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1. ábra. Kézi mûködtetésû flap 
Rögzítse az (A) helyezõ fülekkel szerelt (igény esetén megrendelhetõ) lemezeket az átjáróba, ahogy azt az 1 -2 -3- 4 ábra 
mutatja, attól függõen, hogy milyen típusú ajtó felszerelésére kerül majd sor. 
 

 
2. ábra Automatkus mûködtetésû flap 
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3. ábra CONTACT flap 

 
4. ábra Felsõ helyezésû flap 
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FLAP RUGALMAS SZÁRNYÚ AJTÓ SZERELÉSI UTASÍTÁSA 
1. Vegye ki a csomagból az ajtót és ellenõrizze le a 

sértetlenségét. 
2. Ellenõrizze le, hogy az átjáró méretei egyeznek –e 

az ajtó méreteivel. A fém tartószerkezetnek a 
befoglaló magassága 20 mm –el kisebb legyen az 
átjáró magasságánál. Szükség esetén a felsõ tartó 
aljánál használjon menetes beállítót (7. ábra) 

3. Rögzítse az (A) felsõ lemezt a felszerelni kívánt ajtó 
típusának megfelelõen. 

4. Helyezze a (B) alsó helyezõ lemezt a padlóra. 
5. Emelje függõleges helyzetbe az ajtólapot és rakja a 

(B) forgócsapot a (C) lemez furatába (5. ábra) 
6. Helyezze a pontos pozíciójába az ajtólapot és addig 

csavarja ki az alsó menetes beállító szerelvényt, 
amíg az ajtólap biztosan nem rögzül az 
átjáróban,(ahogy azt a 7. ábra mutatja) 

7. Gyõzõdjön meg az ajtólap függõleges helyzetérõl, 
és arról, hogy az ajtólap szerelvény és az átjáró 
között 100 m –es hézag maradjon. 

 
 

 
8. Hegesztéssel varja oda a felsõ lemezt (lásd az 5. 

ábrát) 
9. Rögzítse az alsó lemezt akár hegesztéssel, vagy 

csavarokkal és tiplikkel (lásd a 8. ábrát) 
10. Állítsa be az ajtólap magasságát az áthidaló aljánál, 

a menetes beállító forgatásával. 10 mm –es hézagot 
kell tartani az ajtólap és a keret áthidaló oszlopa 
között. 
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11. Húzza meg erõsen az alsómenetes beállító egységen 

lévõ rögzítõ anyát (lásd a 9. ábrát) 
12. Ugyanezt a mûveleteket hajtsa végre a második 

ajtószárny felszereléséhez 

 

13. Állítsa szintbe az ajtólapot a speciális csavarral. Ha a 
csavar a pontos helyzetében van, akkor húzza meg a 
(D) rögzítõ anyát (lásd a 10. ábrát) 

 
A ZÁRÓEMCHANIZMUS EREJÉNEK A BEÁLÍTÁSA 
A. Hogyan növelje a mechanizmus záró erejét. 
1. Nyissa ki 90 o –ra az ajtólapot. Helyezze be a 

visszatartó szerszámot a beállító gyûrûs anya (attól 
számított) második szabad furatába, amelyikbe a 
csapot behelyezte. (11. ábra) 

2. Hagyja kissé záródni az ajtólapot az átjáró felé, 
ameddig a záró gyûrûbe helyezett beállító szerszám 
engedi. 

3. Vegye ki a csapot abból a furatból, amelyikbe be volt 
eddig helyezve (lásd a 12. ábrát) 

4. Kissé zárja újra az ajtólapot és a még szabad rugó 
karját addig, amikor a mechanizmus belsõ furata 
egybeesik a gyûrûs anya új furatával. 

5. Helyezze be a csapot ebe az új furatba 
B. Hogyan csökkentse a záró mechanizmus erejét 
A mûvelet ugyanaz, mint az elõbb leírt, csupán két 
dologban tér el attól: 
- a visszatartó szerszámot csupán egy furattal arrébb 

kell a csaptól behelyezni 
- ha már a csapot eltávolított, akkor az ajtószárnyat a 

zárás helyett nyitni kell ahhoz, hogy a csap az új 
helyzetébe kerülhessen 
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LEVEGÕ ELLÁTÁS 
Sûrített levegõs egység a CONTACT pneumatikus hengerek vezérléséhez 
B - Sûrített levegõ 
C - Olajszûrõ, és kenõ egység 
D - „T” elosztó (az ajtó közepére helyezve) 
E - Bekötõ a RILSAN 6/8 csõszerelékkel 
F - Csatlakozó a RILSAN 6/8 csõhöz, a lemezre készre szerelve 
N - csõ a ¼ -es  csõcsatlakozóval 
O - Táplevegõ csõ 

 
 
Sûrített levegõ egység az egyirányú automatizálású levegõs szelep vezérléséhez 
B - Sûrített levegõ 
C - Olajszûrõ, és kenõ egység 
D - „T” elosztó (az ajtó közepére helyezve) 
E - Bekötõ a RILSAN 6/8 csõszerelékkel 
F - Csatlakozó a RILSAN 6/8 csõhöz, a lemezre készre szerelve 
N - csõ a ¼ „ csõcsatlakozóval 
G - Elektro - pneumatikus panel 
H  - Mágnes szelep 
M - Ajtónyitás „A” köre 
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Sûrített levegõ egység a kétirányú, AUTOMATIKUS szelep vezérléséhez 
B - Sûrített levegõ 
C - Olajszûrõ, és kenõ egység 
D - „T” elosztó (az ajtó közepére helyezve) 
E - Bekötõ a RILSAN 6/8 csõszerelékkel 
F - Csatlakozó a RILSAN 6/8 csõhöz, a lemezre készre szerelve 
N - csõ a ¼ „ csõcsatlakozóval 
G - Elektro - pneumatikus panel 
H  - Mágnes szelep 
I - 2.kör (ajtó nyitás) 
L - 4. kör (ajtó zárás) 

 
 
LEVEGÕ HENGER BEÁLLÍTÁSA 
1. Távolítsa el burkolatot a kis csavarok kicsavarásával. 
2. Helyezze a (B) hengert a (C) szerelõlapra, és rögzítse oda a (D) anyának hátsó csuklópontba helyezésével, kb. 5 mm. 

–es játékot hagyva. Húzza meg az (E) záró anyát. 
3. Ismételje meg ezt a mûveletet a (B) hengernek az (F) ajtólaphoz történõ rögzítésénél. 
4. Gyõzõdjön meg arról, hogy a pneumatikus hengereket vízszintesen szerelték –e fel. Ha szükséges, használjon 

alátéteket. 
5. Csatlakoztassa fel a (G) henger szerelékeket a RILSAN 6/8 csövekkel a felsõ lemezen elhelyezett (H) csatlakozókra. 
6. Bizonyosodjon meg arról, hogy a levegõ eljut a hengerhez, és az elektromos bekötéseket az elektromos panelen 

elhelyezett bekötési ábrának megfelelõen végezték el. 
7. Állítsa be a szûrõegységen a nyomást 3 – 4 atmoszférára. 
8. Mûködtesse az ajtót és szabályozza be az (I) szeleppel a nyitó szelepeket. Amennyiben fél-automatikus (CONTACT) 

levegõ hengereket használ, a sebesség csak a szûrõegység nyomásszabályozója segítségével állítható be. 
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9. állítsa be a nyitási szöget a me llsõ villa beszabályozásával.  
10. Rakja vissza a burkolatot és húzza meg a rögzítõ csavarokat. 
 
Megjegyzés: hogy meggyõzõdhessen a henger kellõ kenésérõl, ellenõrizze le, hogy a kenõ olajozó egységben lehullik –e 
egy csepp olaj minden 5 ciklusnál egyszer. 

 


