SKR35 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
PŘÍPRAVA
- Uložte profil vodícího profilu na podlahu a upevněte jej na základě typu podkladu. Dodržujte rozměry
a vzdálenosti uvedené ve výkresu (obr. 1)
- Před zahájením montáže dveří zkontrolujte, zda je podlaha rovná.

Vnější osa

PODPŮRNÁ KONSTRUKCE
- Smontujte konstrukci pomocí dodaných šroubů.
- Zkontrolujte stěnu nebo upevňovací body jestli jsou pevné.
- Zvedněte konstrukci a upevněte jej ke stěně.

Vnitřní

Vnější

- DŮLEŽITÉ: Upevnění profilů je zásadní pro zaručení pevnosti dveří.
- Pro upevnění na kov použijte šrouby s průměrem nad Ø 5,5 mm, pro
upevnění na zdivo, používejte odpovídající hmoždinky s rozměry ne pod
Ø8x80mm. Vzdálenost mezi různými body podél profilů nesmí překročit

Nerezový ocelový vodicí profil

350 mm, čímž se zdvojnásobuje upevnění v koncových částech.

Vnější část zapadající do země

- Spojte profily pomoci kompenzátoru. Věnujte pozornost směru spojky.
Obr. 1

(Obr. 2)
- Umístěte profily tvaru "U" na podlahu a upevněte k fixním dveřím (obr.
2)
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Obrázek 2

DŮLEŽITÉ: Přesně dodržujte vzdálenost mezi profilem tvaru "U" pomocí průchodu průřezu tvaru L
+ 4 mm.

SKR35 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
Upevnění musí být provedeno pomocí šroubů nebo hmoždinek, jak bylo uvedeno výše.

BOČNÍ DVEŘE
- Vložte boční dveře mezi dolní "U" a "horní" bloky.
- Pozn. Pro usnadnění vkládání a zamezení poškrábání
podlahy se doporučuje umístit kovový plech mezi dveře a
podlahu a uvolnit upevňovací šrouby na "blocích".
- po vložení dveří posuňte kotvící tyč v předem vytvořeném
otvoru a zajistěte jej pomocí připravených šroubů.

Upevňovací blok na pevných
bočních dveřích

zvedací šroub

Upevňovací blok na pevných bočních dveřích
zvedací šroub

- Zasuňte střední lištu do upevňovacích bloků na bočních dveřích a
připevněte je pomocí připravených šroubů.
(Obr.3)

POSUVNÉ DVEŘE
- Upevněte profily pomocí dodaných šroubů, avšak průměr
šroubů nesmí být menší jak Ø4,8 mm. Rozteč mezi
upevňovacími body nesmí přesáhnout 200 mm (obr. 4)
- Zasuňte těsnění krytu.

Obrázek 4
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labyrintový profil

SKR35 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
- Vložte spodní vodicí profil z nerezové oceli do vymezeného profilu. Pro upevnění použijte silikon a šroub Ø4,8
y
mm na koncích.
Pozn. Před upevněním vodícího profilu z nerezové oceli nastavte jeho vzdálenost na kluzném povrchu (obr. 1).

- Umístěte a připevněte posuvné dveře na vozíky.
- Nastavte je vertikálně a výšku od země. Současně zkontrolujte správnou funkci mechanického zámku.
- Nastavte šrouby v horní části posuvných dveří a nechte několik milimetrů prostoru od vodícího profilu a
automatizace (obr. 3)
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