Hahn KT-N 6R / KT-V 6R
RUS
UA

Инструкция по монтажу с креплением KT-FIX
Керівництво з монтажу з кріпленням KT-FIX

Инструкция по монтажу
Керівництво з монтажу

Шаблон (на рис. левостор. применение согласно DIN) · Шаблон (на мал. лівостор. застосування згідно DIN)
Ø 8 мм

Шаблон со струбциной
Шаблон зі струбциною
Арт. №: / Арт. №: T316A0F03
Шаблон без струбцины
Шаблон без струбцини
Арт. №: / Арт. №: T316A0F02

К шаблону прилагается инструкция.
До шаблону додається інструкція.

Монтаж рамной части петли · Монтаж рамної частини петлі
Вставить рамную
часть петли
(предварительная
заводская
настройка) в
просверленные
отверстия
Вставити рамну
частину петлі
(попереднє заводське налаштування)
в просвердлені
отвори

min.
9 mm

Внимание: перед тем как
прикрутить, обратите
внимание, что части
петли должны по всей
min.своей площади плотно
9 mm
прилегать к профилю.
Увага: перед тим як прикручувати, зверніть увагу,
що частини петлі мають
по всій площині щільно
прилягати до профілю.
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Фиксация спецвинтами с буром:
1

1 Вкрутить спецвинты с буром 2-7 Nm
(в зависимости от конструкции профиля)
Важно: после просверливания форкамер
профиля на несколько секунд немного
ослабить давление на сверло, чтобы
вышла стружка, а затем опять нажать и
просверлить стальное армирование.
2 Вкрутить винты (М5) и активировать
дюбель.

Фіксація спецгвинтами з буром:

1В
 крутити спецгвинти з буром 2-7 Nm
(залежно від конструкції профілю)
Важливо: після просвердлення форкамер
профілю на декілька секунд трохи
послабити тиск на свердло, щоб вийшла
стружка, а потім знову натиснути і
просвердлити сталеве армування.
2В
 крутити гвинти (М5) і активувати
дюбель.

Монтаж створочной части петли · Монтаж створочної частини петлі
Монтаж створочной части петли:
Вставить шарнирный элемент
с левой или с правой стороны
до упора.
Монтаж створочної частини петлі:
Вставити шарнірний елемент
з лівого або з правого боку до
упору.

на рис. правостор.
применение согласно DIN
на мал. правостор.
застосування згідно DIN
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Предварительно выбрать
параметры прижима
(в зависимости от к
 онструкции
профиля)
Попередньо обрати параметри
прижиму
(залежно від конструкції профілю)

3

Выставить зубчатую втулку согласно шкале. Плавная
регулировка прижима позволяет установить любой
промежуточный параметр диапазона!
Виставити зубчасту втулку згідно шкали. Плавне регулювання
прижиму дозволяє встановити будь-який проміжний параметр
діапазону!

мин.
9 мм

мин.
9 мм

Внимание: перед тем как прикручивать, обратите
внимание, чтобы все части петли по всей плоскости
плотно прилегали к профилю. При необходимости
можно дополнительно вкрутить два винта (2 Nm).
Увага: перед тим як прикручувати, зверніть увагу, що
частини петлі мають по всій площині щільно прилягати
до профілю. У разі необхідності додатково вкрутіть два
гвинти.
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Вставить створочную часть
петли в просверленные
отверстия и затянуть винты
(прибл. 4 Nm). Обратите
внимание на момент затяжки
винтоверта.
Вставити створочну частину
петлі в просвердлені отвори і
затягнути гвинти (прибл. 4 Nm).
Зверніть увагу на момент
затяжки гвинтоверта.

Прикрутить винтами опорный
угол к наплаву створки
(макс.: 2 Nm)
Прикрутити гвинтами опорний кут
до наплаву створки (макс.: 2 Nm)

Защитную крышку вставить в паз, задвинуть и зафиксировать. Крышка крепко
держится. На дверях с внутренним открыванием фиксация защитной пластины
необязательна. Вставить колпачок.
Захисну пластину вставити в паз, задвинути
та зафіксувати. Кришка міцно тримається.
На дверях з внутрішнім відкриванням фіксація захисної пластини необов'язкова. Вставити
ковпачок.

Инструкция по монтажу
Керівництво з монтажу

Шаблон (на рис. левостор. применение согласно DIN) · Шаблон (на мал. лівостор. застосування згідно DIN)
Ø 8 мм

Шаблон со струбциной
Шаблон зі струбциною
Арт. №: / Арт. №: T315A0F03
Шаблон без струбцины
Шаблон без струбцини
Арт. №: / Арт. №: T315A0F02

К шаблону прилагается инструкция.
До шаблону додається інструкція.

Монтаж рамной части петли · Монтаж рамної частини петлі
Вставить рамную
часть петли
(предварительная
заводская настройка) в просверленные отверстия
Вставити рамну
частину петлі
(попереднє заводське налаштування)
в просвердлені
отвори
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min.
9 mm

Фиксация спецвинтами с буром:
1 Вкрутить спецвинты с буром 2-7 Nm
(в зависимости от конструкции профиля)
Важно: после просверливания форкамер
профиля на несколько секунд немного
ослабить давление на сверло, чтобы
вышла стружка, а затем опять нажать
и просверлить стальное армирование.
2В
 крутить винты (М5) и активировать
дюбель.

Внимание: перед тем как
прикрутить, обратите
внимание, что части
петли должны по всей
своей площади плотно
прилегать к профилю.
min.
9 mm
Увага: перед тим як прикручувати, зверніть увагу,
що частини петлі мають
по всій площині щільно
прилягати до профілю.

Фіксація спецгвинтами з буром:

1В
 крутити спецгвинти з буром 2-7 Nm
(залежно від конструкції профілю)
Важливо: після просвердлення форкамер
профілю на декілька секунд трохи
послабити тиск на свердло, щоб вийшла
стружка, а потім знову натиснути і
просвердлити сталеве армування.
2В
 крутити гвинти (М5) і активувати
дюбель.

Монтаж створочной части петли · Монтаж створочної частини петлі
на рис. левостор.
применение согласно DIN
на мал. лівостор.
застосування згідно DIN

26 25 24 23
27
21 20
22
19
23 22
18 17
18
16
20 19
16 15 14 15
18 17
13

Монтаж створочной части петли:
Вставить шарнирный элемент
с левой или с правой стороны
до упора.
Монтаж створочної частини петлі:
Вставити шарнірний елемент
з лівого або з правого боку до
упору.
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Предварительно выбрать
параметры прижима
(в зависимости от
конструкции профиля)
Попередньо обрати
параметри прижиму
(залежно від конструкції
профілю)

Выставить зубчатую втулку согласно шкале. Плавная регулировка прижима
позволяет установить любой промежуточный параметр диапазона!
Виставити зубчасту втулку згідно шкали. Плавне регулювання прижиму дозволяє
встановити будь-який проміжний параметр діапазону!

Монтаж створочной части петли · Монтаж створочної частини петлі
Вставить
створочную
часть петли
под углом
прибл. 90°.
Вставити
створочну
частину
петлі під
кутом прибл.
90°.

3

1

4

2

3

И приложить
к профилю.
І приклати
до профілю.

мин.
9 мм

мин.
9 мм

Вставить элемент Hahn
KT-FIX таким образом, 
чтобы регулировочный винт
по горизонтали вошел в паз
(в случае необх. применить
резиновый молоточек).
Вставити елемент Hahn
KT-FIX таким чином, щоб
гвинт регулювання по
горизонталі увійшов у паз 
(у разі необх. застосувати
гумовий молоточок).

Внимание: перед тем как прикручивать, обратите
внимание, чтобы все части петли по всей плоскости
плотно прилегали к профилю. При необходимости можно
дополнительно вкрутить два винта (2 Nm).
Увага: перед тим як прикручувати, зверніть увагу, що частини
петлі мають по всій площині щільно прилягати до профілю.
У разі необхідності додатково вкрутіть два гвинти.

Затяните винты
(прибл. 4 Nm)
Внимание: обратите
внимание на
очередность закручивания винтов.
Затягнути гвинти
(прибл. 4 Nm)
Увага: зверніть увагу
на черговість
затягування гвинтів.
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Защитную крышку вставить в паз,
задвинуть и зафиксировать. Крышка
крепко держится. На дверях с внутренним открыванием нет необходимости
фиксировать защитную крышку.
Вставить колпачок.
Захисну пластину вставити в паз,
задвинути та зафіксувати. Кришка міцно
тримається. На дверях з внутрішнім
відкриванням фіксація захисної пластини
необов'язкова. Вставити ковпачок.

На дверях с наружным открыванием фиксация защитной крышки обязательна
На дверях з зовнішнім відкриванням фіксація захисної кришки є обовязковою
Во избежание неавторизованного
снятия защитной крышки просим
закрутить крепежный винтик,
предварительно вмонтированный
заводом
З метою уникнення неавторізованого
зняття захисної кришки просимо
закрутити кріпильний гвинтик,
попередньо вмонтований заводом

3

Макс. момент затяжки 3 Nm
Макс. момент затяжки 3 Nm

3

Установка и снятие створки · Встановлення та зняття створки
прибл.
90°

Установка или снятие створки выполняется в открытом положении под
углом прибл. 90°. A В случае
необходимости следует выбить
шарнирный стержень.
Встановлення або зняття створки
виконується у відкритому положенні під
кутом прибл. 90°. A У разі необхідності
слід вибити шарнірний стержень.

A

Руководство по настройке
Керівництво з налаштування
Регулировка петель только с помощью специалистов, имеющих опыт в сфере производства дверей.
Регулювання петель мають виконувати лише спеціалісти з досвідом в сфері дверебудування.

Плавная регулировка прижима
Регулировка прижима возможна в пределах выбранного
диапазона + 0,5 мм в обе стороны за счет реверса
Плавне регулювання прижиму
Регулювання прижиму можливе в межах обраного діапазону
+ 0,5 мм в обидва боки за рахунок реверсу

3

Регулировка по горизонтали • Регулювання по горизонталі

2
1
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Отпустить винт
защитной крышки,
если он затянут
Відпустити гвинт
захисної кришки,
якщо він затягнутий
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Немного нажать
на защитную крышку
и снять ее.
Трохи натиснути на захисну
кришку та зняти її.

Регулировка по горизонтали
плавно ± 5 мм
Регулювання по горизонталі
плавне ± 5 мм

Регулировка по высоте
плавнo из нулевого положения
Вверх: + 4 мм / Вниз: - 3 мм
Внимание: Регулировку по высоте следует выполнять лишь
с помощью подходящего шестигранного ключа на «5»
(Не применять сферические головки!). При этом ключ нужно
вставлять в шарнирную втулку до упора (прибл. 11 мм).
Регулювання по висоті
плавне з нульового положення
Вверх: + 4 мм / Вниз: - 3 мм
Увага: Регулювання по висоті слід виконувати лише за допомогою
придатного шестигранного ключа на «5» (Не застосовувати сферичні
головки!). При цьому ключ потрібно вставляти в шарнірну втулку до
упора (прибл. 11 мм).

➔

Внимание:
Нагрузку несет нижняя петля,
верхние петли лишь подстраиваются!
Увага:
Навантаження несе нижня петля, верхні
петлі лише підлаштовуються.

Вставить в паз и задвинуть защитную крышку
до упора
Вставити в паз і задвинути
захисну кришку до упора

KT-N
KT-V

прибл. 11 мм

Важно:
Регулировка по
высоте всегда
выполняется только
на закрытой створке!
Важливо:
Регулювання по
висоті завжди
виконується тільки
на закритій створці!

Шарнирная втулка изготовлена с применением
тефлона и не нуждается в обслуживании - ни в
коем случае не смазывать!
Шарнірна втулка виготовлена із вмістом тефлону
і не потребує обслуговування - ні у якому разі не
змащувати!
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Регулировка на установленной створке · Регулювання на встановленій створці

