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80KG

مکانیزم تک درب آویز کشوئی آرام بند

80 کیلوئی

Code: 11022

راهنماي نصب

ریل
پایه تنظیم آرام بند

قرقره مکانیزم
پیچ اتصال
بست آویز

پایه راهنماي درب
پایه اتصال نصب دیواري

کاور ریل نصب دیواري
درپوش کاور
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شیار پایین درب
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1- قرقره ها را طبق تصویر داخل ریل نصب کنید.

2- پایه هاي تنظیم آرام بند را طبق تصویر داخل ریل نصب کنید.

3- توجه داشته باشید پایه هاي تنظیم آرام بند طبق تصویر به صورت صحیح نصب شده باشد.

*   نکته: پایه هاي تنظیم آرام بند به صورت چپ و راست می باشد.
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2-4-  راهنما را طبق تصویر در مرکز ریل و عمود بر روي زمین نصب کنید.

 1-4- ریل را در محل صحیح نصب کنید.

نکته: ریل قابلیت نصب بر روي دیوار و بر روي سقف را دارا می باشد. (که در قسمت هاي بعدي توضیح بیشتري خواهیم داد.)   *

5- درب را طبق تصویر به پیچ هاي نصب شده روي قرقره ها نصب کنید.

* نکته: ارتفاع درب با آچار مخصوص رگالژ قابل تنظیم می باشد.
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1-6- فاصله پایه تنظیم آرام بند و انتهاي 

   ریل باید 235 میلیمتر باشد.

2-6- فاصله پایه تنظیم آرام بند و انتهاي 

   ریل در سمت دیگر که قرقره کوچکتر به 

   سمت آن است طبق فرمول زیر محـاسبه 

   میشود.

   270mm+ ( 600mm- عرض درب) = فاصله پایه تنظیم آرام بند 
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7- جهت نصب بر روي سقف: فاصله اولین سوراخ از لبه پروفیل 5 سانتیمتر و فاصله با سوراخ بعدي 30 سانتیمتر می باشد. 

 ( توجه: براي سهولت کار روي پروفیل یک شیار تعبیه شده است تا سوراخ هاي الزم جهت نصب، درست در وسط پروفیل زده شود.)
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8- محل سوراخ براي نصب بر روي سقف طبق تصویر مشخص شده است.

 ( توجه: سطح پیچ ها باالتر از سطح ریل نباشد.) 

9- در صورت نصب بر روي دیوار، طبق تصویر انجام شود.
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11- فاصله بست آویز از لبه درب طبق تصویر باید 20 میلیمتر باشد.

* نکته : ضخامت مناسب درب براي نصب مکانیزم بین   mm ~ 450mm 300 می باشد. 

 10- عرض درب حداقل برابر با 60 سانتیمتر می باشد.
    *  براي محاسبه اندازه درب طبق فرمول مقابل عمل شود        35mm + ( 2 / طول ریل ) = عرض درب

    *  ارتفاع درب طبق فرمول مقابل محاسبه میشود        ( 60mm- درگاه نصب ) = ارتفاع درب

*        شیار پایین درب جهت استفاده راهنما، طبق تصویر محاسبه و تنظیم شود.
 


