9637

Montagehandleiding voor garagedeuren met WK2 certificering (skg **)
Let op: Lees deze montagehandleiding aandachtig door voor u begint met monteren!

Versie: 1015

De garagedeur met WK2 certificering (skg **) kan hetzelfde gemonteerd worden als een standaard garagedeur.
Als aanvulling op de standaardmontage moeten de volgende onderdelen gemonteerd worden:

2x

2x

0660 SKG hoekbeugel
90x50x4 mm SV WK2

2x

10x

0661 SKG railbeugel
84x35x4 mm SV WK2

2x

8081 Slotbout
M8x25 mm EV

3978 Verbindingshoekplaat
60x60x50x2 mm SV

8x

8080 Flensmoer M8 EV

8290 Platkop persboutje
M6x16 mm EV

10x

10x

3773 Afstandsbus 10mm PA6
zwart

3771 Afstandsbus 5mm PA6
zwart

8x

1x

3804 Flensmoer M6 EV

9636 Sticker SKG WK2
100x28 mm

1) Zorg ervoor dat het deurblad aan beide zijden niet meer dan 5 mm speling heeft. Als de garagedeur meer speling heeft dan 5 mm moet de deur 		
uitgevuld worden door op de as van de looprollen afstandbusjes (van 5 of 10 mm breedte) te plaatsen.
2) Monteer nu de SKG verstevigingsbeugelset als volgt:
●
Plaats de J-vormige beugel (0661) op ong. 10 mm vanaf de afgewerkte vloer om de rails.
●
Plaats het hoekprofiel (0660) tegen de wand en tegen de J-vormige beugel (zie figuur 2).
●
Steek door het gat “a” de slotbout M8 x 25, met de kop van de bout in de rails (figuur 1). Draai de moer M8 op de bout (handvast).
●
Schroef hoekbeugel (0660) vast tegen de wand met de daarvoor bestemde bevestigingsmaterialen.
●
Druk de J-vormige beugel (0661) tegen de rail en draai de M8 moer vast.
3) Monteer, om de stijfheid van de verticale hoeklijn te vergroten, om de ± 500 mm bij elk loopwiel een hoekbeugel verzinkt (figuur 2).
●
Boor, om deze hoekbeugels aan de rails vast te zetten, een gat van ø 6,5 mm door de hoeklijn en rails.
●
Monteer de hoekbeugels aan de hoeklijn d.m.v. de persboutjes M6 x 16 en de flensmoeren M6, draai de moeren handvast op de bout.
●
Schroef de hoekbeugel vast (bij elk loopwiel) tegen de wand met hout – houtdraadbout, staal – zelftapper, Steen/ beton – hout		
		
draadbout + plug (figuur 3).
●
Draai de moer M6 vast.
4) Bij handbediende deuren: Monteer het 0611 slot volgens de bijgeleverde montagehandleiding.
Bij elektrisch aangedreven deuren: Monteer de Highline 8, 10 of 15 en de aandrijfrail volgens de bijgeleverde montagehandleiding.
Opmerking:
		
		

Het is verplicht om de elektrisch aangedreven garagedeur met WK2 certificering uit te voeren met een Higline 8, 10 of 15.
Om de aandrijving WK2 te krijgen is het monteren van uitbreidingsset 5530 noodzakelijk.
Een handbediende garagedeur met WK2 certificering moet verplicht uitgevoerd worden met het 0611 garagedeurbalkslot.
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Figuur 1: Doorsnede t.p.v. SKG-verstevigingsbeugelset
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Figuur 2: Vooraanzicht rails

Alleen wanneer aan de montage-instructie is voldaan is de deur WK2 en mag de deur worden voorzien van een WK2 sticker.
Bij het niet voldoen aan alle genoemde punten en/of wanneer iets wijzigt, mag de deur niet worden voorzien van een WK2 sticker!

Checklist WK2: Z.O.Z.

Versie: 1015

Checklist WK2 RES
Dagmaatbreedte ≤ 4.200 mm
Dagmaathoogte ≤ 2.700 mm
U of L profiel op de bodem
U of L profiel op de top
Panelen staal geisoleerd (ST of E type/muv. ST7)
Railset type R60 / G100 / G200
Als R60 / G100 altijd drawbar bediend
G200 handbediend altijd slot 0611 (0612/0613)
Drawbar bediend met WK2 uitbreiding 5530
Beugels 0660/0662 (C9985) onder aan rails gemonteerd
Buitenzijde VA voorzien van beugeltje 3978 (C9985)
Bodembracket met doorlopende kraal
Sticker WK2 9636 op de deur geplakt
Handleiding WK2 9637 meegeleverd

WK2 / Residentiele overheaddeur met aanpassingen om de deur inbraak weerstandklasse 2 te maken volgens de NEN 5096 en de EN(V) 1627.
Bij montage volgens voorschrift heeft de deur conformiteit met KOMO attest SKG.0221.0266.
Checklist WK2 r1 / 9637 Montagehandleiding weerstandsklasse 2 garagedeur / 21 oktober 2015
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