
  مراحل نصب چارچوب

 210×110خان را از لحاظ متراژ کنترل می نماییم که به دو صورت ابعاد استاندارد ایمن ابتدا محل مناسب جهت نصب درب  -1
 211×111فضایی به ابعاد  210×110براي ابعاد  211×106فضا به ابعاد  210×105می باشد که براي ابعاد  210×105و 

 مورد نیاز می باشد .

  

  

 

درب خان را از بسته بندي خارج نموده و کلید و یراق آالت جانبی درب را که در کنار چارچوب (داخل کیسه پارچه اي )  -2
 قرارداده شده است را برداشته و اقدام به بازکردن درب می نماییم . 

  
  
 
 
 
 
 

 (مراقب باشید تا پین هاي لوال مفقود نگردد ) لنگه و چارچوب را از هم جدا می نماییم .  -3

 یم . سط متر کنترل می نمایقبل از نصب چارچوب ، آن را از لحاظ دویدگی ، تو -4

 (این نکته بسیار مهم می باشد ) در هنگام نصب چارچوب ، از تراز و شاقول بودن آن اطمینان حاصل نمایید .  -5

و براي  211×106،  210×105نمایید (ابعاد داخل به داخل فریم براي سایز  در صورتی که در محل نصب از فریم استفاده می - 6
می باشد ) چارچوب را توسط جوش برق از محل دستکهاي مشخص شده به فریم ثابت می  211×111،  210×110سایز 

 نماییم . 

گچ و مالت بتن در  5و  4اي در صورتی که در محل نصب از فریم استفاده نشده است ، می توان چارچوب را با رعایت بند ه -7
   نمایید . جاي خود نصب 

 روش استفاده کرد :  2جهت پر کردن فضاي خالی چارچوب و دیوار می توان از  -8

  الف : استفاده از فوم بتن 
  (تقریبا سفت ) ب : استفاده از دوغ آب بتن 

مورد باال باید توجه داشته باشید که تزریق باید به صورت مرحله اي انجام شودو یا از طریق استفاده از چوب ، داخل  2در  -9
چارچوب را مهار نموده تا از تغییر شکل دادن آن جلوگیري شود . بدیهی است عدم رعایت این مورد ، درب دچار خسارت 

 خواهد شد . 

   

  محتویات داخل کیسه شامل : 
A  : دستگیره متحرك  
B :  ( در صورتی که درب داراي قفل پستچی باشد )  خروسک قفل پستچی  
C  :  کاسه پین  
D  : سرمته و ام دي افپیچ  
E : آینگی بزرگ و کوچک  
F : چهارپهلو 

١٠×٢١٠۵ ١١٠×٢١٠ 



، اقدام به نصب لنگه بر روي چارچوب کنید و پس از آن مراحل ذیل را به ترتیب انجام ر محل مناسب پس از نصب صحیح چارچوب د
  دهید . 

اقدام به بازکردن رزت و سیلندر قفل باال نموده و قسمت ولومی سیلندر را به گونه اي نصب کنید که به سمت داخل مرحله اول : 
  ساختمان باشد . 

  
  
  
  
  
  
  

مرحله دوم : اگر درب شما از سري درب هاي نیمه لوکس یا لوکس درب خان می باشد که داراي قفل پستچی می باشد توسط یکعدد 
  از محل هاي مشخص شده اقدام به نصب چهارپهلو فلزي بر روي قفل ها نمایید .  10دریل و مته با شماره 

وي درب دستگیره متحرك (براوو ) داخل پک ( کیسه پارچه اي ) و خروسک قفل مرحله سوم : پس از نصب چهارپهلو هاي فلزي بر ر
، اقدام به نصب آن بر روي چهارپهلو کنید در پک پستچی (دستگیره قفل پستچی ) را خارج نموده و توسط پیچ هاي ام دي اف موجود 

.  
  
  
  
  
  

عدد می باشد و  5یا  8باشد که بسته به نوع درب تعداد آن مرحله چهارم : در این مرحله نوبت به نصب کاسه پین هاي پالستیکی می 
  طریقه نصب آن نیز اینگونه می باشد که ، کاسه پین پالستیکی را در محل خود قرارداده و با فشار دست آن را نصب می کنیم . 

  
  
  
  

  مرحله پنجم : در این مرحله اقدام به بستن درب نموده و از لحاظ بسته و باز شدن آن را چک می کنیم . 
  مرحله ششم : نصب آینگی کوچک و بزرگ : 

  
  
  
  

  در این مرحله انتهاي زبانه قفل ها را آغشته به مقداري گریس کرده و محل نصب آینگی ها را بر روي چارچوب مشخص می نماییم . 
محل نصب آینگی و با توجه به شرایط باز و بسته شدن درب ، با عقب و یا جلو بردن آینگی درب را رگالژ نمایید پس از مشخص شدن 

 و در نهایت با استفاده از پیچ هاي سرمته که در پک ( کیسه پارچه اي ) موجود است ، آینگی ها را در محل خود ثابت کنید . 


