SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Noviso

R

hőszigetelt billenő garázskapu

Kérjük ezt a dokumentumot a kapu teljes üzemelése alatt megőrizni!

1. Szerszámok
Szükséges szerszámok

13
csillagkulcs
13-as

3

10
csillagkulcs
10-es

imbuszkulcs mérőszalag
3-as
5 vagy 8 méteres

vízmérték

kalapács

szorító

szilikon

Alkatrészek a rögzítéshez és a beépítéshez (szállítási tartozék)

Becsült szerelési idő:

Fali derékszögű
rögzítőprol X7

A

Derékszögű rögzítő
prol a csúszkához X2

B

Kilincs a személy- Központi zárbetét
bejáró ajtóhoz

F

G

Központi
fogantyú

Lemezcsavar
6,3x16x9

TRCC csavar
8x13x5

D

C

Személybejáró ajtó
zárbetétje

H

E

Személybejáró Tömítés
ajtó támaszték

I

J

(új beszerelés motor
nélkül) = 2 óra

Szerelők száma: 2

2. Biztonság
A kapu beszerelését csak szakképzett,
kompetens szakember végezheti.
A garancia azonnal érvényét veszti, ha a kapu beszerelését
nem a jelen útmutatóban leírtak szerint végezték, ill. a rögzítéshez
használt anyagok nem rendeltetésszerű használata esetén.

Figyelem! A kaput soha nem szabad a rugónál fogva
felemelni vagy forgatni.

3. A nyílás szabályossága

IGEN

NEM

4. Beszerelési módok és a tok rögzítési lehetőségei
nyílás elé

nyílásba

B

A
D
D

vízszintes
metszet

függőleges
metszet

vízszintes
metszet

függőleges
metszet

Ellenőrizze, hogy a tok vízszintben van-e!

5. A sínek rögzítése
csúszkatárcsa

E

kapuméret >= 2.625 mm:
használja a közbenső merevítő egységet!
csúszka

sín

csúszka

rögzítés a
mennyezethez

rögzítés a falhoz

2

1
vízszintes
sínek

50 mm

6. A küszöb elhelyezése
A küszöb elhelyezése nem végleges
(nyers) aljzatra: nem kell külön rögzíteni,
a küszöböt a kész padlóborításba
kell beágyazni.

kész padló
nyers padló

A küszöb elhelyezése kész padlóra típus:
Réno alumínium
A Réno küszöb elhelyezése:
1 – Helyezze a küszöböt (1) a két fém takaróléc közé.
2 – Csukja be a kaput, nyomja le a rudat (a belső
oldalon) úgy, hogy a tömítés a lemezzel (2)
összenyomódjon.
3 – Fúrja ki az alumínium prolt (3)
(furattávolság: 350 mm - 400 mm).
4 – Rögzítse a küszöböt a padlóhoz.
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7. A kapu alsó részének szerelése
Távolítsa el a vízszintes sínek távtartójáról a tömítést, hogy elkerülje a padlótömítés
bárminemű sérülését.
Nyissa fel a kaput az egyensúlyi helyzetéig.
Egy fakalapács segítségével rögzítse a tömítést a kapuprol aljában lévő vájatba.

J

8. A kilincsgarnitúra és a zárbetét beszerelése
C

F

H
G
Billenőkapu fogantyú

Személybejáró ajtó kilincse
Egymással szemben illessze össze a kilincs
részeit (F), rögzítse a személybejáró ajtót a
zárral, majd húzza meg imbuszkulccsal a csavart.
Helyezze be a zárbetétet és rögzítse a
csavarokat (H).

Szerelje fel a fogantyút: állítsa ferdén fölfelé.
Ügyeljen arra, hogy a csavar ne legyen túl
szorosan meghúzva. Tegye be a zárbetétet
és rögzítse a mellékelt csavar segítségével.

9. Beállítások

a retesz beállítása = 18 mm
függőleges retesz

rögzített (lezárt) állapot

nem rögzített állapot
Mini 2 mm

állító csavar
4 mm

rögzítőék

vízszintes
retesz

10. Beszerelés utáni ellenőrzések
Ellenőrizze a kapulap kiegyenlítését: nyissa fel, és ha szükséges, állítson a rugó feszességén.
(Emlékeztetőül: a rugókat gyárilag már előre megfeszítették!) A kapunak a nyílás felső harmadában
egyensúlyban kell maradnia.

Figyelem! Mielőtt a rugó feszességén állítana,
gondoskodjon saját személyes védelméről!
A rugók beállítása:
– Nyissa fel a kaput és rögzítse (győződjön meg róla, hogy nem tud-e visszacsukódni).
– Vegye le a felső rögzítő stiftet.
– Dugjon be egy acélrudat vagy egy 8 mm-es csavarhúzót a felső rugó hurokkörének
hátsó felébe.
– Növelje vagy csökkentse a rugó feszességét, majd helyezze vissza a rögzítő stiftet. Ugyanezt a
műveletet végezze el a másik rugón is. (Figyelem! Mindkét rugót ugyanabba a helyzetbe kell állítani!)
Végezetül tesztelje a kaput.

Ellenőrizze a billenő rész záródását:
bizonyosodjon meg róla, hogy a kapu alul
teljesen beleakad a zárfogadóba.
Ellenőrizze, hogy a személybejáró ajtó
biztosan záródik-e.

11. Használati feltételek
A billenőkaput a külső vagy belső fogantyúnál fogva mozgassa! Mozgatáshoz ne használja a reteszelő
rudazatot.
A kaput a fogantyú 1/3-adnyi elforgatásával tudja kireteszelni, és a másik irányba történő elforgatásával
visszazárni.
A kaput belülről a fogantyú elforgatásával kulcs nélkül lehet bezárni.
Felnyitás előtt győződjön meg róla, hogy a kapu mozgástere szabad-e.
A kapu nyitása: Reteszelje ki a kaput a fogantyú elforgatásával, majd lendítse fel és tolja be a vízszintes
vezetősínen ütközésig.
A kapu zárása: Használja a húzókötelet, majd a fogantyút tartva kísérje végig a kapu záródását. Ha a kapu
lecsukódott, fordítsa el a fogantyút és ellenőrizze, hogy a vízszintes retesz becsúszott-e a helyére.
Lezáráshoz fordítsa el a kulcsot.
Ne hagyja a kapu vagy a személybejáró ajtó kulcsát a zárban, ha a kaput nyitni vagy csukni akarja
(karcolás-, horzsolódásveszély).

12. Karbantartás
A felhasználó vagy szakképzett szerelő által elvégzendő karbantartási feladatok:
– A kapu üzembe helyezése után évente legalább egyszer a vezetősíneket meg kell tisztítani és
a forgótengelyekkel együtt szilikon spray-vel le kell fújni.
– A zárbetétet ne zsírozza! Ha nehézkesen működik, használjon grat spray-t!
– Ellenőrizze, hogy a víz mindenütt le tud-e folyni a kapuról! A küszöbnek és a kapukeretnek mindig
száraznak kell lennie.
– Védje a kaput agresszív anyagokkal szemben, mint pl. savak, maró alkáliák, szórósó, stb.
– A kaput a régió időjárási viszonyaitól függően rendszeres időközönként át kell festeni.
– A karbantartási munkákat csak szakképzett szerelő végezze.
A karbantartási munkákról készült jegyzőkönyveket az üzemelés teljes időtartama alatt meg kell őrizni!
Szakképzett szerelő által elvégzendő karbantartási feladatok:
– Ellenőrizze, szükség esetén húzza meg a csavarokat!
– Ellenőrizze a kopó alkatrészeket, és amennyiben szükséges, cserélje ki eredeti pótalkatrészekkel.
– Ellenőrizze, hogy a rugók jól működnek-e. Záródás előtt a kapulapnak a nyílás felső harmadában
egyensúlyban kell maradnia. A rugók feszességét a korábban leírtak szerint tudja állítani.
A rugók cseréjének gyakorisága:
- napi 1-5 nyitás: szükséges csere 16 évente
- napi 6-10 nyitás: szükséges csere 8 évente
- napi 11-20 nyitás: szükséges csere 4 évente

13. Garancia
A gyári garancia érvényét veszti, ha a használat / karbantartás nem az itt leírt módokon történik, ill.
ha az alkatrészek cseréjekor nem eredeti gyári alkatrészeket építettek be.
Garanciális feltételek:
A RAL 9016 színre festett kapukra (vagyis más opcionális színekre nem) a Novoferm standard
garanciája vonatkozik (lásd: Általános Szállítási Feltételek).
A kaput a beszerelés után 3 hónappal újra át kell festeni. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezt az ajánlást
ritkán szokták betartani, és ez a legtöbb esetben nem is befolyásolja hátrányosan a kapu élettartamát.
Mindezek mellett azonban szélsőségesebb környezeti hatások, pl. tengeri levegő, szórósó, stb. esetén
az átfestés elhagyása lerövidítheti a kapu élettartamát. Ezen ajánlás betartása befolyásolja a Novoferm
garancia teljesülését.
Ezen ajánlás betartása meghatározza a garanciális teljesítések alkalmazását, ill. be nem tartása,
különösen nehéz környezeti körülmények (pl. tengeri levegő, stb.) között olyan rizikóval jár, melyet a
Novoferm semmi esetben sem vállal magára.
A nézőpont/vizsgálati pont kiválasztása:
A kapu felületét normál fényviszonyok mellett, 1,50 m távolságból 10 másodpercen keresztül kell vizsgálni.

14. Kizárás a garanciából
A garancia hatályát veszti, ha:
– a kaput nem a Novoferm által javasolt használati feltételekkel üzemeltetik;
– a szállítás során keletkezett jelentős szépséghibákat nem jelentették;
– a kapu alapvető védelméről az építési helyszínen nem gondoskodtak;
– beszerelés közben a Novoferm szerelési utasításait nem tartották be;
– szerelés vagy üzemelés közben a termék savakkal vagy más maró tisztítószerekkel érintkezett;
– a kapun a Novoferm által előzetesen jóvá nem hagyott átalakításokat végeztek;
– a kaput nem a Novoferm utasításai szerint, vagy későn, vagy hibásan festették, ill. felületkezelték;
különösen extrém klimatikus feltételek között a kaput nem megfelelően, ill. nem elégszer ápolták,
tisztították.

15. A kapu szétszerelése
A kapu szétszerelését csak kvalikált szakemberre bízza.
Mielőtt elkezdenék a kapu szétszerelését, olvassák el alaposan az itt leírtakat.

Figyelem! Soha ne emelje meg a kaput, vagy mozdítsa meg a rugóknál fogva!
A szétszereléshez szükséges szerszámok:
kalapács, véső, csavar- vagy dugókulcs (10-es és 13-as)
– Egy véső segítségével tegye szabaddá a garázs padlójáról a küszöböt.
Rögzítse az emelőkart a tokba.
– Zárja be a kaput.
– Ügyeljen rá, hogy a kapu le ne essen.
– Csavarja ki a fali rögzítő pántokat.
– Csavarja le a tokról a tartólemezeket.
– Vigyázzon, hogy a vezetősínek le ne essenek.
– Szerelje le a vezetősínek rögzítőit.
– Vegye le a csúszkákat.
– Szedje szét a vezetősíneket.
– Akassza ki a kaput a nyílásból.

