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 Универсальные дверные
петли для дверей из металла
Універсальні дверні
петлі для металевих дверей

Руководство по монтажу · Керівництво з монтажу

На рисунке
монтаж петель
слева согласно DIN

Руководство по монтажу
Керівництво з монтажу

На малюнку
монтаж петель
ліворуч згідно DIN

Монтаж дверной петли · Монтаж дверної петлі
При использовании на створке поворотных приводов, мощных
доводчиков, ограничителей хода либо при интенсивной
и высокой нагрузке, мы рекомендуем под верхней петлёй
на расстоянии 150 мм установить дополнительную петлю.
Охотно Вас проконсультируем.

150 мм
150 мм

При використанні на стулці поворотних приводів, потужних
дотискувачів, обмежувачів ходу або при інтенсивному та високому
навантаженні, ми радимо під верхньою петлею на відстані 150 мм
встановити додаткову петлю. Охоче Вас проконсультуємо.
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Можно использовать шаблоны для дверных петель
серий 3, 4 и 4 AT.

Можна користуватися шаблонами для дверних петель
серій 3, 4 та 4 AT.
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4/5/6 мм

Ø 11 мм

При монтаже обратите внимание на правостороннее или левостороннее применение петель согласно DIN.
При монтажі зверніть увагу на правостороннє чи лівостороннє застосування петель згідно DIN.
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мин. 1,6 мм
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мин. 2
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мин. 1,6 мм
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мин. 1,6 мм
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3.
Рекомендация относительно взломостойкости
RC2/RC3
Рекомендація щодо зламостійкості RC2/RC3

Руководство по монтажу
Керівництво з монтажу

Монтаж дверной петли · Монтаж дверної петлі
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3.
RC2 /RC3

мин. 1,6 мм

2.
мин. 2

мин. 1,6 мм

1.
Альтернативное крепление:
закладная пластина.
Альтернативне кріплення:
закладна пластина.

20 – 25 Hм
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Прибл. 4 мм

Вкручивать подъёмный шпиндель, пока шарнирная втулка не
выйдет в нулевое положение.
Підйомний шпиндель вкручувати,
доки шарнірна втулка не досягне
нульового положення.
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5 – 6 Hм
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4 – 6 Hм

Пластиковая шарнирная втулка не нуждается в обслуживании - НЕ СМАЗЫВАТЬ!
Пластикова шарнірна втулка не потребує обслуговування - НЕ ЗМАЩУВАТИ!

Руководство по регулировке
Керівництво з регулювання

Регулировку дверных петель должны выполнять только высококвалифицированные
специалисты по производству и настройке
дверных конструкций.
Регулювання дверних петель мають виконувати
лише висококваліфіковані фахівці з виробництва
та налаштування дверних конструкцій.

Регулировка прижима уплотнителя · Регулювання дотиску ущільнювача
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+ 0,5 мм | – 0,5 мм

+ 0,5 мм | – 0,5 мм

Маркировка на буртике шарнирной втулки верхней и нижней
рамной части петли указывает направление регулировки:

Маркування на буртику шарнірної втулки верхньої і нижньої рамної
частини петлі вказує напрямок регулювання
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Руководство по регулировке
Керівництво з регулювання

Регулировку дверных петель должны выполнять только высококвалифицированные
специалисты по производству и настройке
дверных конструкций.
Регулювання дверних петель мають виконувати
лише висококваліфіковані фахівці з виробництва
та налаштування дверних конструкцій.

Регулировка по высоте · Регулювання по висоті
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3.

2.

1.

+ 3 / – 2 мм

Регулировка по горизонтали · Регулювання по горизонталі
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± 2,5 мм

1,5 x
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5 – 6 Hм

Важно: обязательно зажмите
резьбовой штифт.
Важливо: обов’язково
затягнути різьбовий штифт.

Руководство по регулировке
Керівництво з регулювання

Регулировку дверных петель должны выполнять только высококвалифицированные
специалисты по производству и настройке
дверных конструкций.
Регулювання дверних петель мають виконувати
лише висококваліфіковані фахівці з виробництва
та налаштування дверних конструкцій.

Демонтаж на строительной площадке · Демонтаж на будівельному майданчику
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