GR S300/S400/S600
NYÍLÓ KAPU MOTOR
ELHELYEZÉS
Az őn kapuja lehet nehéz vagy kőnnyű, merev vagy rugalmas, lehet fából, fémből vagy
műanyagból, ezt a motort minden fajta kapura fel lehet szerelni, és az automatika
alkalmazkodni fog minden verzióra, ha a kapuszárny nem haladja meg a 250 kg súlyt és a 2,5
m hosszúságot (S300), 4 m (S400), illetve 5 m (S600).
Mielött megkezdené a beszerelést, az nagyon fontos hogy ellenőrizze hogy a kapu tökéletesen
van a zsanéron, jól meg van kenve, és akadály nélkül forog. Így a kapu nem fog ellenállni a
motor működésének.
Ha a felszerelés tökéletesen el van végezve akkor a motornak kb.1 fokos döntésben kell lennie.
(Lásd 10. ábra).

INSTRUKCIÓ A MOTOR FELSZERELÉSÉHEZ
1.1 Erősitse a kapuoszlopra az A jelű fémlapot. Emlékezzen a döntési szögre. (fent)
1.2
1.3
1.4
1.5

Fogja meg a motort és tegye rá az imént felszerelt fémlapra a csavar segítségével.
Csavarja ki a motorban lévő kart (D), amíg az meg nem áll.
Csavarja vissza I egész fordulatot .(360 fok)
Helyezze a B jelű fémlapot a kicsavart kar végén lévő lyukhoz, csavarja rá, majd
csavarja a fémlapot a kapu szárnyára.
1.6 Végezze el ugyanezt a kapu másik szárnyával.
1.7 Helyezze el a középső és oldalsó ütközoket. (Lásd 11. ábra)
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ELHELYEZÉS

FIGYELEM: Ha manuálisan akarja a kaput mozgatni, használja a speciális kulcsot a motor C-vel
jelzett helyén, 180°-os fordulattal.

Ha a kapuoszlop fémből van hegessze az A jelű fémlapot rá,
vagy helyezze a lapot a felületre, jelölje meg a lukakat, fúrja át,
és csavarozza rá.

Ha az oszlop betonból vagy téglából van, szintén fúrjon lukakat
rá és tipli segítségével csavarozza rá.

AMIT FIGYELEMBE KELL VENNI A
MOTOR FELSZERELÉSÉNÉL

Ha a kapuszárnyak nyílási szögei ki lettek választva, ( 95-120°) az alábbi ábrát és adatokat
figyelembe véve szerelje fel a motort tartó vasat, ( A ).
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Bizonyos esetekben muszáj eltérni ezektől a méretektől az oszlop szélessége, vagy a nyílásszög miatt.
Ilyenkor, mint a 120°-os oszlopban is látható, az X-Y összege mindig a motor lökethossz, -20mm.
Tehát S300, 400, 600 (280, 380, 560mm).

Figyelem, semelyik méret nem lehet 120mm-nél kevesebb !

