DALOC MK T15
BSAB 96
NCS.2
1005

MONTERINGSANVISNING FÖR
PENDELDÖRR T15
KONTROLLERA FÖRST LEVERANSEN!
I denna leverans ingår:
• Dörrblad.
• Överstycke.
• Sidostycken.
• Fjädergångjärn.
• Spännpinne.
• Plastlock Ø14 mm.
• Ev. beställda monterade karmhylsor.
• Ev. beställd tröskel.

DET HÄR BEHÖVS FÖR MONTERINGEN:
• Måttband
• Långt och kort vattenpass
• Montagenyckel insex 10 mm
• Borrmaskin
• Skruvmejsel/bits (för aktuell montageskruv)
• Hammare
• Karmhylsor/kil
• Montageskruv (kan beställas från DALOC, se tabell)

Vid montage bör skruvar enligt tabell nedan
(eller motsvarande) användas.
VÄGG
SKRUV
• Betong / Lättbetong
• Tegel

Betongskruv 8 x 80
Nylonplugg

Träregel

Betongskruv 8 x 80
Förborra Ø5mm

Stålregel

Skruv 4.8 x 50

Vid beställning från DALOC, ange väggtyp, dörrtyp och dörrstorlek!

ALLMÄNT OM MONTAGET
För att dörren skall få en en bra funktion/driftsäkerhet under lång tid, erfordras att montaget sker på ett noggrant sätt.
KARM

KONTROLL
Kontrollera först leveransen så att rätt dörr och
karm monteras i rätt öppning.

VÄGG

Modulmått

B x H (dm)
Exempel:

MODUL

Öppningsmått / Murmått
+15

B -0 x H
max

9 x 21

nominellt

MODUL 21 x 24

nominellt

max

+10
-0

(mm)

915 x 2110
900 x 2100
2115 x 2410
2100 x 2400

1. Passa in karmen i väggöppningen, centrera karmen
noggrant i djupled. Kontrollera att överstycket är i
våg och sidostyckena är i lod både i djup- och sidled.
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2. Montera skruvarna upptill och nedtill på gångjärnssidostycket. Kontrollera att överstycket är i våg och
sidostyckena är i lod både i djup- och sidled. Montera
skruvar upptill och nedtill på nästa karmsidostycke och
därefter mittenskruvarna. Tillse att karmen gångjärnssida har stöd mot väggregeln, t.ex. genom kilning.
3. Montera eventuell tröskel.

5. Justera in dörrbladet så att gångjärnen ligger rätt mot
skruvhålen i karmen.
Skruva fast gångjärnen i karmen.

6. Justera gångjärnen. Spännpinnen insättes i spännknappens hål och vrides så att spännstiftet kan frigöras.
Spännknappen vrides för ökad respektive minskad kraft
och spännstiftet insättes åter i spännknappen.
7. Kontrollera att gångjärnens fjädrar är lika hårt
spända på ut- och insidan av dörren. För att undvika
slitage på gångjärnen rekommenderar vi att inte spänna
dem för hårt.

4. Innan dörrbladsmontering lossa först spännstift
med medföljande spännpinne för att på så sätt släppa
på gångjärnens fjäderspänning.
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