Chalet®AT: Montage, samt pleje og vedligeholdesanvisning
Chalet®AT anslagsdørsystem
Chalet®AT er et 1. klasses anslagsdørsystem med selvlukkende funktion til anvendelse indendørs.
Chalet®AT hængsler kan kun åbnes i en retning. Greb er normalt: TT‐greb, bøjlegreb eller
knopgreb.
Montage kan finde sted i såvel standard‐karme samt uden karme.
Størrelse og vægt pr. hængselssæt
Max dørvægt: 45 kg.
Max dørbredde: ca. 1000 mm
Max dørhøjde: ca. 2100 mm
Glastype, glastykkelse og glasbearbejdning
Chalet®AT beslag er forberedt for 8 mm SECURIT®.
Fritstående glaskanter og glashjørner skal være med flad kant poleret med fas, så ulykker ved
benyttelse og rengøring undgås.
Henvisning glasboring/glasudskæring
Området omkring hvor hængsler og klembeslag skal monteres rengøres omhyggeligt.
Huller beskyttes med medleverede PVC foringer (slangeklip), og udskæringer beskyttes af
kunststof‐strimler, monteret på hængslerne.
Montage af hængsler og klembeslag
Kontroller venligst at Chalet®AT hængslerne vender til den rigtige retning. (Højre‐gående eller
venstre‐gående). Det nederste Chalet®AT hængsel med indbygget bremse, kan genkendes på
stilleskrue (2), som er pegende nedad.
Chalet®AT hængsler skal monteres vandret, såvel som drejeaksen skal være lodret monteret.
Befæstigelsesskruer (1) fastskrues med en 5 mm unbrako‐nøgle.
HUSK Efterspænd skruer inden dækkapper (4) monteres.
Ved montage uden fals‐anslag skal der monteres en dørstopper (6), så fejlbetjening undgås.
Klembeslag monteres fagmæssigt korrekt med befæstigelsskruer (5) med en 4 mm unbrako‐nøgle.
Indstilling af lukketid Chalet®AT
Døre skal efter montage åbnes for at undersøge lukkehastigheden. Sæt døren i 90 graders
åbningsvinkel. Luk til ca. 80 grader, hvorefter den automatiske dørlukning starter.
Med stilleskrue (2) indstilles lukkehastigheden med en 4 mm unbrakonøgle, indtil
bremsefunktionen passer til dørstørrelsen.

Til slut låses skrue (2) med skrue (3) med en 2 mm unbrako‐nøgle.
Montage
Montage anbefales udført af en fagmand.
Pleje‐ og vedligeholdelsesanvisning
Chalet®AT hængsler og klembeslag rengøres med en fugtig/opvreden blød klud med varmt vand
(Microfiber‐klud) og eftertørres evt. med en tør blød klud. Stærke, aggressive rengøringsmidler
som f.eks. klorholdige, eller skuremidler, ståluld o.s.v. og opløsningsmidler må under ingen
omstændigheder anvendes.

