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Przegląd komponentów

Poz. Element nr elementu
1 Część ramowa PRVP7...-...

2 Część skrzydłowa PFVP7...-...

3 Osłona zawiasu PKVP7...-...

A Nitonakrętka M6 nie jest zawarta w dostawie

B Tulejki mocujące zależne od profilu

C Element mocujący zależne od profilu

D Śruba M6 x 25/M6 x 40 DIN965 nie jest zawarta w dostawie

1 2

A B C D

1x 1x

8x

4x 4x

8x

3

1x
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Przeznaczenie instrukcji - grupa docelowa

Niniejszy dokument skierowany jest wyłącznie do montażystów. Wszystkie prace opisane 
w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane jedynie przez doświadczonych fachowców, 
którzy dysponują odpowiednią wiedzą w zakresie instalacji, uruchomienia i konserwacji 
zawiasów do drzwi. Nie należy przeprowadzać prac na własną rękę gdyż właściwy 
i bezpieczny montaż zawiasów, bez wiedzy technicznej, nie jest możliwy.

Zastosowanie

Ogólne zasady prawidłowego zastosowania

• Zawiasy do drzwi axxent przeznaczone są jedynie do montażu w drzwiach 
jednoskrzydłowych zamontowanych zgodnie ze sztuką w przegrodach pionowych.

• Aby zawiasy funkcjonowały bez zakłóceń drzwi muszą być prawidłowo osadzone.

•  Drzwi, w których mają być zamontowane zawiasy axxent, muszą mieć odpowiednią 
konstrukcję umożliwiającą ich zastosowanie.

Sposób użytkowania

• Zainstalowanie samozamykacza nie powinno utrudniać dzieciom i osobom starszym 
czy niepełnosprawnym korzystania z drzwi.

•  Samodzielne naprawy zawiasów do drzwi axxent są niedozwolone. W przypadku 
uszkodzenia zawiasów, naprawy mogą być dokonywane jedynie przez firmę SIEGENIA 
lub autoryzowany serwis techniczny firmy SIEGENIA.

• W przypadku naruszenia i/lub uszkodzenia drzwi i/lub ościeżnicy zawiasy axxent nie 
mogą być dalej wykorzystywane.

• W drzwiach z zawiasami axxent wymagany jest ogranicznik otwarcia!

max. 100°
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Ograniczenia w zastosowaniu

• Zawiasów axxent nie stosuje się do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych!

• Nie stosować w drzwiach ewakuacyjnych!

• Zawiasy do drzwi axxent nie są zaprojektowane do niwelowania odkształceń i zmian 
szczelności, które powstały w wyniku różnicy temperatur lub “pracy budynku”.

• Nie należy stosować zawiasów axxent w drzwiach do pomieszczeń, w których 
podwyższona wilgotność lub agresywne substancje mogą spowodować korozję okuć.

• W obrębie otwartej części zawiasów nie mogą znajdować się żadne ciała obce ani inne 
materiały, które mogą utrudnić czy też uniemożliwić działanie okuć. 

• Nie należy dokonywać żadnych ingerencji i modyfikacji w obrębie zawiasów axxent.

• Nie należy poddawać obróbce powierzchniowej (np. lakierowanie) elementów 
służących do regulacji oraz ruchomych części zawiasów axxent.

Wskazówki dotyczące użytkowania

• Należy raz w roku przeprowadzać przegląd wszystkich ruchomych części okucia.

• Nie należy stosować środków ściernych ani czyszczących na bazie rozpuszczalników, 
gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni okuć. 

• Zarówno instalatorzy jak i użytkownicy okuć powinni zapoznać się z zasadami 
użytkowania i konserwacji okuć axxent.

Ochrona powierzchni i czyszczenie

• Zabezpiecz okucia podczas wszelkiego rodzaju obróbek powierzchni - np. podczas 
lakierowania okna/drzwi balkonowych - chroń je przed wszelkiego rodzaju 
zabrudzeniami w trakcie tych prac!

• Usuń natychmiast i bardzo dokładnie wszystkie zabrudzenia, gdyż mogą mieć one 
negatywny wpływ na zabezpieczenie antykorozyjne i funkcjonowanie okucia!

• Do czyszczenia, należy używać tylko łagodne, ph neutralne środki czyszczące! 
w postaci rozcieńczonej! Nigdy nie należy używać ostrych przedmiotów, materiałów 
ściernych lub agresywnych środków czyszczących (np. ocet lub kwasowych środków 
czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić ochronę antykorozyjną okuć!

• Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia, aby woda nie dostała się do 
wewnątrz.

• Po oczyszczeniu, należy dokładnie osuszyć okucia.
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Montaż

Warunki i wymagania dotyczące montażu zawiasów

W zakresie montażu obowiązują właściwe w danym kraju przepisy budowlane, konieczne 
jest również spełnienie poniższych warunków:

• Należy przestrzegać podanych wymiarów frezowania. Sprawdź w odpowiedniej karcie 
profili.

• Element skrzydła i ramy muszą znajdować się w określonej pozycji, dlatego właściwa 
orientacja elementów w pionie i poziomie musi być ściśle przestrzegana.

• Przed przystąpieniem do montażu zawiasów axxent należy dokładnie sprawdzić 
wymiary skrzydła drzwi i ościeżnicy. W przypadku odkształcenia się lub uszkodzenia 
skrzydła drzwi/ramy zawiasy axxent nie mogą być zainstalowane.

• zawiasy do drzwi axxent należy montować zgodnie z poniższą instrukcją 
Do montażu należy stosować odpowiednie materiały:
Nitonakrętki M6, wykonane ze stali lub stali nierdzewnej; po zamontowaniu wysokość 
wystawania nad powierzchnię max: 0,5 mm, średnica: 10 mm
Śruby imbusowe z łbem stożkowym M6 x 25 zgodnie z DIN 965 (ISO 7046), klasa 
wytrzymałości przynajmniej 4.8 (również ze stali nierdzewnej)

• Wyfrezowane otwory, należy przed montażem zawiasów dokładnie oczyścić z wiórów 
i innych zanieczyszczeń.

• Sprawdź za pomocą śrubokręta, czy wszystkie śruby mocujące są mocno przykręcone. 
Śruby nie powinny być przekręcone.

• Drzwi z zainstalowanym zawiasem axxent nie należy poddawać obróbce mechanicznej 
(np. wiercenie, frezowanie), w żadnym wypadku nie należy również nawiercać lub 
przewiercać samych zawiasów

• Należy dokładnie przestrzegać podanych parametrów wiercenia i frezowania.

• Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne i stabilne osadzenie elementów 
wypełniających drzwi (np szyby, kasetony).

• Obróbka powierzchniowa ramy i skrzydła drzwi może odbywać się tylko pod 
warunkiem, wyłączenia z niej zawiasów axxent. Poddanie zawiasów obróbce 
powierzchniowej może wpłynąć niekorzystnie na ich funkcjonowanie.

• Aby nie dopuścić do korozji i uszkodzenia elementów lub drzwi należy używać jedynie 
uszczelniaczy nie zawierających kwasów.

Wymiary

Wszystkie wymiary wskazane w niniejszej instrukcji podane są w mm.
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Zakres stosowania

Poniższa tabela przedstawia maksymalne dopuszczalne obciążenie zawiasów do drzwi axxent 
z uwzględnieniem zależności pomiędzy wysokością i szerokością skrzydła drzwi, a odległością montażu 
zawiasów axxent.

Dla odległości, pomiędzy zawiasami, większych niż 1435 mm i szerokości skrzydła powyżej 1000 mm, 
maksymalny dopuszczalny ciężar skrzydła ulega ograniczeniu.

Rozmieszczenie zawiasów 
axxent

Zastosowanie samozamykacza 
powoduje dodatkowy wzrost 
obciążenia zawiasów axxent. 
W takim przypadku zalecane jest 
zainstalowanie 3 lub więcej 
zawiasów axxent, przy czym 
dodatkowy 3 zawias powinien być 
umieszczony bezpośrednio poniżej 
górnego zawiasu.

Trwałość (wytrzymałość 
mechaniczna) zawiasów axxent 
w połączeniu z samozamykaczem 
musi być potwierdzona na zgodność 
z normą EN 1191. Wymóg ten ciąży 
na producencie drzwi.

Wymiary w mm / ciężar w kg
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Etap montażu 1 Frezowanie profilu ramy

Szczegóły dot. frezowania i wiercenia w poszczególnych rodzajach profili znajdują się 
w rysunkach szczegółowych.

10
9,

5
19

19
16

9

4x
R 5

14
,5

Przesunięcie środka frezowania

skrzydło drzwi rama
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Etap montażu 2 Frezowanie profilu skrzydła

Szczegóły dot. frezowania i wiercenia w poszczególnych rodzajach profili znajdują się 
w rysunkach szczegółowych.

64
,5

12
4

17
17

4x

Ø 6

Ø 12

18
6
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Etap montażu 3 Osadzenie osłony w ramie drzwi
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Etap montażu 4 Montaż części ramowej zawiasu

Nitonakrętki po zanitowaniu nie 
mogą wystawać więcej niż 
max. 0,5 mm, Ø max. 10 mm

1

2 3

do wyboru (w zależności od profilu)

A B montowany z tyłu C

min. 1 śruba zabezpieczająca
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Etap montażu 5 Montaż części skrzydłowej zawiasu

Nitonakrętki po zanitowaniu nie mogą 
wystawać więcej niż: max. 0,5 mm, Ø 10 mm 

1
A C

2 3

do wyboru (w zależności od profilu)
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Etap montażu 6 Sprawdzenie działania

3

2

1

Do regulacji szczególnie nadaje się
śrubokręt kątowy TORX TX15
nr elementu: PZEP0010-00002_

Etap montażu 7
Etap montażu 7
Etap montażu 7
Etap montażu 7
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Etap montażu 7 Opcje dopasowania

• Regulację należy przeprowadzić po zamontowaniu wszystkich elementów.

• Wszystkie zawiasy należy regulować jednocześnie, stopniowo ustalając właściwą pozycję.

• Podczas regulacji wysokości należy upewnić się że obciążenie jest rozłożone 
równomiernie na wszystkie zawiasy.

Regulacja wysokości
+ 4 mm
— 2 mm

Regulacja boczna
+ 8 mm
— 2 mm

Regulacja docisku
+ 1,5 mm
— 1,5 mm

Do regulacji szczególnie nadaje się
śrubokręt kątowy TORX TX15
nr elementu: PZEP0010-00002_
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Odpowiedzialność za produkt

Przeznaczenie

Jakikolwiek sposób zastosowania i użytkowania urządzenia, niezgodny z jego 
przeznaczeniem, jak również wszelkie modyfikacje bądź zmiany produktu oraz wszystkich 
wchodzących w jego skład elementów konstrukcyjnych i komponentów są jednoznacznie 
zabronione. W razie nieprzestrzegania tego postanowienia nie odpowiadamy za 
jakiekolwiek szkody osobowe bądź materialne.

Zasady gwarancji

Na nasze produkty — pod warunkiem ich fachowego montażu i prawidłowego 
użytkowania — udzielamy gwarancji: dla producentów drzwi 1 rok od daty otrzymania 
towaru (zgodnie z naszymi Warunkami handlowymi) lub według indywidualnych 
uzgodnień, zaś dla odbiorców końcowych 2-letniej gwarancji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. W ramach ewentualnych napraw jesteśmy uprawnieni do wymiany 
poszczególnych elementów bądź całego produktu. Nieobjęte gwarancją są skutki 
następcze wad, o ile jest to dozwolone w świetle przepisów prawa. W razie 
nieautoryzowanych przez naszą firmę lub nie opisanych w niniejszej instrukcji modyfikacji 
produktu lub jego poszczególnych elementów i/lub demontażu poszczególnych 
elementów, lub rozebrania zawiasu na części, gwarancja ta wygasa.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie nasze produkty, jak również ich elementy konstrukcyjne są w trakcie 
powstawania poddawane surowym kontrolom. Dlatego też, pod warunkiem prawidłowego 
użytkowania, będą one funkcjonowały niezawodnie i bezpiecznie. Wyłączona jest nasza 
odpowiedzialność za szkody następcze wynikające z wad produktu oraz roszczenia 
odszkodowawcze z tego tytułu, za wyjątkiem przypadków winy umyślnej albo rażącego 
niedbalstwa oraz szkód na osobie. Powyższe postanowienia nie wyłączają ani nie 
ograniczają odpowiedzialności na zasadach przepisów szczególnych dotyczących 
odpowiedzialności za produkt. Powyższe postanowienia nie wyłączają odpowiedzialności 
za zawinione naruszenie istotnych obowiązków umownych, jednak odpowiedzialność 
w tym przypadku jest ograniczona do szkód możliwych do przewidzenia i typowych 
w przypadku tego rodzaju umów.
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Członek GRUPY SIEGENIA

ul. Ossowskiego 64

46-203 Kluczbork

POLSKA

Telefon:   +48 77 4477700

Telefax:   +48 77 4477720

info-pl@siegenia.com

www.siegenia.com

SIEGENIA na świecie:

Austria  Telefon: +43 6225 8301

Beneluks  Telefon: +32 9 2811312

Białoruś  Telefon: +375 17 3121168

Chiny  Telefon: +86 316 5998198

Francja  Telefon: +33 3 89618131

Korea Południowa  Telefon: +82 31 7985590

Niemcy  Telefon: +49 271 39310

Polska  Telefon: +48 77 4477700

Rosja  Telefon: +7 495 7211762

Szwajcaria  Telefon: +41 33 3461010

Turcja  Telefon: +90 216 5934151

Ukraina  Telefon: +380 44 4637979

Węgry  Telefon: +36 76 500810

Wielka Brytania  Telefon: +44 2476 622000

Włochy  Telefon: +39 02 9353601

Dane teleadresowe naszych oddziałów 

na całym świecie znajdziecie Państwo na 

www.siegenia.com 
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