07-03-15

Monteringsanvisning:
Hellbergs branddörr med karm Rapid 20.

Kontrollera först leveransens innehåll:

Dörrblad och karm enligt följesedel
Montageprofiler, 2 st
Täcklist, 2 st
Montagepåse

Innehåll i montagepåse:

Karmisolering
Popnit
Plastlock (vid BDD, antal enl. storlek)
Monteringsanvisning (se baksidan)

För montage behövs:

Infästningsmaterial anpassat till väggtyp
Vattenpass
Slagborrmaskin
Borrmaskin/skruvdragare med 5 mm borr
Popnittång
Tvingar
Skruvmejsel
Bågfil
Sexkantsnyckel, 3 mm (för justering av ggj.)
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Montering:
1.

Kontrollera väggöppningen. Toleranser,
Modulbredd +5 mm +20 mm
Modulhöjd –0 mm +20 mm

Bild 1

2.

Isolera karmen.

3.

Kontrollera att golvet är i våg, om inte skall montageprofil
höjas lika högsta punkten.

4.

Montera montageprofilerna i lod.(bild 1) OBS! Ta inte för
givet att väggen är i lod.

5.

Lyft in karmen i öppningen och centrera den. Lås fast
karmen med tvingar.

6.

Justera karmen så att den är i våg och lod.

7.

Borra (med 5 mm borr) det översta och understa förstansade
hålet i montageprofilen på gångjärnssidans anslagssida och
popnita

8.

Ta bort tvingarna och häng i dörrbladet. Kontrollera spel
(3-4 mm) och funktion.
Karmfalsmått = Modulbredd – 70 mm.
Bladmått = Modulbredd – 77 mm.

9.

Borra och popnita genom de förstansade hålen på
låssidans anslagssida.

10. Borra och popnita karmens gångjärnssida genom de
förstansade hålen.
11. Borra och popnita resterande hål på
gångjärnssidans anslagssida.
12. Vid pardörr skruvas överstycket fast genom hylsorna.
Montera plastlock över hålen i karmöverstycket.

Bild 2

13. Justera slutblecket (mot tryckeskolven) med en
skruvmejsel så att dörren inte glappar.
14. Skruva fast tröskeln.
15. Anpassa täcklisterna (i den raka sidan) och montera dessa
på anslags- respektive ggjsida med popnit alternativt
självborrande skruv. (bild 2)
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