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חיבור לתקרה

חלקי האביזר

x2

x2

x1

x2

x1

x2

x1

חלקי המסילה

דיבל מס‘  4-5 ,8למטר

x1

 4-5למטר

 2-3למטר

x1

כלי העבודה הנחוצים

ביט מס‘ 2

פיליפס מס‘ 2

רשימות

פלס  1מטר מינ‘ קיים בקיט

 2מ“מ
קיים בקיט

 2.5מ“מ
קיים בקיט

 3מ“מ
קיים בקיט

 4מ“מ
קיים בקיט

1

הדבקת האטמים על הזכוכית

x2

 .1מריחת דבק על גבי האטמים
שים לב!
יש לנקות את הזכוכית מאבק ושומנים
לפני ההדבקה.

x2

שים לב!
על חלק המתכת של האטם להתמקם
במרחק  81מ“מ מקצה הזכוכית.

 .2הדבקת האטמים

!

 81מ“מ

 81מ“מ

!

3

2

הדבקת האביזרים לזכוכית

שים לב!
אין להסיר את האיזולירבנד לאורך כל
ההתקנה!

מריחת דבק בצד הפנימי של האטם והדבקתם על גבי הזכוכית והאטם

אביזר ימין

אביזר שמאל
x2

3

הידוק הברגים על גבי הזכוכית

מפתח אלן  3מ“מ

!

שים לב!
יש להדק את שני ברגי האלן בכל אביזר,
באמצעות מפתח אלן בלבד.
יש לסגור את ברגי האלן עד שנוצר מגע עם
הזכוכית ואז להדק עוד  1/2-3/4סיבוב
בלבד ,במומנט סגירה של . 2-3 Ne/n

שים לב!
הידוק יתר עלול לגרום לפגיעה באביזר!

4

חיבור המסילה לתקרה

x1

 4-5לכל מטר

 4-5לכל מטר

שים לב!
• יש להשתמש בפלס באורך מטר לפחות
• מרחק הפרופיל מהרצפה בין צד ימין לצד
שמאל ,יכול להיות עד  10מ“מ
• יש להשתמש בדיבלים המתאימים לתקרה

 .1פילוס הפרופיל בשני הממדים

 .2קיבוע הפרופיל לתקרה

5

מיקום הדלת במסילה

6

סגירת המסילה

מפתח אלן  4מ“מ

 2-3למטר

 .1מיקום הפרופיל הסוגר
שים לב!
יש למקם את הפרופיל הסוגר במגרעת
המתאימה במסילה.

 .2חיזוק הפרופיל הסוגר עם הברגים המתאימים
 .2הידוק הברגים והפרופיל הסוגר

7

התאמת המוביל לעובי הזכוכית

 .1הוצאת חלק הפלסטיק ממקומו

8

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

קיבוע המוביל לרצפה

x1

 .3הכנסת החלק למקומו

x2

שים לב!
יש להתאים את סוג הדיבל לרצפה
מיקום המוביל בקו אחד עם פתח האור

!
פילוס הזכוכית בשני ממדים

!

x2

9

מיקום המעצורים במסילה

 .1הכנסת המעצור למסילה

מפתח אלן  2.5מ“מ

מעצור ימין

מפתח אלן  2מ“מ x1

מעצור שמאל

בחזרה.
הצידהבחזרה.
הדלתהצידה
הזזתהדלת
במסילה.הזזת
המעצורבמסילה.
מיקוםהמעצור
וסימוןמיקום
למקומהוסימון
הדלתלמקומה
הזזתהדלת
.3.2הזזת
שמאל(
ובמעצורשמאל(
ימיןובמעצור
במעצורימין
הפעולהבמעצור
)ביצועהפעולה
)ביצוע

 .3נעילת המעצור במקומו
מפתח אלן 2.5מ“מ

 .4כיוון אחיזת הדלת במעצור
מפתח אלן  2מ“מ

שים לב!
סגירה או פתיחה של הבורג תרפה או תחזק
את אחיזת הדלת במעצור

שים לב!
לצורך בקרה :יש להזיז את הדלת ימינה
ושמאלה ולוודא שאיננה פוגעת בשום מכשול

x1

10

כיוון גובה הדלת

מפתח אלן  2.5מ“מ

כיוון הבורג לצורך קביעת גובה הדלת

!

שים לב!
אין להוריד את הגלגלות נמוך יותר מקצה האביזר

יש לוודא שהדלת מפולסת

11

כיוון בורג הבטיחות

מפתח אלן  2מ“מ

3 3

3
אביזר ימין

אביזר שמאל

3

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

