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INSTRUKCJA MONTA¯U ZAPORNICY ZS10 I TARCZY DRZWIOWEJ
ZAPORNICY Z POKRÊT£EM DO DRZWI GERDA
I. Wprowadzenie
Produkowane drzwi przez firmê GERDA Sp. z o.o., w zale¿noœci od typu drzwi, standardowo s¹
wyposa¿one w zapornicê ZS10 i sztywny ³añcuch. Drzwi nie wyposa¿one w zapornicê i sztywny ³añcuch
zosta³y przystosowane do ich zamocowania. W tych drzwiach wystêpuje:
– w skrzydle drzwi tzw. kieszeñ do w³o¿enia zapornicy, zabezpieczona specjaln¹ zaœlepk¹, przykrêcon¹
za pomoc¹ dwóch wkrêtów krzy¿owych HM5 x 10;
– w oœcie¿nicy, otwór pod œrubê sztywnego ³añcucha, zamaskowany zaœlepk¹ z tworzywa sztucznego w
kolorze oœcie¿nicy.
W sprawie zakupu i monta¿u zapornicy oraz sztywnego ³añcucha dla posiadanego typu drzwi nale¿y
kontaktowaæ siê z punktem sprzeda¿y lub instalatorem.
II. Monta¿ zapornicy i tarczy drzwiowej zapornicy z pokrêt³em
Zasady monta¿u zapornicy ZS10 i tarczy drzwiowej zapornicy z pokrêt³em s¹ identyczne dla wszystkich
typów drzwi. Monta¿ dla skrzyd³a drzwi z zamontowan¹ zapornic¹ ZS10 jak i dla skrzyd³a drzwi bez
zamontowanej zapornicy powinien przebiegaæ w nastêpuj¹cy sposób:
1. Odkrêciæ dwa wkrêty krzy¿owe HM5 x 10, mocuj¹ce zapornicê.
Wyj¹æ zapornicê ze skrzyd³a drzwi – dla opcji drzwi wyposa¿onych standardowo w zapornicê.
2. Wykonaã otwór wstæpny ¨ 3,0 mm w p³acie skrzyd³a drzwi. Œrodek otworu nale¿y wyznaczyæ
zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach 1 i 2, zwracaj¹c uwagê czy s¹ to:
a) drzwi otwierane na zewn¹trz czy do wewn¹trz pomieszczenia,
b) drzwi z panelami czy te¿ bez paneli.
UWAGA! Otwór nale¿y wykonaæ tylko z jednej, wewnêtrznej strony skrzyd³a drzwi, od strony
zabezpieczanego pomieszczenia (mieszkania, biura, itp.) i wiercimy go na g³êbokoœæ do uzyskania
przeœwitu z kieszeni¹ zapornicy.
3. W³o¿yæ zapornicê do tzw. kieszeni w skrzydle drzwi i sprawdziæ prawid³owoœæ poùoýenia wykonanego
otworu ¨ 3,0 mm. Otwór ten powinien znajdowaæ siê w osi otworu ,,orzecha” zapornicy (kwadrat
[c
] 4,0 mm). Jeœli jest inaczej nale¿y dokonaæ stosownych korekt.
4. Wyjàã zapornicê z tzw. kieszeni ze skrzydùa drzwi i rozwierciã otwór
¨ 3,0 mm na otwór o úrednicy 8,0 mm.
5. W³o¿yæ ponownie zapornicê w tzw. kieszeñ w skrzydle drzwi i przykrêciæ dwoma wkrêtami HM5 x 10.
6. Je¿eli otwór wewnêtrzny w pokrêtle jest o wymiarach:
a) c
8,0 mm – nale¿y wcisn¹æ dwie wk³adki redukcyjne z tworzywa sztucznego, a nastêpnie wsun¹æ
trzpieñ (c
4,0 mm).
b) c
4,0 mm – nale¿y bezpoœrednio wsun¹æ trzpieñ c
4,0 mm.
Celem zabezpieczenia przed wysuniêciem siê trzpienia z tarczy, wskazane jest pokrycie go cienk¹
warstw¹ kleju szybkowi¹¿¹cego, np. Super Glue, Kropelka, itp.).
7. W otwór ,,orzecha” (c
4,0mm) zapornicy wsunàã trzpieñ z korpusem i pokrætùem i dosunàã do oporu,
tak obracajàc korpus pokrætùa, aby otwory ¨ 5,5 mm znajdujàce siæ w nim, byùy w linii poziomej.
8. Przez 3 otwory w korpusie tarczy wyznaczyæ na p³acie skrzyd³a drzwi punkty (œrodki) otworów
dla wkrêtów St3 x 16.
9. Wysunàã trzpieñ z korpusem tarczy a nastæpnie wykonaã nawiercenia 3 otworów ¨ 2,2 mm pod wkræty
mocujàce korpus tarczy do p³ata skrzyd³a drzwi.
10. Ponownie w otwór ,,orzecha” (c
4,0 mm) w zamku zapornicy wsun¹æ trzpieñ z korpusem oraz
pokrêt³em i przykrêciæ go trzema wkrêtami St3 x 16.
11. Sprawdziæ pokrêt³em dzia³anie mechanizmu zapornicy.
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Dla drzwi otwieranych na zewn¹trz mieszkania
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Dla drzwi otwieranych do wewn¹trz mieszkania
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Drzwi
bez paneli 1237 1252

12. Na³o¿yæ na korpus pierœcieñ uszczelniaj¹cy o przekroju ko³owym, a nastêpnie nasun¹æ tarczê
os³onow¹ tak, aby logo GERDA znajdowa³o siê poziomo nad pokrêt³em.
13. Je¿eli ³añcuch sztywny zapornicy nie jest zamontowany na oœcie¿nicy drzwi, nale¿y zdemontowaæ
zaœlepkê i przykrêciæ ³añcuch.
14. Sprawdziæ dzia³anie zapornicy. Przy zamkniêtych drzwiach wysun¹æ (obracaj¹c pokrêt³o w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do wyczuwalnego oporu) rygiel zapornicy. Przy otwieraniu
skrzyd³a drzwi ich uchylenie powinno byæ ograniczone przez ³añcuch.
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Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian zwi¹zanych z modyfikacj¹ wyrobów, dokumentów
lub innych informacji do³¹czanych do wyrobu, które mo¿e nie zawieraæ niniejsza instrukcja monta¿u.
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