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INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa wyrobu: Zamek hakowy ZH 72-55/30 oraz ZH 72-55/40
1. Ogólny opis
Zamek hakowy z bolcem Ø12x28 mm przeznaczony jest do bram wjazdowych, drzwi wejściowych
przesuwnych itp. Zamek jest ocynkowany galwanicznie. Sprzedawany jest w dwóch szerokościach
30 mm i 40 mm. Czoło zamka wykonane jest z blachy o grubości 4 mm. Zamek wyposażony jest w
hak o grubości 12 mm, uniemożliwiający otworzenie bramy. UWAGA: Hak unoszony i blokowany
jest za pomocą wkładki bębenkowej, nie chowa się do kasety zamka. Zamykanie bramy przy
zablokowanym haku powoduje jego uszkodzenie. Zamek posiada rozstaw 72/55mm.
Zamek spełnia wymagania normy PN-EN 12209.
2. Montaż
W pierwszej kolejności należy zamontować puszkę
zamka w profilu bramy (drzwi). W celu zainstalowania
zamka (Rys.2) w puszce należy dobrać odpowiednią
szerokość zamka. Zamek skręcamy od czoła z puszką
zamka jak na rysunku za pomocą dwóch wkrętów
M4x6mm (1 wkręt w dolnej i 1 wkręt w górnej części
czoła zamka). Do tak zainstalowanego zamka należy
wsunąć wkładkę bębenkową skręcając ją śrubą wkładki
od strony czoła zamka. Tak zainstalowany zamek należy
poddać sprawdzeniu działania i prawidłowego
zamykania bramy. Po zainstalowaniu zamka, montujemy
zaczep (Rys.1) na przeciwległym profilu słupka
bramowego za pomocą wkrętów Ø 6mm.
3. Sposób użytkowania zamka.
Zalecane jest aby montaż, regulacja i konserwacja zamka
wykonywane były przez specjalistyczne zakłady lub
wykwalifikowane osoby. W zależności od potrzeby
dokręca się wkręty mocujące lub wymienia uszkodzone
elementy zewnętrzne. Ponadto przynajmniej raz w
roku, a w przypadku bardzo intensywnego użytkowania
zamka
po
wystąpieniu
pierwszych
zakłóceń
funkcjonowania - wszystkie elementy ruchome i miejsca
Rys.1 Zaczep zamka
współpracy elementów należy smarować olejem do
konserwacji okuć, a następnie skontrolować ich
funkcjonowanie. Na trwałość zamka wpływają: dokładność montażu i regulacji, intensywność i
sposób eksploatacji, oddziaływania otoczenia, a także zabiegi konserwacyjno - pielęgnacyjne.
4. Skład zestawu.
W zestawie znajduje się zamek wraz z zaczepem. Istnieje możliwość dokupienia mosiężnej wkładki
bębenkowej 31/31 mm z 3 kluczami, surowej puszki zamka 30 mm lub 40 mm, klamki AGA w
kolorze grafitowym ze śruba mocującą i dwiema tarczkami.
5. Gwarancja. Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na podstawie dokumentu zakupu.
Rys.2 Zamek hakowy ZH 72-55/30/40

