Instrukcja regulacji zawiasów w drzwiach PCV

Instrukcja obsługi i montażu drzwi PCV i Aluminium
produkowanych przez firmę Dorpol Sc.

Drzwi naszej produkcji wyposażone są w zawiasy które umożliwiają regulację w trakcie użytkowania wyrobu przez
klienta, zalecamy jednak aby regulacji dokonywał doświadczony montażysta.
Regulacja może odbywać się w płaszczyźnie poziomej, pionowej oraz regulacja docisku uszczelki. Regulacje
przeprowadzamy kluczem

1.Transport i składowanie - musi odbywać się w pozycji pionowej a drzwi powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem i porysowaniem.

imbusowym po wyciągnięciu plastikowych zaślepek. Regulację docisku uszczelki

przeprowadzamy po otwarciu skrzydła drzwi o kąt 90 stopni - ukaże się mały otworek w zawiasie od strony

2.Montaż- zalecamy aby korzystać z usług doświadczonych montażystów dostawcy.

zewnętrznej w który wkładamy odpowiedni klucz imbusowy.

Drzwi wejściowe z PCV lub aluminium montuje się za pomocą dybli montażowych.
W miejscach mocowania zawiasów drzwi wejściowych do ościeżnicy wymagane jest zastosowanie dwóch dybli
umieszczonych po obu stronach każdego zawiasu w odległości 100-200 mm. Pozostałe dyble należy mocować co
ok. 600 mm. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wymiary otworu okiennego drzwi. Odległość
miedzy zewnętrzną stroną ościeżnicy a murem powinna wynosić 10-15 mm przy białym kolorze oraz 15-20 mm
pozostałe kolory. Po montażu drzwi ewentualne świeże zabrudzenia profili zaprawą ,należy usuwać za pomocą
ciepłej wody. Nie należy dopuszczać wysunięcia zaprawy na profilach, nieodpowiednie usuwanie stwardniałych
zabrudzeń może doprowadzić do porysowania profili. Do mycia używać tradycyjnych środków myjących (bez
rozpuszczalników). Po zamontowaniu należy zerwać folie ochronną, nie później niż 3 m-ce od daty zakupu drzwi.

3.Raz w roku czyścić i konserwować części ruchome w zasuwnicy lub zamkach olejem maszynowym lub innym
odpowiednim środkiem. Zawiasy nie wymagają oliwienia ani smarowania.

4.Inne unikać kontaktu drzwi z przedmiotami: gorącymi ,ostrymi, mogącymi uszkodzić drzwi, środkami czystości
powodującymi zarysowania, żrącymi i innymi mogącymi spowodować zniszczenie profilu, szyby, uszczelek i okuć.
5.Zalecamy aby regulacje przeprowadzał doświadczony montażysta, jeżeli nie ma takiej możliwości podajemy
instrukcję w jaki sposób można to zrobić samemu.

Instrukcja regulacji zawiasów w drzwiach aluminiowych

W drzwiach aluminiowych mogą być zastosowane zawiasy dwu skrzydełkowe lub trój skrzydełkowe w zależności od

Regulacja w pionie

wielkości i ciężaru drzwi. Regulacje w tych zawiasach przeprowadzane są w taki sam sposób. Po zdjęciu zaślepek
regulację pionową przeprowadzamy kluczem imbusowym wkręcając lub wykręcając tuleję znajdującą się od dołu
zawiasu. Regulacja docisku również przeprowadzamy na dolnym zawiasie. Aby ją przeprowadzić należy zdjąć
skrzydło drzwiowe z zawiasów, wykręcić dolną tulejkę i wycisnąć górną tulejkę na zewnątrz. Następnie obrócić ją w
sposób jak pokazano na rysunku obok aby uzyskać pożądany docisk skrzydła do ramy drzwiowej.

+3mm
- 2mm

Aby

przeprowadzić regulację poziomą drzwi, należy w tym celu zdjąć skrzydło drzwi z zawiasów następnie zdjąć
aluminiową osłonkę zawiasu poprzez odkręcenie małej śrubki od wewnętrznej strony zawiasu kluczem
nimbusowym. Następnie należy poluźnić dwie śruby imbusowe na frontowej ściance zawiasu, można wtedy

Regulacja docisku uszczelki

przesuwać bolec w prawo lub lewo w zależności od potrzeby a następnie należy mocno dokręcić kluczem
imbusowym dwie śruby mocujące.

+0,5mm
- 0,5mm

+0,5mm
- 0,5mm

Instrukcja regulacji docisku zasuwnicy drzwiowej drzwi PCV i aluminium
Regulację docisku zasuwnicy przeprowadzamy przy otwartych drzwiach o kąt około 90 stopni. Regulacja języka
środkowego przeprowadza się w razie potrzeby poluzowując śrubokrętem krzyżowym dwie śrubki znajdujące się

Regulacja w poziomie

na środku listwy zaczepowej znajdującej się w ramie drzwi i przesuwamy blaszkę poziomo w celu zwiększenia lub
zmniejszenia docisku, następnie dokręcamy mocno śrubki. W razie potrzeby można również zwiększyć lub
zmniejszyć docisk dolnej i górnej zapadki. W tym celu kluczem o przekroju gwiazdki regulujemy docisk
mimośrodowy znajdujący się w listwie zaczepowej w ramie drzwi u dołu i góry.

+2,5mm
- 2,5mm

+2,5mm
- 2,5mm

