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moskitiery
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S - szerokość otworu (światła) ościeżnicy drzwiowej
W - wysokość otworu (światła) ościeżnicy drzwiowej
Nr
Nazwa elementu
1 Profil moskitiery drzwiowej
2
3
4
5
6

Indeks
MDP

Ilość
4 profile (2+2)

Narożnik wewn. moskitiery drzwiowej
Zawias moskitiery drzwiowej

MDN
MDZ

4
3

Sprężyna zawiasu moskitiery drzwiowej
Rozpora moskitiery drzwiowej

MDS
MDR

1 lub 2 lub 3
1

ZRM

wg instrukcji
2

RGMO
BG12

wg instrukcji
wg instrukcji

7

Siatka moskitiery
Zaślepka rozpory moskitiery

8
9

Uszczelka okrągła 5 mm
Uszczelka szczotkowa 12 mm

10 Wkręt 4x40 z łbem stożkowym, hartow.
WKR-4040
11 Wkręt 2,9x25 z łbem stożkowym, hartow. WKR-29x25
12 Wkręt 2,9x16 z łbem stożkowym, hartow. WKR-29x16
Przesłona (płyta) o wymiarach A x B,
13 max. grubość 2,5 mm. Rozpora z poz. 5.
Zaślepka rozpory moskitiery z poz. 7.
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2. Długości cięcia profili
[S plus 9,0 cm] x [W plus 9,0 cm] = wymiary cięcia profili (1)
[S plus 3,2 cm] = wymiar cięcia rozpory (2)

S [szerokość] x W [wysokość] = wymiary otworu
[światła] ościeżnicy drzwiowej

3. Wykonanie moskitiery drzwiowej
3.1. Uciąć odpowiednio pod skosem 45 po 2 sztuki profili (1) oraz uciąć rozporę (5)
wg wymiarów z punktu 2. Zachować dokładności cięcia 0,1 cm i 1 .
3.2. W pionowych profilach (1) ramki wywiercić w jednakowej odległości od dołu
po dwa otwory 3,6 (do zamocowania rozpory), następnie nawiercić je
pogłębiaczem stożkowym 8/90 . Jeżeli przewidziana jest płyta przesłonowa (13),
wywiercić takie same otwory do zamocowania rozpory (5) mocującej tę przesłonę.
Wiercenie wykonać wg wymiarów podanych w punkcie 5, przy pomocy
przyrządu wiertarskiego Vegas Mosquito albo na odpowiedniej obrabiarce.
3.3. W pionowym profilu (1) ramki, przewidzianym do zamocowania zawiasów,
wywiercić odpowiednio trzy grupy otworów 2 przy użyciu szablonu Vegas
Mosquito lub wg zawiasów.
3.4. W odpowiednie kanały profili (1) wsunąć uszczelki szczotkowe (9) i dociąć ich
długość do profili.
3.5. Złożyć profile (1) ramki z narożnikami (2) i zacisnąć kolejno cztery naroża ramki
za pomocą przyrządu montażowego Vegas Mosquito lub innego przyrządu
wg wymiarów z punktu 5.
3.6. Wsunąć zaślepki (7) w rozporę. Zamontować rozporę (5) czterema
wkrętami 4x40 (10). Zamontować płytę przesłonową (13) i rozporę dolną (5)
- jeżeli występują.
3.7. Zacisnąć dwa (docięte wstępnie z nadmiarem) arkusze siatki moskitiery (6)
uszczelkami okrągłymi 5 mm (8) przy pomocy radełka (przyrządu do wciskania
uszczelek). Odciąć nadmiar siatki moskitiery na obrzeżach przy uszczelkach.
4. Montaż moskitiery do ościeżnicy
4.1. Zamocować wkrętami 2,9x25 (11) elementy zawiasów (3) do profila (1) ramki.
4.2. Wyznaczyć miejsca zamocowania drugich (stałych) elementów zawiasów.
Przykręcić je do ościeżnicy wkrętami 2,9x16 (12) lub odpowiednimi do materiału
ościeżnicy.
4.3. Złożyć zawiasy i sprężyny (samodomykające) (4). Połączyć zawiasy sworzniami.
4.4. Zamontować dodatkowe uchwyty, haczyki, zamknięcia magntyczne - jeżeli
występują.
4.5. Sprawdzić działanie moskitiery.
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Otwory do mocowania rozpory
wiercić przy pomocy przyrządu
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8

5. Wymiary obróbki i szczegóły montażu
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