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aplicată
(Baza B 24 mm)

Tipar de găurire
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+ 0,2

 

0

50°
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37

Conexiune la carcasă,
de ex. balamale cu unghi larg
Sensys 

Luft F

Reglaj pe diagonală

Reglaj pe adâncime

Luft mic

Ușă pliabilă Luft F

Reglaj pe
lăţime 4 mm

+ 3 mm /  - 0,5 mm

 

50°
65°

5

41

Conexiune la carcasă,
de ex. balamale cu unghi larg
Sensys 

Luft F

Reglaj pe diagonală

– 3 mm / + 0,5 mm
Reglaj pe lăţime

Luft central
5 mm

Ușă pliabilă 

Luft F

Reglaj pe adâncime

4 mm

Versiune A Linia de găuri pentru cupă pe o ușă

  Toate cupele într-o singură ușă

  Luftul minim poate fi prevăzut între elementele ușii

  
Fără frezări suplimentare pentru cupă

 A ceeași grosime a ușii pentru ambele elemente
 P osibilitate de reglaj pe diagonală pentru aliniere la grosimea ușii

  
Aceeași distanţă pentru cupă pe ambele părţi ale ușii

  
Distanţa liniei de găuri de 37 mm în uşa batantă

  
Pentru grosimea ușii de 15 - 21 mm

  

Distanţa cupei C 3 - 6 mm

Lăţimea ușii = lăţimea carcasei  – luftul F  - grosimea ușii

 A mbele elemente ale ușii sunt la fel

  Fără frezări suplimentare pentru cupă
 P osibilitate de reglaj pe diagonală pentru aliniere la grosimea ușii

  
Distanţa liniei de găuri de 41 mm pe acceași ușă montată

  
Pentru grosimea ușii de 15 - 21 mm

  
Distanţa cupei C 3 - 6 mm

Versiunea  A - Calculul distanţei plăcuţei de montaj

Pentru distanţa cupei C = 4,5 mm: distanţa D = 0 mm 
Pentru distanţa cupei C = 3,0 mm: distanţa D = 1,5 mm 

 

Distanţele diferite ale cupei pot fi compensate prin reglare 
în profunzime și diagonală

Versiunea B - Calcularea distanţei plăcuţei de montaj

Pentru distanţa cupei C = 4,5 mm: distanţa D = 0 mm 
Pentru distanţa cupei C = 3,0 mm: distanţa D = 1,5 mm 

 

Distanţele diferite ale cupei pot fi compensate prin reglare în profunzime 
și diagonală

Versiunea A Calculul grosimii ușii Versiunea B - Calcularea lăţimii uşii

Lăţimea ușii = lăţimea corpului – luftul F – grosimea ușii - 5 mm

Versiune B Șablonul de găurire al cupei pentru ambele uși

Plăcuţă standard

9071576

  contractează reprezentantul de vânzări din zona ta

*pentru alte tipuri de plăcuțe de montaj,

BALAMALE SENSYS UȘI PLIANTE
Balama Sensys 9930, pentru uși pliante corp de colț, TH 52x5.5 mm, prindere cu șurub

Cod

9090109
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