Unispace inspektionslem - montage
Forbered værktøj til
opgaven

Kontroller at alt indhold er i leverancen.

Disse instruktioner er kun tænkt som generelt eksempel. Det er af praktiske hensyn desværre ikke muligt at beskrive alle tænkelige
installationsopgaver.
Enhver garanti for fuldstændighed er udelukket og berettiger ikke en klage.
Monterings- og vedligeholdelsesinstruktionerne indeholder billed- og tekstmateriale til
professionel montering, vedligeholdelse og
pleje af inspektionslemmen.
Installation må kun udføres af kvalificeret og
uddannet personale.

Indhold:
Inspektionslem
Montagevejledning
4 x dybdestyringsankre
roset
nøgle

Installation af UniSpace fra størrelsen
500 x 500 mm kan kun udføres af to
personer.
Montering og betjening af inspektionslemmen medfører risiko for at klemme på hovedog sekundærlukningskanter.
Under samlingen skal der beskyttes mod
faldende genstande.
Montering af inspektionsåbningslåsen skal
udføres på en sådan måde, at hverken
installationen eller brugen har en negativ
indflydelse på statikken og Styrken på den
respektive installationssituation.
Anvendelsesområde
Brug af inspektionslemme med brand- og
røgbeskyttelsesgodkendelse skal forhindre
brand og røg i at trænge igennem åbninger
i installationsskakter og solide vægge, når
lemmen er installeret og lukket.
Ikke beregnet til udendørs brug!

Generelle godkendelser:
(AbZ)/general type approval (aBG) UniSpace 90: AbZ/aBG = Z-6.55-2529
UniSpace 90: AbZ/aBG = Z-6.55-2529
UniSpace 60: Prüfbericht Nr. 232000268 MPA-NRW/ Nr. 232000252-K1 MPA-NRW
UniSpace 60: Test report no. 232000268 MPA-NRW/ no. 232000252-K1 MPA-NRW
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Montage
Åbningen til inspektionslemmen opmåles
(nominelle dimensioner H/B (max 20 mm)

2.1

2.2
Åbningen udskæres

2.3
Hullet flankeres med stål reglar.
Gælder ikke massivvægge

3.1
Dørbladet udtages

3.2
Sikkerhedswire afmonteres

3.3
dreje/låse håndtag åbnes
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Brug den medfølgende nøgle til at åbne firkantlåsen.
(cylinderlås efter ordre).

Træk ned i fjederhængslet og afmonter dørbladet.

Dybdestyringsankre sættes på rammen.

Drej murankre mod åbningen.

Placer rammen i midten af vægåbningen.

Alle 4 dybdestyringsankre skal passe til åbningen.
Brug en 1 skrue i forboringen i monteringsbeslaget for at sikre, at rammen
ikke falder ud.

>3<

Juster rammen så den er i water og vinkel.
Dette gøres ved at skrue gevindstængerne ind
eller ud.

Check at rammen er helt vinkelret.

Fastgør resten af murankrene.

Fastgør murankre til metalprofilerne.

Fjern dybdestyringsankre.
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Funktionstest
Indsæt dørbladet i rammen.
Træk i fjederhængslet, så det kan
klikke på plads.

Afprøv, at døren virker korrrekt.
Dreje/låse håndtag skal være i en vinkel på 90º i forhold
til dørbladet.

Funktion OK = afmonter dørbladet igen.
Funktion ikke OK = Gentag justering af rammen.
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Udspartning af ramme/væg åbning
Udfyld mellemrummet mellem væg og rammen.

Efter udspartling renses hullerne til
dørbladskruerne og hullet til låsetungen
forsigtigt.

Når spartelmassen er tør, indsættes dørbladet i
igen som beskrevet under punkt 4.

min. wall thickness (F90)
installation
situation

min. wall
thickness
(mm)

min. wall construc- Fixture (mm)
tion (mm)

min. size
nominal
dimension
(mm)

max. size
nominal
dimension
(mm)

5.1

one-sided
90
planked partion wall (shaft
wall)

CW 50x50x0.6 +
drywall screws DIN 18182; 300 x 300
one-sided planking fine thread ST 3, 9x25 Tapping screws DIN 7981/DIN
7049/Din 7050 ST3, 5x25

600x1000

5.2

two-sided
planked partition wall

100

CW 50x50x0.6 +
drywall screws DIN 18182; 300x300
two-sided planking fine thread ST 3, 9x25 Tapping screws DIN 7981/DIN
7049/DIN 7050 ST3, 5x25

600x1000

5.3

solid wall

100

universal screw DIN 7996/
DIN 7997, 6x80

300x300

600x1000
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min. wall thickness (F60)
installation
situation

min. wall
thickness
(mm)

min. wall construc- Fixture (mm)
tion (mm)

min. size nom- max. size
inal dimension nominal
(mm)
dimension
(mm)

5.1

one-sided
80
planked partion wall (shaft
wall)

CW 50x50x0.6 +
drywall screws DIN 18182; 300 x 300
one-sided planking fine thread ST 3, 9x25
Tapping screws DIN 7981/
DIN 7049/Din 7050 ST3,
5x25

600x1000

5.2

two-sided
planked partition wall

75

CW 50x50x0.6 +
drywall screws DIN 18182; 300x300
two-sided planking fine thread ST 3, 9x25
Tapping screws DIN 7981/
DIN 7049/DIN 7050 ST3,
5x25

600x1000

5.3

solid wall

100

universal screw DIN 7996/
DIN 7996, 6x80

300x300

600x1000

Funktionstest
Lukning af dørbladet.
OBS: Drejeligt håndtag/låsehåndtag skal være 90° vinkel i forhold til
dørbladet.

Lås inspektionslemmen med den firkantede nøgle (valgfri nøgle til
cylinderlås).
OK = fortsæt med punkt 6.3
ikke OK = rengør låsetungens indgreb i rammen.

Vend de drejelige håndtag / låsehåndtag.
Funktion OK = fortsæt med punkt 7
Funktion ikke OK = rengør rammen indvendigt.
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udspartning af dørblad
Udfyld skruehuller og fordybning ved hængsel.
(Bemærk, dørbladet er herefter ikke udtagegligt)

Fjern overskydende spartel fra samlingerne mellem rammen og dørbladet.

Sikkerhedswire
For at forhindre, at dørbladet ved et uheld åbnes for
langt, skal sikkerhedswire fastgøres til dørbladet.

Indsæt rosetten, når lemmen er færdig.
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