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(:K023 &K024) فانتونی M پ الین تاکمدی ریلی مکانیزم 

 قطعات تشکیل دهنده:

سه درب دو درب نام قطعه سه درب دو درب نام قطعه

46قرقره پایین46قرقره باال

3248پیچ11آچار آلن

سانتی 360شاخه  1 سانتی 240شاخه  1 پروفیل پایین سانتی 360شاخه  1 سانتی 240شاخه  1 پروفیل باال

سانتی 360شاخه  1سانتی 240شاخه  1کاور پروفیل پایین1624رساسپی

11بروشور44)آرامبند( دمپر

ابعاد فنی:

نما از بغل )اینترنال( نما از بغل )اکسترنال( ابعاد ریل عنوان

پروفیل 

باال

پروفیل 

پایین

کاور 

پروفیل 

پایین
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ابعاد درب:

ارتفاع یونیت  -(3.2( + X 2 بدنه = ))ضخامت ورق(H1)ارتفاع درب 

 

میلیمتر(: 20)تا ضخامت  نصب درب بصورت اکسترنال

  درز ما بین و : جهت کاهش فاصله ما بین دو درب می توانید یک قید جهت درب بیرونی نصب کرده  1نکته

میلیمتر کاهش دهید. 2میلیتر به حداقل  18از را دو درب 

  7.5: چنانچه کمد دارای نما می باشد. بدنه یونیت کمد را  2نکته 

عرض یونیت را مطابق نصب کنید. کف و طاق یونیت،  سانت عقب تر

پوشش دهد. مقابل شکل

  میلیمتر قابل اجرا می باشد. 20: درب تا ضخامت حداکثر  3نکته

نصب قرقره ها:

میلیمتر 16= بدنه یونیت ضخامت ورق   سانتیمتر 190یونیت = ارتفاع 

190 - (3.2(+1.6X  2= ))183.6ارتفاع درب :  

2نکته 1نکته 

7

2نکته 
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 میلیمتر(: 34نصب درب بصورت اینترنال )تا ضخامت 

 

 

 

  میلیمتر، تمامی قرقره ها در داخل درب جاسازی نمایید.  20جهت درب با ضخامت های بیشتر از :  1نکته 

 

  سانت  7.5را  ارای نما می باشد. بدنه یونیت: چنانچه کمد د 2نکته

عقب تر نصب کنید. کف و طاق یونیت، عرض یونیت را مطابق شکل 

 مقابل پوشش دهد.

 

  میلیمتر قابل اجرا می باشد. 34: درب تا ضخامت حداکثر  3نکته 

 

 

 نصب قرقره ها:

 

 

  

7.5 

2نکته   
1نکته   

7

2نکته   
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نصب آرامبند





در هنگام نصب آرامبند ها به جهت آن دقت فرمایید. سمت فیکسر آهنی به سمت خارج قرار می گیرد. 
فاصله تقریبی آرامبند ها از لبه پروفیل تقریبا 30 میلیمتر می باشد. 

جاسازی دربنصب پروفیل ها

ابتدا پروفیل باال و پایین را نصب کرده و سپس کاور 

پروفیل پایین را جا بزنید.

ابتدا قرقره های پایین را در پروفیل قرار داده و سپس قفل 

قرقره باال را باز کرده و سپس قرقره های باال را در های 

 پروفیل باال جا بزنید.

ثابت نمودن آرامبند در پروفیل باال
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 ثابت نمودن آرامبند در پروفیل باال

 درب با لبه یونیت و یا نما مماس شود.درب را به انتهای ریل حرکت دهید. تا لبه 

 

 توسط آچار آلن پیچ های آرامبند ها را سفت کنید.

 
 

 

 

 ریگالژ درب

 .ابتدا مهره ریگالژ قرقره را باز کنید 

 

  سپس پیچ ریگالژ قرقره را توسط یک چهارسو

 تنظیم نمایید.

 

  در نهایت مهره ریگالژ قرقره را دوباره سفت

  نمایید.


