створку.

Зафиксировать шарнирный
стержень в нижней части
петли, выставить верхнюю
часть петли и зафиксировать в ней шарнирный стержень.
Зафіксувати шарнірний стержень в нижній частині петлі,
виставити верхню частину
петлі та зафіксувати в ній
шарнірний стержень.

Зажать
верхнюю
часть
петли.

8 – 10 **

Зажати
верхню
частину
петлі.

Аксессуары для регулировки высоты • Аксесуари для налаштування висоти

3
1
2

Вставить инструмент для регулировки высоты в паз
рамного профиля
под нижнюю
петлю.
Вставити інструмент
для налаштування
висоти в паз рамного
профілю під нижньою петлею.

При помощи винтов крепко зажать
инструмент для
регулировки высоты.
Міцно зафіксувати
інструмент
для налаштування
висоти.

8 – 10 **
Отпустить на раме
крепёжные винты
всех компонентов
петли.
Відпустити на рамі
кріпильні гвинти всіх
компонентів петлі.

Выставить необходимую высоту при
помощи регулировочного шпинделя
инструмента для
регулировки высоты.
Виставити бажану
висоту за допомогою регулювального
шпинделя інструменту для регулювання висоти.

Затянуть на раме
крепёжные винты всех
компонентов петли и,
отпустив клеммные
колодки инструмента
для регулировки высоты, извлечь его из паза
рамного профиля.
Затягнути на рамі
кріпильні гвинти всіх
компонентів петлі і,
послабивши клемні
колодки інструменту для
регулювання висоти,
витягнути його з пазу
рамного профілю.

Настройка
Налаштування

3-компонентная
3-компонентна

Извлечь эксцентриковые втулки.

Выкрутить крепёжные винты
створочной части петли.

Витягнути ексцентрикові втулки.

Викрутити кріпильні гвинти
створочної частини петлі.

Поворот
втулок в
направлении
петли: увеличение прижима

Поворот втулок
в направлении
от петли: уменьшение прижима
Поворот втулок в
напрямку від
петлі: зменшення
прижиму

Поворот втулок
в напрямку
петлі: збільшення прижиму

Вставить эксцентриковые втулки согласно рисунку.
Вставити ексцентрикові втулки згідно малюнку.

8 – 10 Nm

Снова крепко прикрутить
створочную часть петли.
Знов міцно прикрутити створочну
частину петлі.

Регулировка по горизонтали • Регулювання по горизонталі

!

– 2 77

Перед регулировкой створку
следует подпереть.
+ 2 77

Перед регулюванням створку
необхідно підперти.

Шарнирная втулка выполнена из
пластика с содержанием тефлона
и не нуждается в обслуживании
– не смазывать!
Шарнірна втулка виготовлена із
пластику із вмістом тефлону і не
потребує обслуговування – нe
змащувати!

Регулировка по горизонтали
± 2 77
Регулювання по горизонталі
± 2 **
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Регулировка прижима • Регулювання прижиму

