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Montage vejledning BS 60 port
Efter udpakning lægges emner tilrette ved montage stedet, de enkelte komponenter
er mærket med et mærkat der angiver; sags navn, tegnings nummer og emnets navn
og position i henhold til (fig. 1)
Stykliste med pakke indhold findes i kasse med beslag.
Anslag; placeres lodret langs mur huls forkant som angivet på tegning og
(fig.2)normalt 10 mm fra kant af mur åbning.
Afdæknings låg monteres først efter nød lukkesystemet er færdigmonteret.
Køreskinne; hul i beslag i den forreste ende af køreskinnen sættes ned over tap i
toppen af anslag, køreskinne skal være helt vandret (kontroller med vaterpas) før
køreskinnen fast‐skrues til væg.
Længere køreskinner samles med skruer i de monterede samlebeslag.
Karmsluse; på væg vandret sluse i top og lodret ved bag kant af mur hul monteres
på væg.
Portplade; der placeres to lægter på gulvet, (rene og uden fremspring der kan
beskadige paneler) der hvor port skal rejses (Fig.3) paneler placeres på disse, med
forkant panel (det med greb) placeret mod anslags side af mur hul.
Inden Paneler skubbes tæt sammen i feder og not, flugtes Kanter af.
Bageste profil monteres på bageste sektion uden skruer, bund og top profil
monteres. Herefter kontrolleres det, at de diagonale krydsmål er ens.
Skruemontage startes med at montere de 4 x 2 M10 bolte i top og bund af for og
bag kant
(fig. 4) herefter skrues de selvskærende skruer i de for borede kant profiler (fig.4)
Vinkel forplade på kørehjul monteres med 2x2 M10 bolte, ned i top af port i
gevindhuller (fig. 6)
Portplade; rejses til lodret, der lægges 10 mm opklodsning under, port skubbes ind
og i brandfals kørehjul sættes ind i køreskinne og boltes sammen med hjulkonsoller
på portplade (fig 6) herefter fjernes opklodsningen.
Det kontrolleres at port kører korrekt hen over hele skinnes forløb.

Bundstyr dette monteres ned i gulv ved bag kant port (fig.7)
Justering af portens afstand i forhold til væg justeres ved, at løsne den bageste
skrue og dreje styr omkring den forreste skrue. Efter justering spændes begge skruer
til.
Lodvægt justeres
Det er vigtigt for mekaniske holdbarhed og evt. bremses funktion at afveje lod ved
at fjerne/tilføre vægt.
Bremse
Bremsen vil normalt være monteret på køreskinne ved lev.
Wire føres over aluminiums hjul og over inderste plastrulle
Omkring lodrulle, og fastgøres med lykke på yderste plasthjul
Excentrisk leje justeres ind således wiren fastholdes i spor.

