Monteringsvejledning Automatikdør
SKYDOOR Type 1 – med automatik

1. Montering af gipsvægge sker ved forstærkning af stålskinnerne ved indlæg af lægter i
skinnerne, hvori elementet fastgøres.
2. Fjern transportbræt i bunden af elementet.
3. Elementet bringes i lod og vage. Derefter fastgøres endekarmene med 3 stk.
skruer/karmdyvler i hver stolpe. Kontroller at lysningsmålet er ens i top og bund. Poste er
monteret på bundstyr som fastgøres i gulvet/underlaget.
4. Der skal monteres servicelem i hele automatikkens længde samt ud for vendehjulet.
Udskæring for gips for servicelem skal ske inden montering af gipspladen, for at undgå, at
der kommer støv i elementet.
5. Gipspladerne fastgøres på løsholtene op mod karmen og føres ud over elementet.
Skruelængde ved 1. lag gips og 2. lag skal være hhv. 25 mm og 35 mm. Undgå at skruerne
går gennem løsholtene, da de ellers kan beskadige dørpladen.
6. Vigtigt! Gipspladerne må ikke have krumning ind mod elementet.
7. Indfatning fastgøres med dykker – max. 35 mm.
NB! Indfatning ved aftagelig toplister monteres min. 10 mm. fra underkant, således at toplisten ikke fastsømmes, men stadig kan demonteres.
8. Justering/demontering af dørpladen sker ved at demontere den aftagelige topliste uden at
fjerne indfatninger. Herved bliver der adgang til skydedørens løbevogne.
9. Møtrikken ved løbevognen løsnes. Når løbevognen skydes frem, er dørpladen afmonteret,
hvorefter ophænget kan justeres eller afmonteres. Ved montage af dørpladen spændes
møtrikken igen og toplisten monteres.
10. Undgå at søm/skruer går ind i dørpladen.
11. Løbevogne og skinne må ikke smøres med olie eller andre glidemidler.
12. Ved BD30 skydedøre skal der anvendes godkendt brandgips og inspektionslem.
Det er montøren af skydedørselementet ansvar, at der anvendes godkendt gips og
inspektionslem. Se endvidere monteringsvejledningen under BD30.
13. Anlægget er afprøvet for funktionsdygtighed før levering. Der skal regnes med endelig
justering og indkøring efter montage af elementet. Dette påhviler montøren af
skydedørselementet. Skydoor kan henvise til en montør i området, som kan sørge for at
tilslutning af intern el samt den endelige justering af automatikken. Dette faktureres
særskilt. Da den elektroniske styring, af sikkerhedsmæssige årsager, er indrettet således, at
døren reverserer ved modstand under lukning og stopper ved modstand under åbning,
kræves der omhyggelighed og akkuratesse ved montage af elementet. Dette påhviler
montøren af elementet.
14. Det skal påregnes, at tandremmen efterstrammes, dette gøres ved at løsne nederste
møtrik på topbeslag og skubbe vognen mod midten.
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