
Montāžas pamācība

Maksimālais 
durvju platums

Vidējais 
durvju svars

Maksimālais durvju 
atvēruma lenķis

Aizvēršanas 
spēks

1. Izvēlieties pareizu šablonu, ņemot vērā durvju 
    atvēruma pusi un aizvērēju. Šablonā norādītajās 
    vietās  izurbiet skrūvju caurumus.
    Ārdurvīm aizvērēju ir ieteicams piestiprināt 
    durvju iekšpusē.

2. Aizvērēja korpusu pēc šablona piestipriniet 
    pareizajā vietā atbilstoši tā aizvēršanas 
    spēka klasei.

3. Ar komplektā esošajām bultskrūvēm aizvērēja 
    vērējroku piestipriniet pie vārpstas, kas atrodas 
    virs aizvērēja, otrajā pusē piestipriniet dekoratīvu plāksnīti..

 

Vērējrokas pamatne

Aizvērēja korpuss

Vērējroka

Montāžas skrūve

Vērējrokas regulējamā daļa

Regulēšanas skrūve

4. Vērējrokas regulējamo daļu nostādiet tā, 
    lai tā pēc piestiprināšanas atrastos perpendikulāri 
    durvju aplodai.

5. Vērējrokas pamatni piestipriniet atbilstoši 
    aizvēršanas spēkam, kā norādīts šablona instrukcijā.

6. Piegrieziet vērējrokas regulējamās daļas uzgriezni.

Regulēšanas skrūvi drīkst griezt ne vairāk kā 3 pilnus 
apgriezienus. Pārgriešanas gadījumā tiek traucēts 
aizvērēja darbs.
Šādā gadījumā garantija nav spēkā.

Durvju aizvērējam ir regulējami trīs parametri:
- aizvēršanas ātrums,
- beigu piecirtiens,
- atvēršanas bremzes intensivitāte.

Beigu piecirtiens
Aizvēršana

 Atvēršanas bremze

PĒC MONTĀŽAS LŪDZAM PĀRBAUDĪT UN TESTĒT 
1. Durvis atveriet līdz galam un palaidiet vaļā. Durvīm un slēdzenes aizkritnim ir pilnībā jāaizveras.
2. Ja aizkritni var atbrīvot, to atbrīvo un durvju aizvērējam ļauj aizvērt durvis. Durvīm un slēdzenes aizkritnim ir pilnīgi jāaizveras.
3. Atvēršanas bremze palīdz durvīm apstāties, ja tās ir atgrūstas ar spēku un nav nodrošinātas ar durvju ierobežotāju.

UZMANĪBU!

1. Ugunsdrošām un dūmu drošām durvīm jābūt ar aizvēršanas spēku, kas atbilst vismaz EN3.
2. Ugunsdrošām un dūmu drošām durvīm nedrīkst uzstādīt mehāniskos vaļā turēšanas mehānismus.
3. Durvis ar durvju aizvērēju drīkst atvērt tikai tādā platumā, kāds ir paredzēts konkrētajām durvīm.
4. Šim durvju aizvērējam ir stingra atspere, kas ir iemontēta korpusā zem spiediena. Durvju aizvērēja korpusu nedrīkst izjaukt!

APKOPE
1. Ik pēc 3 mēnešiem pārbaudiet durvju aizvērēja korpusa un vērējrokas stiprinājumus. Pārbaudiet, vai aizvēršanas ātrums, beigu piecirtiens un atvēršanas bremze ir pareizi noregulēta, ja nav, noregulējiet.
2. Vērējroku savienojumus un durvju eņģes ieeļļojiet ar šķidru eļļu.
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