Chalet®PT: Montage, samt pleje og vedligeholdesanvisning
Chalet®PT svingdørsystem
Chalet®PT er et 1. klasses svingdørsystem med selvlukkende funktion til anvendelse indendørs.
Chalet®PT hængsler er kun til svingdøre, hvor dørene fortrinsvis åbnes i begge retninger. En
begrænsning til kun at åbne i én retning er ikke muligt.
Chalet®PT svingdørshængsler findes i 3 varianter:
 Uden fasthold i åben tilstand
 Med 90 graders fasthold i åben tilstand
 Med 85 graders fasthold i åben tilstand
Størrelse og vægt pr. hængselssæt
Max dørvægt:
65kg.
Max dørbredde
: 1000 mm / min dørbredde 700 mm
Max dørhøjde
: 2500 mm
Glastype, glastykkelse og glasbearbejdning
Chalet®PT beslag er forberedt for 10 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
Chalet®PT 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 (7) monteres.
Klembeslag monteres fagmæssigt korrekt med befæstigelsskruer (8) med en 4 mm unbrako‐nøgle.
VIGTIG!!! Sørg for at åbningsvinkel ikke overskrider 90 grader.
D.v.s. sørg for at hængsel‐del (3) ikke kommer i berøring med hængsel‐sidedel (4), eller
monteringsplade (5).
Dette undgås ved at montere en dørstopper (6).
Indstilling af nulpunkt Chalet®PT
For at muliggøre en præcis indstilling af lukkepunkt, leveres Chalet®PT hængsler uden nul‐stilling.
Begge hængsler, både den øverste og den nederste, skal efter montage indstilles.
Hængslerne er justerbare +/‐ 2,5 grader fra nulpunkt.
Denne indstilling foretages med de 2 skruer (2) med en 3 mm unbrako‐nøgle på følgende måde:






Begge skruer (2), tilspændes indtil man lige kan mærke modstand.
Derefter åbnes og lukkes døren adskillige gange til begge sider.
Begge skruer (2), efterspændes derefter med et højere moment.
Ved nødvendig ændring af lukkepunktet løsnes begge skruer (2), og man starter forfra.

VIGTIG: M‐6 sikkerhedsskruen ved omdrejnings‐aksen må under ingen omstændigheder løsnes.
Efter færdig udført montering kontrolleres at alle skruer er tilspændt. Skal muligvis efterspændes.
Montage
Montage anbefales udført af en fagmand.
Pleje‐ og vedligeholdelsesanvisning
Chalet®PT hængsler og klembeslag rengøres med en fugtig/opvreden blød klud med varm 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.

