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Kétszárnyú kapu telepítési útmutató
Töhötöm
ECO típusú kétszárnyú kapu
GYÁRTÓMŰ: STEELVENT Zrt. - Lakatos Üzem
TERVSZÁM: TEC001_mód

38

MUNKASZÁM:

KIADVA: 2021.03.11.

MOTOROS
működtetésű:

BEFELÉ
nyíló:

KÉZI
működtetésű:

KIFELÉ
nyíló:

1705

NÉZET

80

Alapanyag: (munkalapon, beépül )
Oszlop: 80x80x3 - 4,5 m
Függőleges: 40x40x2 - 5,8 m
Függőlegesek között : 40x30x1,5 - 6,5 m
A megadott méretek a szabási veszteséget nem tartalma
Háló: 4,7x55,5x200 hegesztett rács th.
Kötelező alkatrész: ( munkalapon, beépül )
330L8888888800030 Locinox forgáspont GBMU 1
31028888888800020 Zárósapka műanyag, 80x80
31028888888800015 Zárósapka műanyag, 40x40
3B1V8888888800001 Öntapadós matrica STEEL
3B2U8888888800001 Termékjelző tábla Alumíniu
4240ZZ08E50000011 POP 3.2*12 AST Alu-Acél
Kötelező tartozék: ( munkalapon, kiadandó )
61020104ZZZZ00001 Középletűző fogadó átm. 26
330M8888888800037 Locinox zár nyíló kapuhoz
330N8888888800025 Locinox zárfogadó SMKL Q
330P8888888800012 Locinox letüzö VSF QF RA
Opcionális alkatrész: ( rendelés visszaigazoláson, beép
Opcionális tartozék: ( rendelés visszaigazoláson, kiada
Kiadandó: 2 db kapulap, 2 db oszlop, zár, zárfogadó, köz
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FELÜLNÉZET

A kapu oszlopait a kiásott
80-100 cm mély
pontalapokba 60-70 cm
mélyen kell beengedni.
80

hegesztett háló 4,7x55,5x200, rögzítés hegesztéssel
40x40x2; 40x30x1,5 keret

700

Magasság: 150
cm (Továbi méret: 170 cm)
2250

Megrendelő:
Megrendelésszám:
Megnevezés: TÖHÖTÖM kertkapu szny.:3,5m
Háló: 4,7x55,5x200 hegesztett rács
Zár+fogadó: Locinox
Forgáspont: "dugó kialakítású"
Kivitel: kézi, befelé nyíló
Felület: th.+RAL6005
M1:25 / A4, (M1:17,68 / A3)
Készül: 10 db

Szabad nyílás: 350 cm

A hálórögzítés hegesztéssel történik. Méretek gyártott háló alapján ellenőrizendők. A Gyártó a változtatás jogát fenntartja! Névleges méretek! Jelen terv, tervrészlet a Steelvent Zrt. kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, és mint ilyen
Annak, vagy bármely részének felhasználása, módosítása, ingyenes, vagy ellenérték fejében történő továbbadása, illetéktelen személy tudomására hozása csak társaságunk előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A terv felhas
arról, hogy a szerzői jog megsértése polgári- és büntetőjogi következményekkel járhat.

6K080406ZZZZ00019 Töhötöm ECO kétsz.kapu 3500x1500 komplet Horganyzott + Porszórt RAL
ELÉRÉS: U:\Lakatos\Tervek\_ECO kapuk\ECO kapuk.dwg

A kapu tartozékai:
1, Kapuszárny (2db)
2, Kapu oszlop (2db)

3, Locinox forgáspont szett (4db)
4, Locinox zár, Locinox zárfogadó
5, Locinox letűző és letűző fogadó cső

www.steelvent.hu

A telepítést segítő kellékek:
Ásó, lapát, vízszint mérő,
mérőszalag, védőszemüveg,
kesztyű, gumikalapács,
csavarhúzó szett, fix beton
(száraz beton), szintező zsinór

2021

A telepítés menete
A kapuoszlopok letelepítése (16-24 C12KK) minőségű beton felhasználásával, 50x100 cm méretű
pontalapok készítésével történik. Fontos a pontos szabadnyílás és a nyitás irány figyelembe
vétele. A kapuoszlopokat kb. 60-70 cm mélyre kell állítani. Az oszlopok távolságát (szabadnyílást)
kiszámíthatjuk oly módon, hogy a kapuszárny szélességének méretéhez hozzáadjuk a
felszerelendő zárszerkezet által megkívánt helyszükséglet méretét, valamint az állítható
forgáspontok helyigényének (középállásba állított) méretét. Az oszlopok bebetonozását követő
második napon felszerelhető a kapuszárnyakat, majd ezt követően beállítjuk a zárszerkezetet és
felszereljük a középletűzőt, és a középletűző fogadó csövet.

A forgáspont műanyag
dugóját a kapulap
szerkezetének tetejébe
kell erősen benyomni. A
forgáspont zsanér részét a
tartó oszlopon át kell
engedni és rögzíteni.
www.steelvent.hu

