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Informacje ogólne
Okna i drzwi balkonowe z okuciami
przesuwnymi
Okna lub drzwi balkonowe z okuciami przesuwnymi
wyróżniają się tym, że po odryglowaniu za pomocą klamki,
są przesuwane poziomo w celu otwarcia.
W przypadku konstrukcji specjalnych, skrzydła mogą składać
się dodatkowo podczas przesuwania do postaci przypominającej harmonijkę – są to konstrukcje składano-przesuwne.
W niektórych konstrukcjach, można wykonać również skrzydła
rozwierne i/lub w zależności od zastosowanej rozwórki
z możliwością ograniczonego uchyłu.

!
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UWAGA
Zagrożenia spowodowane nieprawidłowym
użytkowaniem!
Nieprawidłowe użytkowanie okien i drzwi balkonowych może
prowadzić do sytuacji stanowiących zagrożenie.

›

Umieszczanie przeszkód pomiędzy ramą, a skrzydłem
drzwi balkonowych lub pomiędzy skrzydłami.

›

Umyślne umieszczanie dodatkowych obciążeń na skrzydle
lub nieostrożne zamykanie obciążonych okien oraz drzwi.

›

Celowe lub niekontrolowane uderzanie i dociskanie
skrzydeł okiennych do ramy lub wnęki okiennej. Czynności
takie mogą powodować zniszczenie okuć, profili lub
innych elementów okien lub drzwi balkonowych.

UWAGA
Urazy i szkody spowodowane nieodpowiednim
otwieraniem i zamykaniem skrzydeł okiennych!
Nieodpowiednie otwieranie i zamykanie skrzydeł okiennych
może prowadzić do poważnych urazów i znacznych szkód.

›
›

Skrzydło okienne należy otwierać tak, aby w położeniu
pełnego otwarcia lub zamknięcia nie uderzało o ramę,
odbojnik (ogranicznik otwarcia) ani o inne skrzydło.
Należy upewnić się, że skrzydło przesuwa się swobodnie
w całym zakresie, do momentu osiągnięcia położenia
zamkniętego lub otwartego. Trzymając ręką, należy
z niewielką prędkością przesuwać skrzydło w kierunku
ramy, odbojnika (ogranicznika otwarcia) lub następnego
skrzydła. (wartość techniczna – maksymalna prędkość
ruchu v ≤ 0,2 m/s).

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem
Każde wykorzystanie produktu wykraczające poza
użytkowanie zgodne z przeznaczeniem lub z nim niezgodne
stanowi użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem i może
prowadzić do sytuacji zagrożenia.

Wszelkie roszczenia wynikające z użytkowania niezgodnego
z przeznaczeniem są wykluczone

Zalecenia ogólne dotyczące
obsługi i użytkowania

›

Podczas zbyt silnych wiatrów i przeciągów należy
zamykać okna i drzwi balkonowe. Z sytuacją taką mamy
do czynienia wówczas, gdy skrzydła okien lub drzwi
znajdujące się w położeniu otwartym, samoczynnie
i w niekontrolowany sposób otwierają się i zamykają
na skutek działania nacisku lub ciągu powietrza.

INFO
Stabilne położenie otwartych skrzydeł okiennych lub
drzwiowych można uzyskać wyłącznie stosując dodatkowe
elementy mocujące.
Bliskość okien i drzwi balkonowych stanowi obszar
zagrożenia.

UWAGA
Ryzyko doznania urazów w trakcie zamykania
okien i drzwi balkonowych!
Przebywanie w przestrzeni pomiędzy skrzydłem, a ramą
w trakcie zamykania okien lub drzwi balkonowych grozi
ryzykiem zmiażdżenia.
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›

W trakcie zamykania okien i drzwi balkonowych nie
należy umieszczać dłoni w przestrzeni pomiędzy
skrzydłem, a ramą i zawsze należy zachować ostrożność

›

Dzieci i osoby które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny znajdować się w pobliżu.

aktualizacja: 08.2016
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INFO

W zależności od temperatury otoczenia, wilgotności względnej powietrza oraz sposobu zabudowy konstrukcji przesuwnej,
na szynach aluminiowych znajdujących się od wewnętrznej
strony może tymczasowo kondensować się para wodna.
Zjawisku temu sprzyjają zwłaszcza utrudnienia cyrkulacji
powietrza, powodowane np. przez grube mury, zasłony oraz
niekorzystne usytuowanie grzejników lub podobnych
urządzeń.

Konserwacja/pielęgnacja i kontrola stanu
INFO

›

Informacje ogólne

Okucia, okna i drzwi balkonowe wymagają
specjalistycznej, systematycznej konserwacji/pielęgnacji
i kontroli, gwarantujących zachowanie ich wartości,
użyteczności i dobrego stanu technicznego oraz
bezpieczeństwa. Zalecamy w tym celu zawarcie umowy
o świadczenie usług konserwacyjnych z Państwa dostawcą
okien i drzwi balkonowych.

UWAGA
Nieprawidłowo przeprowadzane prace
konserwacyjne stwarzają zagrożenie urazami!
Nieprawidłowo przeprowadzana konserwacja może być
przyczyną poważnych urazów lub szkód.

›

Przed rozpoczęciem prac należy zapewnić odpowiednią,
przestrzeń montażową.

›

Należy pamiętać o zachowywaniu porządku i czystości
w miejscu montażu! Luźne, ułożone na sobie lub leżące
dookoła elementy i narzędzia stwarzają zagrożenie.

›

Regulacja okuć, zwłaszcza wózków czy rozwórek,
a także wymiana elementów oraz zakładanie
i zdejmowanie skrzydeł okiennych powinny być
prowadzane wyłącznie przez specjalistów.

Utrzymywanie prawidłowego stanu powierzchni
Aby trwale utrzymać dobry wygląd i stan powierzchni,
oraz aby uniknąć utrudnień w użytkowaniu okuć, należy ściśle
przestrzegać następujących zaleceń:
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• W pomieszczeniach o właściwym mikroklimacie– czyli
w warunkach gdy na okuciach nie kondensuje się woda
lub gdy sporadycznie kondensująca się woda może
szybko wyschnąć – ocynkowane powierzchnie okuć nie
ulegają korozji.
• W przypadku zbyt wilgotnego otoczenia, w którym
kondensująca się para wodna nie może odparować, na
powierzchni okuć może dochodzić do zjawiska korozji.
• Nadmiernie wilgotne warunki, zwłaszcza w fazie budowy
i montażu, mogą prowadzić do pleśnienia stolarki
okiennej, a w konsekwencji do jej uszkodzeń.
• Okucia i otwory wrębowe okien powinny mieć, w szczególności podczas składowania i montażu, zapewnioną
wentylację wykluczającą bezpośrednie działanie wilgoci
i kondensację pary wodnej na takich elementach.
• Należy upewnić się, że (trwale) wilgotne powietrze nie
doprowadzi do kondensacji pary wodnej w otworach
wrębowych okien, w miejscu magazynowania.

INFO

›

W celu uniknięcia kondensacji pary wodnej, zwłaszcza
w trakcie budowy, należy kilka razy dziennie wietrzyć
pomieszczenia (otwierając wszystkie okna na ok. 15
minut), umożliwiając pełną wymianę powietrza.

›

Należy zapewnić odpowiednie wietrzenie również
w czasie urlopów i dni wolnych od pracy.

›

W przypadku kompleksowych prac budowlanych należy
w razie potrzeby stworzyć odpowiedni system wietrzenia
i wentylacji.

›

Jeżeli zapewnienie opisanej powyżej wentylacji jest
niemożliwe, ponieważ np. nie należy wchodzić na świeżo
położony jastrych lub nie powinny występować przeciągi,
okno należy ustawić w położeniu uchylnym i okleić
szczelnie od strony pomieszczenia. Wilgoć obecną
w pomieszczeniu należy odprowadzić na zewnątrz przy
użyciu osuszacza.

›

Okna należy oklejać wyłącznie przy użyciu taśm
klejących, aby nie uszkodzić warstw lakieru, dotyczy to
w szczególności okien drewnianych. W razie wątpliwości
należy zasięgnąć porady producenta okien.
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Ochrona przed zanieczyszczeniem

›

Okucia należy czyścić z osadów i zabrudzeń.
Zabrudzenia tynkiem, zaprawą murarską i podobnymi
materiałami, do których dochodzi w trakcie budowy
należy zmyć wodą, przed związaniem się materiału.

Ochrona przed agresywnymi środkami czyszczącymi

›

Okucia należy czyścić miękką szmatką, stosując łagodne
środki czyszczące o obojętnym pH, po uprzednim
rozcieńczeniu. Nie należy stosować agresywnie
działających środków czyszczących, zawierających
kwasy lub środki ścierne.

Ochrona okuć w trakcie obróbki powierzchni

›

W trakcie obróbki profili – np. lakierowania lub
powlekania powierzchni drzwi balkonowych – należy
wyłączyć z niej okucia, ponadto należy chronić elementy
okuć przed zabrudzeniem.

Wskazówki dot. pielęgnacji i konserwacji
INFO
Prace konserwacyjne należy przeprowadzać co najmniej
raz w roku (w przypadku hoteli i szkół co pół roku):

›

Należy sprawdzić wszystkie okucia pod kątem osadzenia
i zużycia. W razie konieczności należy odkręcić i wymienić
zużyte elementy.

›

Należy nasmarować wszystkie ruchome elementy
i miejsca ryglowania okuć.

›

Należy sprawdzić wszystkie okucia pod kątem płynnego
działania.

›

Okucia należy czyścić miękką szmatką, stosując łagodne
środki czyszczące o obojętnym ph, po uprzednim
rozcieńczeniu. Nie należy stosować agresywnie
działających środków czyszczących, zawierających
kwasy lub środki ścierne. Substancje te mogą
spowodować uszkodzenie powierzchni okuć.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub problemów
z działaniem okien i drzwi balkonowych należy zwrócić się
do swojego dostawcy okien. Problemem są często drobne,
niedrogie elementy, które mogą jednak zapobiec wystąpieniu
poważniejszych uszkodzeń.
Jeżeli doszło już jednak do uszkodzeń – to również żaden
problem. Należy zwrócić się do dostawcy okien, który zadba
o możliwie najszybsze usunięcie usterki.
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PORTAL FS - konstrukcje składano-przesuwne
a
Wskazówki na temat bezpieczeństwa
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Zagrożenie skaleczeniem i urazami spowodowanymi zakleszczeniem się
części ciała pomiędzy skrzydłem, a ramą

›

W trakcie zamykania skrzydeł okien i drzwi balkonowych nie należy umieszczać dłoni
w przestrzeni pomiędzy skrzydłem, a ramą. Należy zawsze zachować ostrożność.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

Zagrożenie skaleczeniem i urazami spowodowanymi zakleszczeniem się
części ciała pomiędzy uchylonym skrzydłem, a ramą

›

W trakcie zamykania skrzydeł okien i drzwi balkonowych nie należy umieszczać dłoni
w przestrzeni pomiędzy uchylonym skrzydłem a ramą. Należy zawsze zachować ostrożność.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

Ryzyko urazów spowodowanych wypadnięciem przez okno lub drzwi

›

Podczas zbliżania się do otwartych okien i drzwi balkonowych należy zachować ostrożność.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

Ryzyko urazów i szkód spowodowanych dociśnięciem skrzydła okiennego do
wnęki okiennej
Ryzyko urazów spowodowanych niekontrolowanym zamknięciem lub
otwarciem się okna

›

Należy unikać dociskania skrzydła okiennego do krawędzi wnęki okiennej.

›

Należy upewnić się, przesuwając ręką, że skrzydło przemieszcza się swobodnie w całym
zakresie, do momentu osiągnięcia położenia zamkniętego lub otwartego.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

Ryzyko urazów i szkód spowodowane umieszczaniem przeszkód pomiędzy
skrzydłem, a ramą okna

›

Nie należy umieszczać przeszkód w otwartej przestrzeni pomiędzy skrzydłem a ramą okna.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

Ryzyko urazów i szkód spowodowane umieszczaniem przeszkód pomiędzy
uchylonym skrzydłem, a ramą okna
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›

Nie należy umieszczać przeszkód w otwartej przestrzeni pomiędzy uchylonym skrzydłem
a ramą okna.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

aktualizacja: 08.2016
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PORTAL FS - konstrukcje składano-przesuwne
Ryzyko urazów i szkód spowodowanych dodatkowym obciążeniem skrzydła
okiennego

›

Nie należy dodatkowo obciążać skrzydła okiennego.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.
Ryzyko urazów spowodowanych działaniem wiatru

aktualizacja: 08.2016

›

Należy unikać sytuacji, w których wiatr napiera na otwarte skrzydło okienne.

›

Podczas zbyt silnych wiatrów i przeciągów należy zamknąć okna i/lub drzwi balkonowe.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.
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PORTAL FS - konstrukcje składano-przesuwne
Państwa drzwi składano-przesuwne zostały wyposażone
w wysokiej jakości okucia SIEGENIA.
Aby okucia prawidłowo spełniały swoją funkcję należy,
podczas regularnej konserwacji okien lub drzwi, przestrzegać
poniższych zaleceń.
Wszystkie elementy okuć znajdujące się w miejscach
ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa należy
skontrolować wzrokowo pod kątem ich stanu
technicznego oraz prawidłowego działania.
Tory jazdy rolek jezdnych i prowadzących muszą być idealnie
czyste i dostępne. W razie konieczności należy wyczyścić
i nasmarować odpowiednie miejsca.
Jeżeli konstrukcja FS nie była otwierana przez dłuższy czas,
może ona ulec zapieczeniu. W takim przypadku nie należy
ciężko poruszających się skrzydeł okiennych ani okuć ciągnąć
czy też gwałtownie otwierać!
Należy określić przyczynę powodującą, że elementy
sprawiają trudności podczas ich przesuwania i usunąć ją.
Okucia należy smarować zgodnie z przewidzianym cyklem
stosując w tym celu olej uniwersalny, np. WD-40 lub podobny.
Należy sprawdzić szynę jezdną i prowadzącą pod kątem
czystości. W razie konieczności należy wyczyścić szyny.
Podczas wiatru i opadów deszczu skrzydła FS należy
zamknąć lub zablokować.
Konstrukcję FS należy czyścić wyłącznie przy użyciu
łagodnego środka czyszczącego o obojętnym odczynie, po
uprzednim rozcieńczeniu.
Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących
zawierających kwasy lub materiały ścierne, ponieważ mogą
one powodować korozję okuć.

INFO
SIEGENIA nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe
funkcjonowanie i uszkodzenia okuć, stanowiących element
wyposażenia konstrukcji FS jeżeli: –montażu dokonano
niezgodnie z instrukcją okuwania producenta oraz niezgodnie
z ogólnie obowiązującymi regułami techniki , – uszkodzenia
okuć zostały spowodowane przez użycie nadmiernej siły,
nieprawidłowe użytkowanie lub inne czynniki zewnętrzne,
– okucia modyfikowano bez zgody producenta,– stosowano
nie przeznaczone do tego celu okucia pochodzące z innej linii
produktów lub od innego producenta; dotyczy to również
niedopuszczalnego łączenia elementów okuć o zróżnicowanych powierzchniach,– okucia nie były konserwowane co
najmniej raz w roku zgodnie z instrukcją konserwacji,–
użytkownik nie został zapoznany z instrukcją konserwacji oraz
nie udzielono mu odpowiednich zaleceń.

KONSERWACJA PORTAL
Stanowczo zalecamy regularne czyszczenie dostępnych od
zewnątrz elementów okuć; w czystości należy utrzymywać
zwłaszcza szynę prowadzącą i jezdną, ponieważ gwarantuje
to ich prawidłowe użytkowanie.
Opisane w dalszej części instrukcji prace konserwacyjne
powinny być wykonywane co najmniej raz w roku, przez
odpowiednio przeszkolony serwis techniczny:
• Należy smarować wszystkie ruchome części okuć i punkty
ryglowania ( ). (olejem uniwersalnym np. WD-40).
Stosowane smary lub oleje nie mogą zawierać kwasów.
• Należy sprawdzić wszystkie elementy okuć ważne
z punktu widzenia bezpieczeństwa ( ) pod kątem
prawidłowego osadzenia i zużycia.
• W razie konieczności należy dokręcić śruby mocujące lub
wymienić uszkodzone okucia i ich elementy.
• Konstrukcję FS należy czyścić wyłącznie przy użyciu
łagodnych środków czyszczących o obojętnym pH,
po uprzednim rozcieńczeniu. Nie wolno stosować
agresywnych środków zawierających kwasy lub materiały
ścierne, gdyż mogą one powodować korozję okuć.
W celu zachowania prawidłowego stanu powierzchni zalecamy stosowanie następujących środków zapobiegawczych:
• Powierzchnie okuć po oczyszczeniu należy nasmarować
olejem uniwersalnym nie zawierającym silikonu i kwasów,
np. WD-40 lub podobnym.

UWAGA
Nieprawidłowe działanie elementów może być
przyczyną urazów!

›

W przypadku uszkodzenia konstrukcji FS należy
zrezygnować z obsługi okna. Okno należy zabezpieczyć
i niezwłocznie skontaktować się z odpowiednio
przeszkolonym serwisem technicznym.

Następujące czynności powinien wykonywać wyłącznie
odpowiednio przeszkolony serwis techniczny:
• Wymiana okuć i ich elementów
• Montaż i demontaż systemów składano-przesuwnych
• Wszystkie czynności związane z regulacją okuć
Przy konstrukcjach składano-przesuwnych oraz w ich
bezpośrednim otoczeniu nie należy stosować uszczelniaczy
zawierających kwas octowy ani też inne kwasy oraz pozostałe
wymienione wcześniej, niedozwolone składniki. Bezpośredni
kontakt z uszczelniaczem i jego oparami może spowodować
uszkodzenie powierzchni okuć.
W trakcie obróbki profili – np. lakierowania lub powlekania
powierzchni okien – należy wyłączyć z niej okucia, ponadto
należy chronić elementy okuć przed zabrudzeniem.
Poniższa instrukcja konserwacji obowiązuje również do
konstrukcji składano-przesuwnych i pozostałych elementów
okuciowych, nie wskazanych w niej bezpośrednio.
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KONSERWACJA PORTAL

PORTAL FS - konstrukcje składano-przesuwne

miejsce smarowania
rolka standardowa
rolka obrotowa
grzybek antywłamaniowy S-ES
grzybek obrotowy S-RS
obszar ważny dla bezpieczeństwa

Należy pamiętać o sprawdzeniu elementów
zewnętrznych zabezpieczających przed
wpływami czynników atmosferycznych.
Należy sprawdzić górne zabezpieczenie
przed wiatrem!
Należy również sprawdzić odprowadzenie
wody z szyny jezdnej i w razie konieczności
wyczyścić szynę.

aktualizacja: 08.2016
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PORTAL FS - konstrukcje składano-przesuwne

KONSERWACJA PORTAL

Regulacja okuć

B

+

+4

–

SW

+4
SW

A

+

5

5

–

4

SW 4

A

0

Należy wykręcić
śruby A
Należy poluzować
śruby B

Regulacja zawiasów skrzydła

0

+3

SW

5

SW

3

+3
–2

+

5

–

SW 13

Regulacja zawiasu ramy FS PLUS

± 3,5 mm

SW 5

–

SW 17

+
SW 13

Regulacja zawiasu ramy FS
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KONSERWACJA PORTAL

A

PORTAL FS - konstrukcje składano-przesuwne

B

±1

A

±1

4

±1

±2

4

4

4

+2

B

±1

±1

±1

C

D

±1

4

4

±1
Regulacja rozwórki
A = FAVORIT
B = TITAN

11

11

+2,5

A

±1

±1

10

4
Regulacja elementu ryglującego
A = rolka standardowa
B = rolka obrotowa
C = grzybek antywłamaniowy S-ES
D = grzybek obrotowy S-RS

4
±2

±2

B
4
±1

Regulacja zawiasu ramy

T15

±1

T15

4

4

±2

±2
Regulacja zawiasów dowrębowych skrzydła
A = FAVORIT
B = TITAN
Regulacja zatrzasku balkonowego
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PORTAL HS - konstrukcje podnoszono-przesuwne
Wskazówki na temat bezpieczeństwa

KONSERWACJA PORTAL

Zagrożenie skaleczeniem i urazami spowodowanymi zakleszczeniem się
części ciała w przestrzeni pomiędzy skrzydłem i ramą

›

W trakcie zamykania skrzydeł okien i drzwi balkonowych nie należy umieszczać dłoni
w przestrzeni pomiędzy skrzydłem, a ramą. Należy zawsze zachować ostrożność.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

Ryzyko urazu spowodowanego wypadnięciem przez okno lub drzwi

›

Podczas zbliżania się do otwartych okien i drzwi balkonowych należy zachować ostrożność.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

Ryzyko urazu i szkód spowodowanych dociśnięciem skrzydła okiennego do
krawędzi wnęki okiennej.
Ryzyko urazu spowodowanego niekontrolowanym zamknięciem lub
otwarciem się okna

›

Należy unikać dociskania skrzydła okiennego do krawędzi wnęki okiennej.

›

Należy upewnić się, przesuwając ręką, że skrzydło przemieszcza się swobodnie w całym
zakresie, do momentu osiągnięcia położenia otwartego lub zamkniętego.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

Ryzyko urazów i szkód spowodowane umieszczaniem przeszkód pomiędzy
skrzydłem, a ramą okna

›

Nie należy umieszczać przeszkód w otwartej przestrzeni pomiędzy skrzydłem a ramą okna.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

Ryzyko urazów i szkód spowodowanych dodatkowym obciążeniem skrzydła
okiennego
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›

Nie należy dodatkowo obciążać skrzydła okiennego.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

aktualizacja: 08.2016

KONSERWACJA PORTAL

PORTAL HS - konstrukcje podnoszono-przesuwne

Państwa drzwi podnoszono-przesuwne zostały wyposażone
w wysokiej jakości okucia SIEGENIA.

• Należy sprawdzić wszystkie elementy okuć ważne
z punktu widzenia bezpieczeństwa ( ) pod kątem
prawidłowego osadzenia i zużycia.

Aby okucia prawidłowo spełniały swoją funkcję należy,
podczas regularnej konserwacji okien lub drzwi, przestrzegać
poniższych zaleceń.

• W razie konieczności należy dokręcić śruby mocujące lub
wymienić uszkodzone okucia i ich elementy.

Wszystkie elementy okuć znajdujące się w miejscach
ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa należy
skontrolować wzrokowo pod kątem ich stanu
technicznego oraz prawidłowego działania.

• Konstrukcję HS należy czyścić wyłącznie przy użyciu
łagodnych środków czyszczących o obojętnym pH,
po uprzednim rozcieńczeniu. Nie wolno stosować
agresywnych środków zawierających kwasy lub materiały
ścierne, gdyż mogą one powodować korozję okuć.

Okucia należy smarować zgodnie z przewidzianym cyklem
stosując w tym celu olej uniwersalny, np. WD-40 lub podobny.

W celu zachowania prawidłowego stanu powierzchni zalecamy stosowanie następujących środków zapobiegawczych:

Należy sprawdzić szynę jezdną i prowadzącą pod kątem
czystości. W razie konieczności należy wyczyścić szyny.

• Powierzchnie okuć po oczyszczeniu należy nasmarować
olejem uniwersalnym nie zawierającym silikonu i kwasów,
np. WD-40 lub podobnym.

Podczas opadów deszczu skrzydła podnoszono-przesuwne
należy zamknąć lub zablokować.
Konstrukcję HS należy czyścić wyłącznie przy użyciu
łagodnego środka czyszczącego o obojętnym odczynie, po
uprzednim rozcieńczeniu.
Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących
zawierających kwasy lub materiały ścierne, ponieważ mogą
one powodować korozję okuć.

INFO
SIEGENIA nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe
funkcjonowanie i uszkodzenia okuć, stanowiących element
wyposażenia konstrukcji HS jeżeli: –montażu dokonano
niezgodnie z instrukcją okuwania producenta oraz niezgodnie
z ogólnie obowiązującymi regułami techniki , – uszkodzenia
okuć zostały spowodowane przez użycie nadmiernej siły,
nieprawidłowe użytkowanie lub inne czynniki zewnętrzne,
– okucia modyfikowano bez zgody producenta,– stosowano
nie przeznaczone do tego celu okucia pochodzące z innej linii
produktów lub od innego producenta; dotyczy to również
niedopuszczalnego łączenia elementów okuć o zróżnicowanych powierzchniach,– okucia nie były konserwowane co
najmniej raz w roku zgodnie z instrukcją konserwacji,–
użytkownik nie został zapoznany z instrukcją konserwacji oraz
nie udzielono mu odpowiednich zaleceń.
Stanowczo zalecamy regularne czyszczenie dostępnych od
zewnątrz elementów okuć; w czystości należy utrzymywać
zwłaszcza szynę prowadzącą i jezdną, ponieważ gwarantuje
to ich prawidłowe użytkowanie.

UWAGA
Nieprawidłowe działanie elementów może być
przyczyną urazów!

›

W przypadku uszkodzenia konstrukcji HS należy
zrezygnować z obsługi okna. Okno należy zabezpieczyć
i niezwłocznie skontaktować się z odpowiednio
przeszkolonym serwisem technicznym.

Następujące czynności powinien wykonywać wyłącznie
odpowiednio przeszkolony serwis techniczny:
• Wymiana okuć i ich elementów
• Montaż i demontaż systemów podnoszono-przesuwnych
• Wszystkie czynności regulacyjne okuć
Przy konstrukcjach podnoszono-przesuwnych oraz w ich
bezpośrednim otoczeniu nie należy stosować uszczelniaczy
zawierających kwas octowy ani też inne kwasy oraz pozostałe
wymienione wcześniej, niedozwolone składniki. Bezpośredni
kontakt z uszczelniaczem i jego oparami może spowodować
uszkodzenie powierzchni okuć.
W trakcie obróbki profili – np. lakierowania lub powlekania
powierzchni okien – należy wyłączyć z niej okucia, ponadto
należy chronić elementy okuć przed zabrudzeniem.
Poniższa instrukcja konserwacji obowiązuje również do
konstrukcji podnoszono-przesuwnych i pozostałych elementów
okuciowych, nie wskazanych w niej bezpośrednio

Opisane w dalszej części instrukcji prace konserwacyjne
powinny być wykonywane co najmniej raz w roku, przez
odpowiednio przeszkolony serwis techniczny:
• Należy smarować wszystkie ruchome części okuć i punkty
ryglowania ( ). (olejem uniwersalnym np. WD-40).
Stosowane smary lub oleje nie mogą zawierać kwasów.

aktualizacja: 08.2016
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PORTAL HS - konstrukcje podnoszono-przesuwne

KONSERWACJA PORTAL

Do regulacji
docisku/szczelności
w pionie w systemach drewnianych
należy wykorzystać
bolce ryglujące.
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należy nasmarować lub naoliwić
bolce ryglujące

należy nasmarować lub naoliwić
bolce ryglujące

należy nasmarować lub naoliwić
bolce ryglujące

należy nasmarować lub naoliwić
bolce ryglujące

aktualizacja: 08.2016
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PORTAL HS - konstrukcje podnoszono-przesuwne

±2

± 2,5

4
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PORTAL PS - konstrukcje przesuwne
Wskazówki na temat bezpieczeństwa

KONSERWACJA PORTAL

Zagrożenie skaleczeniem i urazami spowodowanymi zakleszczeniem się
części ciała w przestrzeni pomiędzy skrzydłem i ramą

›

W trakcie zamykania skrzydeł okien i drzwi balkonowych nie należy umieszczać dłoni
w przestrzeni pomiędzy skrzydłem, a ramą. Należy zawsze zachować ostrożność.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

Zagrożenie skaleczeniem i urazami spowodowanymi zakleszczeniem się
części ciała w przestrzeni pomiędzy uchylonym skrzydłem i ramą

›

W trakcie zamykania skrzydeł okien i drzwi balkonowych nie należy umieszczać dłoni w
przestrzeni pomiędzy uchylonym skrzydłem a ramą. Należy zawsze zachować ostrożność.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

Ryzyko urazu spowodowanego wypadnięciem przez okno lub drzwi

›

Podczas zbliżania się do otwartych okien i drzwi balkonowych należy zachować ostrożność.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

Ryzyko urazów i szkód spowodowane umieszczaniem przeszkód pomiędzy
skrzydłem, a ramą okna

›

Nie należy umieszczać przeszkód w otwartej przestrzeni pomiędzy skrzydłem a ramą okna.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

Ryzyko urazów i szkód spowodowane umieszczaniem przeszkód
w przestrzeni pomiędzy uchylonym skrzydłem okiennym i ramą

›

Nie należy umieszczać przeszkód w otwartej przestrzeni pomiędzy uchylonym skrzydłem
okiennym a ramą.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

Ryzyko urazów i szkód spowodowanych dodatkowym obciążeniem skrzydła
okiennego

›

Nie należy dodatkowo obciążać skrzydła okiennego.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.
Ryzyko urazów spowodowanych działaniem wiatru
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›

Należy unikać sytuacji w których wiatr napiera na otwarte skrzydło okienne.

›

Podczas zbyt silnych wiatrów i przeciągów należy zamknąć okna i/lub drzwi balkonowe.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

aktualizacja: 08.2016

KONSERWACJA PORTAL
Państwa drzwi przesuwne zostały wyposażone w wysokiej
jakości okucia SIEGENIA.
Aby okucia prawidłowo spełniały swoją funkcję należy,
podczas regularnej konserwacji okien lub drzwi, przestrzegać
poniższych zaleceń.
Wszystkie elementy okuć znajdujące się w miejscach
ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa należy
skontrolować wzrokowo pod kątem ich stanu
technicznego oraz prawidłowego działania.
Tory jazdy rolek jezdnych i prowadzących muszą być idealnie
czyste i dostępne. W razie konieczności należy wyczyścić
i nasmarować odpowiednie miejsca.
Jeżeli konstrukcja PS nie była otwierana przez dłuższy czas,
może ona ulec zapieczeniu. W takim przypadku nie należy
ciężko poruszających się skrzydeł okiennych ani okuć ciągnąć
czy też gwałtownie otwierać!
Należy określić przyczynę powodującą, że elementy
sprawiają trudności podczas ich przesuwania i usunąć ją.
Okucia należy smarować zgodnie z przewidzianym cyklem
stosując w tym celu olej uniwersalny, np. WD-40 lub podobny.
Należy sprawdzić szynę jezdną, szynę prowadzącą i ślizg
pod kątem czystości. W razie konieczności należy je wyczyścić.
Podczas wiatru i opadów deszczu skrzydła PS należy
zamknąć lub zablokować.
Konstrukcję PS należy czyścić wyłącznie przy użyciu
łagodnego środka czyszczącego o obojętnym odczynie, po
uprzednim rozcieńczeniu.
Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących
zawierających kwasy lub materiały ścierne, ponieważ mogą
one powodować korozję okuć.

INFO
SIEGENIA nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe
funkcjonowanie i uszkodzenia okuć, stanowiących element
wyposażenia konstrukcji PS jeżeli: –montażu dokonano
niezgodnie z instrukcją okuwania producenta oraz niezgodnie
z ogólnie obowiązującymi regułami techniki , – uszkodzenia
okuć zostały spowodowane przez użycie nadmiernej siły,
nieprawidłowe użytkowanie lub inne czynniki zewnętrzne,
– okucia modyfikowano bez zgody producenta,– stosowano
nie przeznaczone do tego celu okucia pochodzące z innej linii
produktów lub od innego producenta; dotyczy to również
niedopuszczalnego łączenia elementów okuć o zróżnicowanych powierzchniach,– okucia nie były konserwowane co
najmniej raz w roku zgodnie z instrukcją konserwacji,–
użytkownik nie został zapoznany z instrukcją konserwacji oraz
nie udzielono mu odpowiednich zaleceń.

aktualizacja: 08.2016

PORTAL PS - konstrukcje przesuwne
Stanowczo zalecamy regularne czyszczenie dostępnych od
zewnątrz elementów okuć; w czystości należy utrzymywać
zwłaszcza szynę prowadzącą i jezdną, ponieważ gwarantuje
to ich prawidłowe użytkowanie.
Opisane w dalszej części instrukcji prace konserwacyjne
powinny być wykonywane co najmniej raz w roku, przez
odpowiednio przeszkolony serwis techniczny:
• Należy smarować wszystkie ruchome części okuć i punkty
ryglowania ( ). (olejem uniwersalnym np. WD-40).
Stosowane smary lub oleje nie mogą zawierać kwasów.
• Należy sprawdzić wszystkie elementy okuć ważne z
punktu widzenia bezpieczeństwa ( ) pod kątem
prawidłowego osadzenia i zużycia.
• W razie konieczności należy dokręcić śruby mocujące lub
wymienić uszkodzone okucia i ich elementy.
• Konstrukcję PS należy czyścić wyłącznie przy użyciu
łagodnych środków czyszczących o obojętnym pH,
po uprzednim rozcieńczeniu. Nie wolno stosować
agresywnych środków zawierających kwasy lub materiały
ścierne, gdyż mogą one powodować korozję okuć.
W celu zachowania prawidłowego stanu powierzchni zalecamy stosowanie następujących środków zapobiegawczych:
• Powierzchnie okuć po oczyszczeniu należy nasmarować
olejem uniwersalnym nie zawierającym silikonu i kwasów,
np. WD-40 lub podobnym.

UWAGA
Nieprawidłowe działanie elementów może być
przyczyną urazów!

›

W przypadku uszkodzenia konstrukcji przesuwnej należy
zrezygnować z obsługi okna. Okno należy zabezpieczyć
i niezwłocznie skontaktować się z odpowiednio
przeszkolonym serwisem technicznym.

Następujące czynności powinien wykonywać wyłącznie
odpowiednio przeszkolony serwis techniczny:
• Wymiana okuć i ich elementów
• Montaż i demontaż systemów przesuwnych
• Wszystkie czynności regulacyjne okuć
Przy konstrukcjach przesuwnych oraz w ich bezpośrednim
otoczeniu nie należy stosować uszczelniaczy zawierających
kwas octowy ani też inne kwasy oraz pozostałe wymienione
wcześniej, niedozwolone składniki. Bezpośredni kontakt
z uszczelniaczem i jego oparami może spowodować
uszkodzenie powierzchni okuć.
W trakcie obróbki profili – np. lakierowania lub powlekania
powierzchni okien – należy wyłączyć z niej okucia, ponadto
należy chronić elementy okuć przed zabrudzeniem.
Poniższa instrukcja konserwacji obowiązuje również do
konstrukcji przesuwnych i pozostałych elementów okuciowych,
nie wskazanych w niej bezpośrednio
19

PORTAL PS - konstrukcje przesuwne

KONSERWACJA PORTAL

miejsca smarowania
rolka standardowa
rolka obrotowa
grzybek obrotowy S-RS
grzybek antywłamaniowy S-ES
obszar ważny dla bezpieczeństwa

Rysunek przedstawia okucie przesuwne PS 200 i
Zastosowane okucie obwiedniowe może różnić się od przedstawionego na rysunku!
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KONSERWACJA PORTAL

PORTAL PS - konstrukcje przesuwne

miejsca smarowania
rolka standardowa
rolka obrotowa
grzybek obrotowy S-RS
grzybek antywłamaniowy S-ES
obszar ważny dla bezpieczeństwa

Rysunek przedstawia okucie przesuwne PS 160-Z PLUS
Zastosowane okucie obwiedniowe może różnić się od przedstawionego na rysunku!

aktualizacja: 08.2016
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PORTAL PS - konstrukcje przesuwne

KONSERWACJA PORTAL

Ustawianie kierunku rozwórki uchyłu

Należy skontrolować stopień oporu rozwórki i w razie
konieczności wyregulować!
Nie należy przekraczać maksymalnego zakresu regulacji!

Należy sprawdzić ustawienie kierunku i w razie konieczności
wyregulować!
Nie należy przekraczać maksymalnego zakresu regulacji!

4

4

–

+

Regulacja oporu rozwórki uchyłu

–

+

+

–

+

+

Wprowadzanie skrzydła - pozycjonowanie
elementu ryglującego

- należy poluzować śruby imbusowe
- element ryglujący przesunąć w odpowiednią stronę
- ponownie dokręcić śruby imbusowe
(moment obrotowy 4 - 4,5 Nm)
4

8

X
4
Ustawianie wysokości skrzydła uchylnoprzesuwnego

- śruba do regulacji jest śrubą samozaciskową

Przesuwanie odbojnika na skrzydle uchylno-przesuwnym

- należy poluzować śruby imbusowe
- odbojnik przesunąć odpowiednią stronę
- ponownie dokręcić śruby imbusowe
(moment obrotowy 4 - 4,5 Nm)
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A

PORTAL PS - konstrukcje przesuwne

B

±1

±1

4

4

+2

±1

C

D

±1

±1

11

11
+2,5

Regulacja elementu ryglującego
A = rolka standardowa
B = rolka obrotowa
C = grzybek antywłamaniowy S-ES
D = grzybek obrotowy S-RS
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PORTAL PSK - konstrukcje uchylno-przesuwne
Wskazówki na temat bezpieczeństwa

KONSERWACJA PORTAL

Zagrożenie skaleczeniem i urazami spowodowanymi zakleszczeniem się
części ciała w przestrzeni pomiędzy skrzydłem i ramą

›

W trakcie zamykania skrzydeł okien i drzwi balkonowych nie należy umieszczać dłoni
w przestrzeni pomiędzy skrzydłem, a ramą. Należy zawsze zachować ostrożność.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

Zagrożenie skaleczeniem i urazami spowodowanymi zakleszczeniem się
części ciała w przestrzeni pomiędzy uchylonym skrzydłem i ramą

›

W trakcie zamykania skrzydeł okien i drzwi balkonowych nie należy umieszczać dłoni
w przestrzeni pomiędzy uchylonym skrzydłem a ramą. Należy zawsze zachować ostrożność.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

Ryzyko urazu spowodowanego wypadnięciem przez okno lub drzwi

›

Podczas zbliżania się do otwartych okien i drzwi balkonowych należy zachować ostrożność.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

Ryzyko urazów i szkód spowodowane umieszczaniem przeszkód pomiędzy
skrzydłem, a ramą okna

›

Nie należy umieszczać przeszkód w otwartej przestrzeni pomiędzy skrzydłem a ramą okna.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

Ryzyko urazów i szkód spowodowane umieszczaniem przeszkód
w przestrzeni pomiędzy uchylonym skrzydłem okiennym i ramą

›

Nie należy umieszczać przeszkód w otwartej przestrzeni pomiędzy uchylonym skrzydłem
okiennym a ramą.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

Ryzyko urazów i szkód spowodowanych dodatkowym obciążeniem skrzydła
okiennego

›

Nie należy dodatkowo obciążać skrzydła okiennego.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

Ryzyko urazów spowodowanych działaniem wiatr Ryzyko urazów
spowodowanych działaniem wiatru

24

›

Należy unikać sytuacji w których wiatr napiera na otwarte skrzydło okienne.

›

Podczas zbyt silnych wiatrów i przeciągów należy zamknąć okna i/lub drzwi balkonowe.

›

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie powinny przebywać
w pobliżu.

aktualizacja: 08.2016
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Państwa drzwi uchylno-przesuwne zostały wyposażone
w wysokiej jakości okucia SIEGENIA.
Aby okucia prawidłowo spełniały swoją funkcję należy,
podczas regularnej konserwacji okien lub drzwi, przestrzegać
poniższych zaleceń.
Wszystkie elementy okuć znajdujące się w miejscach
ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa należy
skontrolować wzrokowo pod kątem ich stanu
technicznego oraz prawidłowego działania.
Tory jazdy rolek jezdnych i prowadzących muszą być idealnie
czyste i dostępne. W razie konieczności należy wyczyścić
i nasmarować odpowiednie miejsca.
Jeżeli konstrukcja PSK nie była otwierana przez dłuższy czas,
może ona ulec zapieczeniu. W takim przypadku nie należy
ciężko poruszających się skrzydeł okiennych ani okuć ciągnąć
czy też gwałtownie otwierać!
Należy określić przyczynę powodującą, że elementy
sprawiają trudności podczas ich przesuwania i usunąć ją.
Okucia należy smarować zgodnie z przewidzianym cyklem
stosując w tym celu olej uniwersalny, np. WD-40 lub podobny.
Należy sprawdzić szynę jezdną, szynę prowadzącą i ślizg
pod kątem czystości. W razie konieczności należy je wyczyścić.
Podczas wiatru i opadów deszczu skrzydła PS należy
zamknąć lub zablokować.
Konstrukcję PSK należy czyścić wyłącznie przy użyciu
łagodnego środka czyszczącego o obojętnym odczynie, po
uprzednim rozcieńczeniu.
Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących
zawierających kwasy lub materiały ścierne, ponieważ mogą
one powodować korozję okuć.
zewnątrz
INFO
SIEGENIA nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe
funkcjonowanie i uszkodzenia okuć, stanowiących element
wyposażenia konstrukcji PSK jeżeli: –montażu dokonano
niezgodnie z instrukcją okuwania producenta oraz niezgodnie
z ogólnie obowiązującymi regułami techniki , – uszkodzenia
okuć zostały spowodowane przez użycie nadmiernej siły,
nieprawidłowe użytkowanie lub inne czynniki zewnętrzne,
– okucia modyfikowano bez zgody producenta,– stosowano
nie przeznaczone do tego celu okucia pochodzące z innej linii
produktów lub od innego producenta; dotyczy to również
niedopuszczalnego łączenia elementów okuć o zróżnicowanych powierzchniach,– okucia nie były konserwowane co
najmniej raz w roku zgodnie z instrukcją konserwacji,–
użytkownik nie został zapoznany z instrukcją konserwacji oraz
nie udzielono mu odpowiednich zaleceń.

PORTAL PSK - konstrukcje uchylno-przesuwne
Stanowczo zalecamy regularne czyszczenie dostępnych od
zewnątrz elementów okuć; w czystości należy utrzymywać
zwłaszcza szynę prowadzącą i jezdną, ponieważ gwarantuje
to ich prawidłowe użytkowanie.
Opisane w dalszej części instrukcji prace konserwacyjne
powinny być wykonywane co najmniej raz w roku, przez
odpowiednio przeszkolony serwis techniczny:
• Należy smarować wszystkie ruchome części okuć i punkty
ryglowania ( ). (olejem uniwersalnym np. WD-40).
Stosowane smary lub oleje nie mogą zawierać kwasów.
• Należy sprawdzić wszystkie elementy okuć ważne
z punktu widzenia bezpieczeństwa ( ) pod kątem
prawidłowego osadzenia i zużycia.
• W razie konieczności należy dokręcić śruby mocujące lub
wymienić uszkodzone okucia i ich elementy.
• Konstrukcję PSK należy czyścić wyłącznie przy użyciu
łagodnych środków czyszczących o obojętnym pH,
po uprzednim rozcieńczeniu. Nie wolno stosować
agresywnych środków zawierających kwasy lub materiały
ścierne, gdyż mogą one powodować korozję okuć.
W celu zachowania prawidłowego stanu powierzchni zalecamy stosowanie następujących środków zapobiegawczych:
• Powierzchnie okuć po oczyszczeniu należy nasmarować
olejem uniwersalnym nie zawierającym silikonu i kwasów,
np. WD-40 lub podobnym..

UWAGA
Nieprawidłowe działanie elementów może być
przyczyną urazów!

›

W przypadku uszkodzenia konstrukcji uchylno-przesuwnej
należy zrezygnować z obsługi okna. Okno należy
zabezpieczyć i niezwłocznie skontaktować się
z odpowiednio przeszkolonym serwisem technicznym.

Następujące czynności powinien wykonywać wyłącznie
odpowiednio przeszkolony serwis techniczny:
• Wymiana okuć i ich elementów
• Montaż i demontaż systemów uchylno-przesuwnych
• Wszystkie czynności regulacyjne okuć
Przy konstrukcjach uchylno-przesuwnych oraz w ich
bezpośrednim otoczeniu nie należy stosować uszczelniaczy
zawierających kwas octowy ani też inne kwasy oraz pozostałe
wymienione wcześniej, niedozwolone składniki. Bezpośredni
kontakt z uszczelniaczem i jego oparami może spowodować
uszkodzenie powierzchni okuć.
W trakcie obróbki profili – np. lakierowania lub powlekania
powierzchni okien – należy wyłączyć z niej okucia, ponadto
należy chronić elementy okuć przed zabrudzeniem.
Poniższa instrukcja konserwacji obowiązuje również do
konstrukcji uchylno-przesuwnych i pozostałych elementów
okuciowych, nie wskazanych w niej bezpośrednio
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PORTAL PSK - konstrukcje uchylno-przesuwne

KONSERWACJA PORTAL

miejsca smarowania
rolka standardowa
rolka obrotowa
grzybek obrotowy S-RS
grzybek antywłamaniowy S-ES
obszar ważny dla bezpieczeństwa

Rysunek przedstawia okucie uchylno-przesuwne PSK 100 PLUS
Zastosowane okucie obwiedniowe może różnić się od przedstawionego na rysunku!
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PORTAL PSK - konstrukcje uchylno-przesuwne

miejsca smarowania
rolka standardowa
rolka obrotowa
grzybek obrotowy S-RS
grzybek antywłamaniowy S-ES
obszar ważny dla bezpieczeństwa

Rysunek przedstawia okucie uchylno-przesuwne PSK 130 PLUS
Zastosowane okucie obwiedniowe może różnić się od przedstawionego na rysunku!
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PORTAL PSK - konstrukcje uchylno-przesuwne

KONSERWACJA PORTAL

miejsca smarowania
rolka
standardowa
rolka obrotowa
grzybek obrotowy S-RS
grzybek antywłamaniowy S-ES
obszar ważny dla bezpieczeństwa

Rysunek przedstawia okucie uchylno-przesuwne PSK 160 PLUS
Zastosowane okucie obwiedniowe może różnić się od przedstawionego na rysunku!
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PORTAL PSK - konstrukcje uchylno-przesuwne

miejsca smarowania
rolka standardowa
rolka obrotowa
grzybek obrotowy S-RS
grzybek antywłamaniowy S-ES
obszar ważny dla bezpieczeństwa

Rysunek przedstawia okucie uchylno-przesuwne PSK 200-Z PLUS
Zastosowane okucie obwiedniowe może różnić się od przedstawionego na rysunku!

aktualizacja: 08.2016
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Ustawianie kierunku rozwórki uchyłu

Należy skontrolować stopień oporu rozwórki i w razie
konieczności wyregulować!
Nie należy przekraczać maksymalnego zakresu regulacji!

Należy sprawdzić ustawienie kierunku i w razie konieczności
wyregulować!
Nie należy przekraczać maksymalnego zakresu regulacji!

4

4

–

+

Regulacja oporu rozwórki uchyłu

–

+

+

–

+

+

Wprowadzanie skrzydła - pozycjonowanie
elementu ryglującego

- należy poluzować śruby imbusowe
- element ryglujący przesunąć w odpowiednią stronę
- ponownie dokręcić śruby imbusowe
(moment obrotowy 4 - 4,5 Nm)
4

8

X
4
Ustawianie wysokości skrzydła uchylno-przesuwnego

- śruba do regulacji jest śrubą samozaciskową

Przesuwanie odbojnika na skrzydle uchylno-przesuwnym

- należy poluzować śruby imbusowe
- odbojnik przesunąć odpowiednią stronę
- ponownie dokręcić śruby imbusowe
(moment obrotowy 4 - 4,5 Nm)
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PORTAL PSK - konstrukcje uchylno-przesuwne

B
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4
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±1

C

D

±1

±1
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11
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Regulacja bolca ryglującego
A = rolka standardowa
B = rolka obrotowa
C = grzybek antywłamaniowy S-ES
D = grzybek obrotowy S-RS
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Zastrzegamy sobie możliwość zmiay parametrów technicznych i wizualnych.

Telefon: +48 77 4477700
Telefax: +48 77 4477720
info-pl@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA na świecie:

Polska Telefon: +48 77 4477700

Austria Telefon: +43 6225 8301

Rosja Telefon: +7 495 7211762

Beneluks Telefon: +32 9 2811312

Szwajcaria Telefon: +41 33 3461010

Białoruś Telefon: +375 17 3121168

Turcja Telefon: +90 216 5934151

Chiny Telefon: +86 316 5998198

Ukraina Telefon: +380 44 4637979

Dane teleadresowe naszych oddziałów

Francja Telefon: +33 3 89618131

Węgry Telefon: +36 76 500810

na całym świecie znajdziecie Państwo na

Korea Południowa Telefon: +82 31 7985590

Wielka Brytania Telefon: +44 2476 622000

www.siegenia.com

Niemcy Telefon: +49 271 39310

Włochy Telefon: +39 02 9353601

H49.POR––S001PL–00

ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
POLSKA

