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ALFA01 הוראות הרכבה

 מערכת הזזה חיצונית לדלתות ”מרחפות“ למשקל דלת של עד 100 ק“ג 
אלפא- מערכת הזזה חיצונית לדלת ארון

100

30-18

 ME01   סט מיישר דלת ME + כיסוי פלסטיק
ME011  סט מיישר דלת ME + כיסוי אלומיניום
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1. חובה לשמור על מרחק מינמלי בין תיקרת הארון לבין תיקרת הבית של 10 ס“מ.
2. גובה מידת הדלת=מידת הארון החיצוני+ 87 מ“מ

    החזית עולה 66 מ“מ מעל גג הארון
    החזית יורדת 21 מ“מ מתחת לריצפת הארון.

  87 



גלגל עליון לדלת פנימית

גלגל תחתון לדלת פנימית

מה יש בסט: 

ALFA-01 חלקי מערכת

מנגנון בולם תוצרת גרמניה

made in Germany

מסילה עליונה (גב מחוזק)

2 מ‘/ 3 מ‘ / 4 מ‘ 2 מ‘/ 3 מ‘ / 4 מ‘ 

מסילה תחתונה

גלגל תחתון לדלת חיצונית

גלגל עליון לדלת חיצונית

X 2X 2

X 2

X 4

X 2



פילוס הדלתות ע“י מישרי דלת 

חובה להקפיד על דלתות ישרות 
וארון מפולס לפני תחילת העבודה.

הרכבת המסילה העליונה

הרכבת המסילה התחתונה

בורג מפנים הארון 

מנגנון בולם

בורג מפנים הארון

התקנת מיישרי הדלת הגב הדלתות.
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 ME01   סט מיישר דלת ME + כיסוי פלסטיק
ME011  סט מיישר דלת ME + כיסוי אלומיניום

יישור הדלתות לפני ההרכבה:



דלת חיצונית דלת פנימית

דלת חיצונית דלת פנימית

מידות קידוח חור 
קדח קוטר 5 מ“מ



מנגנון אבטחה לגלגל העליון למניעת ”נפילת“ הדלת אפשרות כיונון עובי הדלת כל 4 מ“מ, בהתאם לעובי
הדלת החיצונית הנדרש.

דגש חשוב: יש למשוך את פין האבטחה החוצה לפני הוצאת הדלת מהמסילה. 
אין למשוך את הדלת בכח החוצה! 

מנגנון אבטחה נוסף לדלת, בגלגל תחתון, למניעת ”יציאת“ מברשת אבק מובנית בגלגל העליון ל“ניקוי“ המסילה.
הדלת מהמסילה

DUST BRUSH
.

ALF AEXT-K

18 - 30mm
30 - 50mm

2mm

SAFETY L OCK PIN

.



הרכבת הדלת החיצונית.

יש להניח את הדלת על גבי המסילה העליונה, וללחוץ את הגלגל התחתון למקום במסילה התחתונה.

כיוון גובה -/+ מ“מ בעזרת בורג הכיוון הממוקם בצד הגלגל.

הרכבת הדלת הפנימית.

+-3mm +-3mm
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דלת חיצוניתדלת פנימית
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דלת פנימית

דלת חיצונית


