AGS100 voor gelijktijdig schuivende deuren
Montage-instructie
Set voor gelijktijdig openen en sluiten van twee deuren, max. 100 kg per deur, toepasbaar op
ALPHA systeem voor zowel de aluminium rail als de stalen rail.
Inhoud set:

Benodigde gereedschappen:
Kruisschroevendraaier; steeksleutel 8mm (2x); steeksleutel 7mm; inbussleutel 5mm en
kabeltang.
1. Monteer de rail(s) en de onderdelen conform instructie bij de ALPHA set.
2. De railstop (601H) dient aan beide uiteinde van de rail(s) geplaatst te worden.
3. Verwijder de buitenste bout uit de railstop en vervang deze door de verlengde bout
tezamen met de plastic afstandbus, omloopwiel en afdekkapje. (tek.1) Herhaal dit voor
de andere railstop.
4. Monteer de deurbeugels, één per deur, volgens tek.5. LET OP: plaatsing 5mm uit hart
van de deur.
5. Haak het oog van de kabel aan de rechter deurbeugel volgens tek.4.
6. Voer de kabel door het rechter omloopwiel (LET OP: de kabel mag niet knikken)
7. Schuif de ronde kabelklem over de kabel.
8. Plaats de ronde kabelklem in de deurbeugel, tek.2. (Zorg voor wat extra kabelruimte
tijdens het plaatsen). De borgmoertjes nog NIET aandraaien.
9. Geleid de kabel door het andere omloopwiel en laat de kabel los hangen.
10. Monteer de instelbout in de rechter deurbeugel met de twee moertjes. Zorg hierbij dat de
instelbout zo gering mogelijk in de deurbeugel steekt i.v.m. afstellen van de veer.
11. Haak de veer aan de instelbout.
12. Neem de kabel en voer deze door de veer. Breng enig spanning aan op de kabel om de
juiste positie van de lus te bepalen. Plaats de kabelhuls en breng de kabelklem aan.
(tek.4)
13. Na aandraaien van de kabelklem, het oog van de kabel aan de veer bevestigen en met
de instelbout spanning op de kabel aanbrengen. De kabel mag niet doorhangen en knip
overtollige kabel af.
14. Sluit beide deuren zodanig dat ze in het midden van de opening bij elkaar staan. Fixeer
de borgmoertjes in de ronde kabelklem.
15. De werking van het geheel kan met behulp van de instelbout nagesteld worden.
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