
1. מריחת דבק על גבי האטמים

2. הדבקת האטמים 

x2

Slide 150 הוראות התקנה
חיבור לתקרה

חלקי  האביזר

3

x4x2 x2 הדבקת האטמים על האביזר 1

x12-3 למטר4-5 מטרדיבל מס‘ 8, 4-5 למטר x1

x4 x2x2x1x1 x1x2x2

חלקי  המסילה

כלי העבודה הנחוצים

קיים בקיטפלס 1 מטר מינ‘ 5 מ“מ-קיים בקיטביט מס‘ 2 4 מ“מ-קיים בקיט 3 מ“מ-קיים בקיט פיליפס מס‘ 2

שים לב!
יש להתאים את האטמים לעובי הזכוכית.
על גבי כל אטם מודפס עובי הזכוכית לו 

הוא מתאים. אטמים לזכוכית בעובי 
8 מ“מ יש להזמין מראש.



בצד הפנימי-
יש להדביק את האביזר בולט
1 מ“מ מהזכוכית ע“מ למנוע 

התנגשות זכוכיות

בצד החיצוני-
יש להדביק את האביזר 

10 מ“מ פנימה

2. דלת בודדת- הדבקת האביזרים לזכוכית
    יש להדביק את האביזר במרחק 10 מ“מ מקצה הזכוכית.

2. דלת כפולה- הדבקת האביזרים לזכוכית

10 מ“מ

10 מ“מ
1 מ“מ

10 מ“מ

1. מריחת דבק בצידם הפנימי של האטמים

x2

אביזר שמאל אביזר ימין

הדבקת האביזרים לזכוכית  2

!

!!

שים לב!
יש לנקות את הזכוכית מאבק ושומנים

לפני ההדבקה.



מפתח אלן 5 מ“מ הידוק הברגים על גבי הזכוכית  3

1. פילוס הפרופיל בשני הממדים

2. קיבוע הפרופיל לקיר

4-5 לכל מטר4-5 לכל מטרx1חיבור המסילה לתקרה  4
שים לב!

• יש להשתמש בפלס באורך מטר לפחות
• מרחק הפרופיל מהרצפה בין צד ימין לצד

  שמאל, יכול להיות עד 10 מ“מ
• יש להשתמש בדיבלים המתאימים לתקרה

שים לב!
יש להדק את ארבעת ברגי האלן בכל 

אביזר. יש להשתמש במפתח אלן בלבד.
.12Ne/m במומנט סגירה



מיקום הדלת במסילה 5

2. סיבוב החלק בהתאם לעובי הזכוכית-
 8/10/12 מ“מ

3. הכנסת החלק למקומו 1. הוצאת חלק הפלסטיק ממקומו

התאמת המוביל לעובי הזכוכית 6x1



קיבוע המוביל לרצפה 7x2x2

מעצור שמאל מעצור ימין

1. פתיחת בורג הסגירה

2. הכנסת המעצור למסילה

x1 x1 מיקום המעצורים במסילה  מפתח אלן 3+4 מ“מ8

מפתח אלן 4 מ“מ

שים לב!
יש להתאים את סוג הדיבל לרצפה

מיקום המוביל בקו אחד עם פתח האור

פילוס הזכוכית בשני ממדים

!

!



4. נעילת המעצור במקומו

3

המשך- מיקום המעצורים במסילה 

!יש לוודא שהדלת מפולסת

כיוון גובה הדלת 9

כיוון הבורג לצורך קביעת גובה הדלת

מפתח אלן 3 מ“מ

מפתח אלן 3 מ“מ

שים לב!
לצורך בקרה: יש להזיז את הדלת ימינה 

ושמאלה ולוודא שאיננה פוגעת בשום מכשול

שים לב!
אין להוריד את הגלגלות נמוך יותר מקצה האביזר

3. הזזת הדלת למקומה וסימון מיקום המעצור במסילה. הזזת הדלת הצידה בחזרה.
 (ביצוע הפעולה במעצור ימין ובמעצור שמאל)



3

כיוון בורג הבטיחות 11

אביזר שמאל אביזר ימין

מפתח אלן 3 מ“מ

שים לב!
• יש לסגור את הבורג עד שיפגע במסילה ואז לסובב סיבוב אחד בחזרה.

• לצורך בקרה: יש להרים את הדלת ולוודא שאיננה יוצאת מהמסילה
• יש להזיז את הדלת ימינה ושמאלה ולוודא שלא נוצר חיכוך

מפתח אלן 3 מ“מ

!יש לוודא שהדלת מפולסת

נעילת גובה הדלת 10

נעילת שני הברגים לאחר כיוון הגובה

מפתח אלן 3 מ“מ



1. שחרור הברגים העליונים לסירוגין

2. החזרת הברגים למקומם עם תפס הסגירה

3. מיקום הפרופיל הסוגר

4. הידוק הברגים על גבי התפסים והפרופיל הסוגר

סגירת המסילה מפתח אלן 3 מ“מ12 2-3 לכל מטר

שים לב!
יש לשחרר כל בורג שני ממקומו

שים לב!
יש למקם את הפרופיל הסוגר במגרעת 

המתאימה במסילה ומתחת לתפסים

שים לב!
יש להשאיר את הבורג והתפס מעט משוחררים לשם הכנסת הפרופיל


