Montagehandleiding SWIPE - Light - 200 - 400
HOE BEREKEN IK DE BENODIGDE DEURMAAT EN DE RAILLENGTE?
• Meet de breedte (Wx) en de hoogte (Wy) van de deuropening.
• Wij adviseren u de deur aan beide zijden en de hoogte 30 mm te laten overlappen.
• Aan de onderzijde van de deur dient u rekening te houden met een ruimte van 6 mm i.v.m. de vrije loopruimte
SWIPE LIGHT - SWIPE 200 (enkele deur)

SWIPE 400 (dubbele deuren)

Deurmaat bepalen
Deurbreedte (Db) = breedte deuropening (Wx) + 60 mm
Deurhoogte (Dh) = hoogte deuropening (Wy) + 24 mm

Deurmaten bepalen
Deurbreedte van 1 deur (Db) =
breedte deuropening (Wx) + 60 mm / 2
Deurhoogte (Dh) = hoogte deuropening (Wy) + 24 mm

Raillengte bepalen
= deurbreedte (Db) x 2 - 30 mm
Raillengte1 (Rx)
1

Dit is een berekening van de minimale raillengte. De rail kan langer
zijn omdat de deurstops instelbaar zijn.

Railhoogte bepalen
Onderkant railhoogte (vanuit de vloer gemeten) =
deurhoogte (Dh) + 30 mm.

Raillengte bepalen
Raillengte1 (Rx) = deurbreedte (Db) x 4 - 60 mm
1

Dit is een berekening van de minimale raillengte. De rail kan langer
zijn omdat de deurstops instelbaar zijn.

Railhoogte bepalen
Onderkant railhoogte = deurhoogte (Dh) + 30 mm.

TEKENINGEN OP DE VOLGENDE BLADZIJDE

MONTAGE
• Zorg ervoor dat de deur aan de onderzijde is voorzien
van een groef van 7 x 20 mm
• Schuif de eindstops en loopwagens in de rail in de
volgorde waarin deze later moeten functioneren en
draai de eindstops lichtjes aan
• Bevestig de wandsteunen met de boutjes en moertjes
los / vast aan de rail met een maximale bevestigingsafstand van 400 mm (bij plafondmontage zijn de
wandsteunen niet nodig)
• Bevestig de steunen met daaraan de rail waterpas
aan de wand
• Houdt rekening met een minimale afstand van 10 mm
tussen deur en wand / plint
• Bevestig op de bovenzijde de deurophangbeugels
met het hart op minimaal 85 mm vanuit de zijkant van
de deur en gecentreerd t.o.v de dikte van de deur
• De deur met de deurophangbeugels aan de loopwagens ophangen en de moeren licht aandraaien
• Stel de deur verticaal waterpas, bevestig de ondergeleider en schuif de deur over de ondergeleider
• Stel aan de hand van de verschillende stelmogelijkheden de deur nu af en draai alle moeren en de eindstops definitief vast

NB.Indien u een SWIPE 400 schuifdeursysteem plaatst (2 deuren) kunt
u de tekst hiernaast voor wat betref het woord ‘deur’ als meervoud
lezen.
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