Datum: 2009-11-01
Nr: JUST_YD_ART_FORM_DOLDA

Justering/efterjustering
Justering/efterjustering av dörrblad på ytterdörr med dolda
gångjärn (serie ART och FORM)
A. Justering/efterjustering i höjdled:
Mellanrummet mellan dörrbladets överkant och dörrkarmens överstycke skall vara 2 mm längs
hela dörrbladets bredd.

Springans höjd
max 2 mm
Karm

Dörrblad

Detalj sedd från utsidan.

Gör så här:
1. Placera en kil (på gångjärnssidan)
så att dörrbladet lyfter och separerar
gångjärnstapparna 1 mm.

1 mm

1.
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2. Justera dörrbladet med hjälp av gångjärnens
justerskruvar för vertikal justering (insexnyckel
krävs, se bild).
Börja med det översta gångjärnet. Justera tills
springan mellan dörrbladet och karmens
överstycke är 2 mm hög längs hela dörrbladet.

3. Använd justerskruvarna på de två nedre
gångjärnen för att fördela tyngden från
dörrbladet jämt. Dörrbladet skall alltså inte
hänga i endast det översta, utan skall fördelas
mellan alla tre gångjärnen.
När belastningen är fördelad mellan gångjärnen,
skruva ytterligare ett varv medsols, 360 grader,
på alla tre justerskruvarna.

2-3.
B. Justering/efterjustering i sidled:
Mellanrummen mellan dörrbladet och karmens sidostycken skall vara lika på höger och vänster
sida.
Gör så här:
4. Ta bort kilen. Justera dörrbladet i sidled med hjälp
av gångjärnens justerskruvar för horisontell justering
(insexnyckel krävs, se bild).
Skruva medsols tills dörrbladet ligger i linje
med karmen och mellanrummen är lika på höger
och vänster sida om dörrbladet.

4.

Skruv för
justering i
sidled

C. Justering/efterjustering i djupled:
Dörrbladet justeras i djupled så att det ligger i samma nivå som karmen.
Gör så här:
5. Justera dörrbladet med hjälp av gångjärnens justerskruvar
för djupleds justering (insexnyckel krävs, se bild).
Skruva medsols/motsols efter behov tills karm och
dörrblad är i samma nivå.
Skruv för
justering i
djupled
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