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Monteringsanvisning Säkerhetsdörr WS-3
1)
-

Kontrollera leveransen, i leveransen ingår:
Dörrblad och karm.
Tröskel i 2 delar, av trä respektive RF plåt.
Beslagspaket, bestående av trycken och rosetter.
Låscylinder, kan levereras separat i beslagspaket, alternativt vara fabriksmonterad i
dörren. Cylinderbehören är fabriksmonterade.
Förseglad förpackning med nycklar.
Plastlock för karmskruv.
Plasthylsor för bakkantsäkringar och slutbleck.
Foderlister av trä 8 * 30 mm för insidan.

2) Kontroll av mått
- Väggens mått skall vara inre karmyttermått B +5/+ 20 H +5/ +20.
- Är mått större är 20 mm skall utrymmet fyllas med material så hylsmuttrarna får stabilt
stöd.
3) Vid utbyte av gammal dörr skall kontroll av materialleverans samt mått enlig ovan
kontrolleras innan gammal dörr demonteras.
Installation av Karm
1) Kroka av karmen från dörrbladet, använd tryckespinne för att öppna fallkolven så
karmen kan krokas av från liggande dörr.
2) Ställ upp karmen i väggöppningen, kontrollera lodlinjen i bakkant.
3) Skruva ut karmhylsorna mot väggen, kontrollera så spelet mellan karm och vägg
fördelar sig like mellan bak- och framkant.
4) Kontrollera lod och kryssmått, skruva åt karmhylsorna, in-sex 15mm
5) Borra genom karmhylsorna med för väggen lämpligt borr.
6) Med början i bakkant, skruva genom karmhylsorna med skruv lämplig för aktuellt
väggmaterial. (ingår ej i leveransen)
7) Efter kontroll av alla mått krokas dörrbladet på. Kontrollera att spel mellan karm och
dörr är lika på båda sidor. Kontrollera att låskolvarna stämmer i höjd med
slutbleckshålen.
8) Montera beslagen, trycke med rosetter. Rosetter skruvas mot träytorna med
medföljande träskruv (kan också vara monterade från fabrik). Se till att sprinten till
trycket är rätt-vänd så att tryckesskruven får fäste i sprinten. Kontrollera tryckets
funktion, ska gå lätt.
9) Är låscylindern levererad separat ska den nu monteras. Är cylindern fabriksmonterad
öppnas förpackningen med nycklar och låsfunktionen kontrolleras. Är dörren beställd
med vred för insidan monteras detta, cylindersprinten på cylinderns insida kapas till
rätt längd.
10) När funktion är kontrollerad monteras tröskeln. Först den rostfria plåten som skruvas
mot golv, därefter trädelen som monteras på plåten med en limsträng i trä tröskelns
spår.

11) Montera plastlocken i karmen, vid infästningar och slutbleck/ bakkant
Täta karmen mot vägg och golv
1) Dreva mot vägg med obrännbart isoleringsmaterial, t ex obrännbar mineralull.
2) Täta med mjukfog mellan karmens insida och vägg, samt tröskeln mot golv på båda
sidor.
3) Montera medlevererade trälister mellan vägg och insida karm.
Efter slutfört montage, slutlig syn och kontroll ges instruktion om egenskaper och
handhavande till beställare.

Ritning Karmdetalj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Justerbara karmhylsor, 6 st/karmsida
Inre karmyttermått bredd
Karmdagmått bredd
Tätningslist, fabriksmonterad.
Isolering i karm, fabriksmonterad
Drev, mineralull (ingår ej)
Trälist insida

