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MONTERINGSANVISNING FÖR
PENDELKARM TYP 0P
TRÄDÖRRAR
KONTROLLERA FÖRST LEVERANSEN!
I denna leverans ingår:
1. Dörrblad och karm enligt följesedel.
2. Ev. beställd monteringssats
3. Plastlock Ø 16.
4. Sidostycken omfattningsprofil 4 st.
5. Överstycke omfattningsprofil 2 st.
6. Blindnit 3,2 x 7 mm rostfri.
7. Montageskruv 4,2 x 13 mm.
8. Spikplugg ND 5 x 50 SN.

0P

DET HÄR BEHÖVS FÖR MONTERINGEN:
Vattenpass
Borrmaskin med förlängare
Popnittång
Skruvmejsel

Montagenyckel (insex 12 mm)
Eventuell drevning

Vid montage kan skruvar enligt nedanstånde eller motsvarande användas.
För betongvägg / lättbetongvägg
tegelvägg / träregelvägg

Betongskruv 7,5 x 72
Nylonplugg 10 x 50

För stålregelvägg

Skruv RTS TORX ST 6,3 x 25

Monteringssatser kan beställas från DALOC, ange väggtyp, dörrtyp och dörrstorlek.
I tabellen nedan hittar du rätt mått för väggöppningen.
Modulmått
MODUL B x H (dm)

Exempel
MODUL
9 x 21
MODUL 21 x 24
•
•
•

Öppningsmått i vägg
B x H i mm
+
B 20 H + 10
–5
–5
900
2100

x
x
•
•
•

2100
2400

Så här gör du!
ALLMÄNT
Kontrollera först vilken karm som ingår i leveransen.
I tabellen hittar du rätt mått för väggöppningen. Är det verkliga måttet större än
vad toleranserna i tabellen till höger tillåter,
skall väggöppningen minskas på ett sådant
sätt att brand- och ljudegenskaperna ej påverkas

5. Böj ut plåttungorna vid slitsarna på väggomfattningsprofilen, så att plåttungorna stöder mot väggöppningen.

KARM 0P

1. Passa in karmen i väggöppningen, centrera karmen
noggrant i djupled.

6. Montera först omfattningsprofil vid karmöverstycke och
därefter sidoprofilerna.

7. Montera de självborrande skruvarna i omfattningsprofilen genom de förstansade hålen i karmen, och drag
plåtskruvarna så att omfattningsprofilen fästs mot karmen.
Täck hålen med plastlocken.
2. Grovcentrera karmen med hylsmuttrarna och kontrollera att överstycket är i våg och sidostyckena är i lod.

8. Borra med 3,3 mm borr vid övre hörnen och fäst
ihop omfattningsprofilen med blindnit.

9. Borra med 5 mm borr genom de förstansade hålen i
underkant på sidoprofilerna.
3. Borra och montera skruvarna upptill och nedtill på
karmsidostycket med gångjärn. Kontrollera att överstycket är i våg och sidostyckena är i lod. Borra och
montera skruvar upptill och nedtill på nästa karmsidostycke och därefter mittenskruvarna.

10. Montera fast mot vägg med spikplugg som
ingår i montagesatsen.
11. Montera omfattningsprofilen på andra sidan enligt
punkt 4-10.
12. Montera dörrbladet i karmen. Skruva ur gångjärnsskruvarna som sitter i karmen. Justera in dörrbladet så
att gångjärnen ligger rätt mot skruvhålen i karmen.
Skruva fast gångjärnen i karmen.
4. Kontrollera hur stor springan mellan väggöppning och
karm är.

13. Spänn åt gångjärnen, alla gångjärn skall vara
lika hårt åtspända.
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