
1x rail profiel

6x schroef C12x schroef B 6x schroef A

18x schroef afdekdop 2x sluitstrip

borstelstrip

1x deuraanslag

2x stijl profiel1x uitvullat

6x schroef C

Opzwellende strips

1x rail profiel

12x schroef B 6x schroef A

18x schroef afdekdop 2x sluitstrip

1x deuraanslag

2x stijl profiel1x uitvullat

Inhoud verpakking (FD brandwerend)

2x lang + 2x kort voor 35mm deurdikte 

2x lang + 2x kort voor 44mm deurdikte

2x  30mmx4mm 

2x lang 15x4mm

2x kort 15x4mm

2x 10mmx4mm

Inhoud verpakking (standaard)

Gereedschap

 2315 mmMax. deurhoogte

Technische gegevens

Montagehandleiding (Afwerkset SC/FD)

Max. deurbreedte

Deurdikte

Deurdikte (FD)

(Brandwerend)

 44 mm

 930 mm

 35-44 mm



                                               

    

    
 

 
 

 
  

 

 

 

1x kabelbeugel 10x schroef A 2x schroef B 2x schroef C 2x schroef D

1x zelfsluitend mechanisme1x geleiderrail

Inhoud verpakking zelfsluitend

1. Zaag de geleiderrail op maat  

Lengte 'geleiderrail' = Openingshoogte (OH) - 36mm

2. Bepaal de opening  

Openingsbreedte (mm) 

OB= (Deurbreedte x 2) + 62mm

Openingshoogte (mm) 

OH = Deurhoogte + 70m

Note: 70mm = deur/vloer ruimte (7-20mm)                       

+ deur/rail ruimte (19-32mm) + rail hoogte 31mm



Boorgaten 3.5mm

Potlood

             
             
          

 

 

 12.5 

12.5 

  

3. Markeer de schroefgaten op de 'deuraanslag'. Gebruik de geleiderrail als basis. Boor 10 verzonken gaten.  

 

 

4. Plaats de 'geleiderrail' in de opening  5. Bevestig de geleiderrail met schroef D 

Ga nu eerst verder met de installatie instructie van de Soltaire inbouwset, alvorens u verder gaat met stap 6 



15x4

15x4

30x4

SC10 SC10/FD30 SC10/FD60

schroef C schroef C

6. Voeg de 'strips' toe aan de profielen (afhankelijk van de gekozen set)

7. Zaag de 'uitvullat' op maat en schroef deze vast aan beide zijde.

Lengte 'uitvullat' = deurbreedte (DB) - 13mm

*

*

* houdt rekening met de deurdikte



Schroef - A

8. Zaag de 'stijl profiel' op maat en schroef deze vast aan beide zijde. 

Schroef - A

Lengte 'stijl profiel' = Openingshoogte (OH) - 30mm

Stijl bekleder

Schroef - C

9. Zaag de 'deuraanslag' op maat en schroef deze vast aan beide zijde. 

Schroef - B

Lengte 'deuraanslag' = Openingshoogte (OH) - 30mm

Aanslag



10. Zaag de 'rail profiel' op maat en schroef deze vast aan beide zijde. 

Lengte 'rail profiel' = Deurbreedte (DW) - 50mm

Schroef B

Rail profiel

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Haak de kabelklem aan de 'beugel'  11. Bevestig de 'kabel beugel' met schroef C 

13. Lengte kabel afstellen

Bij een gesloten deur, maak de 

inbusbouten los, zodat de kabel kan 

verschuiven. Stel de lengte van de kabel 

af, gelijk aan de lengte die de schuifdeur 

maakt.  



Voor meer informatie over onze producten,

zie: www.henderson.nl

Montagehandleiding (Afwerkset SC/FD)

15. Afwerking 

 - Plaats de afdekdoppen op de schroef gaten.

 - Plaats de gipsplaten (12,5mm) in lijn met de afwerkset

 - Bij brandwerende toepassing is 2x gipsplaten vereist. De eerste in lijn met de afwerkset en de twee erop.

Deur

Afwerkset

Gipsplaat

 

 

 

 

 

 

 

 

Screw B 

14. Gewicht afstellen

- Schuif het gewicht op en neer in de 750mm zone,

 totdat de gewenste snelheid is bereikt.

- Hoger is voor zwaardere deuren en snellere sluiting.

- Een softclose kan worden geinstalleerd om de sluiting 

beter te controleren.

- Bij juiste afstelling kan de kabel onder het gewicht 

worden ingekort.


