
SHENZHOU סדרת דלתות פנים תלויות

 תכונות המוצר:

0  פעולת פתיחה במקביל של כל הדלתות.

0  רכיב לכוונון הדלת למעלה - למטה: אין צורך להוריד את הדלת     

    ממקומה, כל שנחוץ לכוונן הדלת מעלה - מטה הוא מברג צלב.

0  תנועה חלקה, יציבה ושקטה. פעולת בלימה בפתיחת הדלת      

    ובסגירתה.

0  מעצור מתכוונן: ניתן לכוונון את המעצור לצורך הפעלה נוחה,        

    הדלת נעה באופן בטוח ויציב.

0  מתאים ל: דלת אלומיניום, דלת עץ, דלת זכוכית.

סדרת דלתות מתכנסות תלויות 

במוצר זה כלולים שלושה 
 פטנטים רשומים:

פטנט I:     רכיב לכוונון לוח הדלת  
                 למעלה ולמטה.

פטנט II:    עיצוב יחודי של גוף
                 התליה.

פטנט III:  מתקן הבלימה
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סדרת דלתות מתכנסות תלויות 

סדרת דלתות מתכנסות תלויות 

שם

דלת עץ

דלת אלומיניום

רכיבי התקנה )שלוש דלתות נעות + דלת אחת קבועה(

מחבר תליה מתכוונן 1

מחבר כבלי פלדה

מחבר כבלי פלדה

מקבע כבלי פלדה

מקבע כבלי פלדה

כבל פלדה

כבל פלדה

מחבר 

מחבר 

מחבר תליה מתכוונן 2 גלגל תחתון מחובר
מוביל עליון 

של הדלת הקבועה
מוביל תחתון

של הדלת הקבועה

מחבר תליה מתכוונן 1 מחבר תליה מתכוונן 2 גלגל תחתון מחובר
מוביל עליון 

של הדלת הקבועה
מוביל תחתון

של הדלת הקבועה

גלגלת עליונה עם בולם

גלגלת עליונה עם בולם

גלגלת עליונה

גלגלת עליונה

גלגלת תחתונה

גלגלת תחתונה

מעצור בולם

מעצור בולם

מסילה

מסילה עליונה חיפוי דקורטיבי רכיב לקיבוע המסילה התחתונה
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סדרת דלתות מתכנסות תלויות  

סדרת דלתות מתכנסות תלויות 

שם רכיבי התקנה )שלוש דלתות נעות + דלת אחת קבועה(

דלת זכוכית 1

דלת זכוכית 2

מסילה

גלגלת עליונה עם בולם

גלגלת עליונה עם בולם

גלגלת עליונה

גלגלת עליונה

מדריך תחתון

מוביל תחתון

כבל פלדה

כבל פלדה

מלחצת זכוכית 1

מעצור בולם

מעצור בולם

מחבר תליה מתכוונן 1

מחבר תליה מתכוונן 1

מחבר תליה מתכוונן 2

מחבר תליה מתכוונן 2

מחבר מוביל תחתון

מחבר מוביל 
תחתון

מוביל עליון 
של הדלת הקבועה

מוביל עליון 
של הדלת הקבועה

מוביל תחתון
של הדלת הקבועה

מוביל תחתון
של הדלת הקבועה

רכיב לקיבוע 
המסילה התחתונה

מחבר כבלי פלדה

מחבר כבלי פלדה

מקבע כבלי פלדה

מקבע כבלי פלדה

מלחצת זכוכית 1

מלחצת זכוכית 2

חיפוי דקורטיבי

חיפוי דקורטיבי

מחבר 

מחבר 

מסילה עליונה חיפוי דקורטיבי רכיב לקיבוע המסילה התחתונה
חיפוי דקורטיבי 

למלחצת הזכוכית
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סדרת דלתות זכוכית אסם

שלבי התקנה:

מסילה כפולה

גובה דלת  )H=(h   ס"מ 

התקן גלגלת עליונה ומעצור

התקן מסילה עליונה ומוליך תחתון

מסילה עליונה

מוליך תחתוןמהדק זכוכית

מידת חורי קידוח בזכוכית

התקן לוחית תמיכה עליונה התקן לוח דלת

פרמטרי התקנה
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YUTU ROLLER  (GLASS DOOR) INSTALLATION

Glass Drill Hole Size

1

Installation steps:

Install up roller and stopper

2 Install top track and bottom guider

3 Install upper round hanging support Install door panel4

 Installation parameter introduced
Door height(h)=H-9mm
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מרווח בין 
לוחות


