
Justering og vedlikehold

Vindu Sapa 1086  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Side 2-8
Foldedør Sapa 1086  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Side 9-14
Skyvedør med luftestilling Sapa 1086   .  .  .  .  .  .  .  .  . Side 15-19
Ytterdør Sapa 2086/2050  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Side 20-38

www.nordan.no Side 1 av 38



Side 1 av 7

Justering og vedlikehold
Innadslående vinduer 
Sapa 1086

www.nordan.no

 Justeringsverktøy:

Symbolforklaring:

 4 mm sekskant nøkkel

Smøre-
punkter

Justerbare 
eksentriske 
låsekammer 

Standard 
justerings-

punkter 

Justeringspunk-
tet avhenger av 

FB/FH 

Sikkerhets-
relatert område 

Følg 
informasjonen

 SW 11 mm stjernenøkkel 2.5 mm sekskant nøkkel

Unngå skade som følge av korrosjon 
og rusk: 
Korroderende materialer, smuss og fukt kan skade 
beslag og føre til skade . 

• Ikke bruk eddiksyreholdige eller syrefrigjørende tetningsmidler . 

• Ikke bruk beslagene i miljøer der luften inneholder aggressive  
 eller korroderende komponenter . 

•  Hold alle falsene fri for smuss og skitt, spesielt sement- og 
gipsrester . 

• Hold beslagene tørre . 

Beslagene skal rengjøres forsiktig 
Beslagene skal bare rengjøres med myk klut og skånsomme, 
uttynnede og pH-nøytrale rengjøringsmidler . 

• Beslagene må ikke utsettes for slipende rengjøringsmidler eller  
 aggressive og syreholdige rengjøringsmidler . 

• La beslagene tørke etter rengjøringsprosessen . 

Vedlikehold og justering av beslagene 
på vinduer:
• Sjekk at alle sikkerhetsrelevante beslagene er sikre og ikke slitt . 

• Sjekk at hengseltappene er skjøvet helt inn i stoppet . Hvis de  
 ikke er det, må du skyve dem helt opp til stoppet for hånd og  
 feste dem med de tilhørende sikkerhetsskruene (i henhold til  
 beslagene)! 

• Se etter løse festeskruer og sjekk at vrideren er godt festet .  
 Stram løse festeskruer med et egnet verktøy . Obs: Skruene må  
 ikke strammes for hardt!  

• Bytt ut eventuelle slitte/defekte beslag eller for hardt 
 strammede skruer så snart som mulig! 

•  Smør eller olje alle bevegelige maskinvarekomponenter og alle 
låsepunkter . Bruk bare syrefri og harpiksfri olje eller fett .  

• Bruk en smørespray på vindusrammens bevegelige deler og  
 spray alle åpningene i beslagene . Deretter beveger du 
 beslagene fl ere ganger, til fettet er fordelt . 

• Tørk av overfl ødig olje eller fett . Smør avretningsplatene i  
 vindusrammen med et fast fett (konsistensklasse 2 etter 
 DIN 51818) på de stedene der låsekammen griper 
 avretningsplaten . 

Vedlikehold, rengjøring og overfl ate-
beskyttelse 
• Fjern eventuelle fl ekker eller søl umiddelbart, da det kan skade  
 funksjonen og beslagenes overfl atebelegg . 

• Bruk bare skånsomme, pH-nøytrale og uttynnede 
 rengjøringsmidler .  

•  Bruk aldri skarpe gjenstander, slipende eller aggressive 
rengjøringsmidler (f .eks . eddik eller syreholdige rengjøring-
smidler), da de kan skade maskinens korrosjonsbeskyttende lag .  

•  Ved rengjøring må du sikre at det ikke kommer vann inn i 
maskinvaren . 

• Tørk maskinvaren grundig etter rengjøring og olje overfl aten  
 med en ikke-syreholdig og harpiksfri olje, ved å tørke den med  
 en oljeimpregnert klut . 
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Justering og vedlikehold
Innadslående vinduer 
Sapa 1086

www.nordan.no

Trykkinnstilling for større vindusrammer 
±1 mm trykkinnstilling med MV-låsekammer på vindusrammen:

Trinn 1. For justeringsformål må du løsne 
den eksentriske naglen med en 4 mm sek-
skantskrutrekker

Trinn 2. Utfør trykkinnstillingen for låsekam-
men med en SW 11 mm stjernenøkkel .  

Trinn 3. Så snart justeringen er utført, stram-
mer du den eksentriske naglen igjen . Dermed 
festes låsekammen igjen .

 Justeringsverktøy:

 4 mm sekskantet skrutrekker/nøkkel SW 11 mm stjernenøkkel
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Justering og vedlikehold
Innadslående vinduer 
Sapa 1086

www.nordan.no

Vedlikehold av toveissvingende vindu med synlige hengsler

TBT DK

KPW

NB!: 

• Smøre/olje alle avretningsplatene , bevegelige deler, elektriske låsekammene, enheter som ikke 
fungerer slik de skal og fastlåste drivhjul! 

• Overhold merknadene og forklaringene på side 1 . 

Smør leddene på de ned-
erste hengseltappene, 
ikke olje dem!
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Justering og vedlikehold
Innadslående vinduer 
Sapa 1086

www.nordan.no

Justering av Toveissvingende vindu med synlige hengsler

2,5
+ 2,0 mm - 3,0 mm

+
-

4

+ -
+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

2)  + 0,5 mm

+

+ 1,5 mm

-  1,0 mm

1)  + 1,2 mm - 1,2 mm

+
-

2,5

1)

2)

2) + 1,2 mm - 1,2 mm

1)

1) Sidejustering med ALU 5200 standard justeringsstykke . 

2) For trykkinnstillingsformål må du fj erne det standard justeringsstykket og bruke «AV-justering-
stykket» (messing) materialnr . MXBS0100-000010 (med integrert sidejustering) om nødvendig .
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Justering og vedlikehold
Innadslående vinduer 
Sapa 1086

www.nordan.no

Vedlikehold av toveissvingende vindu med skjulte hengsler

TBT

KPW

 DK

NB!: 

• Smøre/olje alle avretningsplatene, bevegelige deler, elektriske låsekammene, enheter som ikke 
fungerer slik de skal og fastlåste drivhjul! 

• Overhold merknadene og forklaringene på side 1 .  
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Justering og vedlikehold
Innadslående vinduer 
Sapa 1086
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Justering av toveissvingende vindu med skjulte hengsler

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

- 3 mm+ 2 mm

2,5

2,5

+
-

+

-

+ 1,2 mm - 1,2 mm

+ 1,5 mm
4

2,5

- 1 mm

+/- 1 mm

1)2) +/- 0,5 mm

 +

 - 

Justeringsskruene skal 
bare skrus inn i angitt 
retning!

1) Standard justeringsstykke (svart) 

2) For trykkinnstillingsformål må du fj erne stand-
ardjusteringsstykket fra vindusrammens hengsel 
og bruke «AV-justeringsstykket» (grått) . Smøre 
før du setter tilbake på plass!
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Justering og vedlikehold
Innadslående vinduer 
Sapa 1086
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Justering av bunnhengslet vindu med skjulte hengsler

Bunnhengslet vindu, justering av beslagene med synlige hengsler

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

+- +-

+- +-

Justeringsskru-
ene skal bare 
skrus inn i an-
gitt retning!
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Justering og vedlikehold 
Foldedør 
Sapa 1086

 Justeringsverktøy:

6 mm sekskant 
nøkkel

 Fugemasse, f.eks. 
«Viscoseal 6958R» 

Skrutrekker Glassjusteringsverktøy

Unngå skade som følge av korrosjon 
og rusk: 
Korroderende materialer, smuss og fukt kan skade 
beslag og føre til skade . 

• Ikke bruk eddiksyreholdige eller syrefrigjørende tetningsmidler . 

• Ikke bruk beslagene i miljøer der luften inneholder   
aggressive eller korroderende komponenter . 

•  Hold alle falsene fri for smuss og skitt, spesielt sement- og 
gipsrester . 

• Hold beslagene tørre . 

Beslagen skal rengjøres forsiktig 
Beslagene skal bare rengjøres med myk klut og skånsomme, 
uttynnede og pH-nøytrale rengjøringsmidler . 

• Beslagene må ikke utsettes for slipende rengjøringsmidler eller  
 aggressive og syreholdige rengjøringsmidler . 

• La beslagene tørke etter rengjøringsprosessen . 

Vedlikehold og justering av beslagen 
på dører:
• Sjekk at alle sikkerhetsrelevante beslagen er sikre og ikke slitt . 

• Sjekk at hengseltappene er skjøvet helt inn i stoppet . Hvis de  
 ikke er det, må du skyve dem helt opp til stoppet for hånd og  
 feste dem med de tilhørende sikkerhetsskruene (i henhold til  
 beslagen)! 

• Se etter løse festeskruer og sjekk at vrideren er godt festet .  
 Stram løse festeskruer med et egnet verktøy . Obs: Skruene må  
 ikke strammes for hardt!  

•  Bytt ut eventuelle slitte/defekte beslag eller for hardt   
strammede skruer så snart som mulig! 

•  Smør eller olje alle bevegelige maskinvarekomponenter og alle 
låsepunkter . Bruk bare syrefri og harpiksfri olje eller fett .  

• Bruk en smørespray på vindusrammens bevegelige deler og  
 spray alle åpningene i beslagen . Deretter beveger du 
  beslagen fl ere ganger, til fettet er fordelt . 

• Tørk av overfl ødig olje eller fett . Smør avretningsplatene i  
 vindusrammen med et fast fett (konsistensklasse 2 etter 
 DIN 51818) på de stedene der låsekammen griper 
 avretningsplaten . 

Vedlikehold, rengjøring og overfl ate-
beskyttelse 
• Fjern eventuelle fl ekker eller søl umiddelbart, da det kan skade  
 funksjonen og beslagen overfl atebelegg . 

• Bruk bare skånsomme, pH-nøytrale og uttynnede 
 rengjøringsmidler .  

•  Bruk aldri skarpe gjenstander, slipende eller aggressive 
rengjøringsmidler (f .eks . eddik eller syreholdige rengjøring-
smidler), da de kan skade maskinens korrosjonsbeskyttende lag .  

•  Ved rengjøring må du sikre at det ikke kommer vann inn i 
maskinvaren . 

• Tørk maskinvaren grundig etter rengjøring og olje overfl aten  
 med en ikke-syreholdig og harpiksfri olje, ved å tørke den med  
 en oljeimpregnert klut . 
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Metode 1

Metode 1A - justering på vridersiden

Trinn 1.1A Skru løs 12128-skruene som 
holder sluttstykket og skruene ut av ekstraram-
meprofi len (falsen) 86517 (drei mot urviseren) 
med en skrutrekker . Se 1 .  

Trinn 1.2A Juster samlebeslag 12153 ved 
hjelp av en 6 mm sekskantet skrutrekker, se 
B . Standardavstanden mellom karmen og den 
ytterlige rammeprofi len er 7 mm . Denne av-
standen kan reduseres eller økes til du oppnår 
ønsket avstand . 

Trinn 1.3A Skru tilbake skruene til den yt-
terligere profi len og fest tilbake sliteplaten med 
12128-skruer (drei med urviseren) ved hjelp av 
en skrutrekker .

Samlebeslag 12153

Skrue 12128

profi l 86517 21 mm 7 mm

6

14 mm

Dørbladjustering ved montering 

Hvis dørbladene ikke lukkes/låses slik 
de skall, kan flere dørblad på høyre og 
venstre side justeres .

A - Justering gjelder for vridersidens funksjon 
for konfi gurasjoner 330, 550, 660

B - Justering gjelder for begge sidenes funksjon 
for konfi gurasjoner 431, 633, 651

1 2

A B

Justering og vedlikehold 
Foldedør 
Sapa 1086
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Justering og vedlikehold 
Foldedør 
Sapa 1086

Trinn 1.1B Åpne vindusrammene og fj ern 
begge de kontinuerlige tetningslistene, (1) og (2) 

Trinn 1.2B Skru løs den kontinuerlige 
hengselen med 12163-skruer for å justere 
samlebeslag 12153 . 

NB! Før du skrur løs hengselen må du støtte 
rammen, slik at den ikke bøyes eller faller ut .

Trinn 1.3B Juster samlebeslag 12153 ved 
hjelp av 6 mm sekskantet skrutrekker, se 2 . 
Standardavstanden mellom karmen og den yt-
terligere karmprofi len er 7 mm . Denne avstanden 
kan reduseres eller økes til du når ønsket mål . 

Trinn 1.4B Skru skruene tilbake på 
hengselen og fast tetningene igjen .

Metode 1B justering på hengselsiden

Tetningslistene 1

Tetningslistene 1

Tetningslistene 2

Tetningslistene 2

Skrue 12163

Samlebeslag 
12153

21 mm7 mm

6

14 mm

3

4

5
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Justering og vedlikehold 
Foldedør 
Sapa 1086

www.nordan.no

Metode 2

Dørbladjustering ved justering av glas-
senes nivellering 

Hvis dørblad ikke åpnes/lukkes riktig, kan du 
måtte justere glassenes nivellering ved å sette 
inn ekstra glassklosser . Legg til om nødvendig 
(ekstra glassklosser medfølger ikke fra fab-
rikken)

Trinn 2.1 Først fj erner du de vertikale 
tetningslistene og vertikale glasslistene 
(en etter en) . 

Trinn 2.2 Deretter fj erner du de horison-
tale tetningslistene og glasslistene (en 
etter en) .

B. Ta ut glasspakningen for hånd . C. Skyv glasslisten forover mot glasset 
for å frigjøre glasslisten .

D. Ta den ut .

B

2

2

1 1

C

D

Fjerning av pakninger/glasslister

A. Sett sekskantnøkkelen inn i 
hjørnet . 

Trekk ut glasspakningen fra 
hjørnet .

A A

Trinn 2.3 For å justere dørbladene legger du 
til avstandsplater til dørbladens diagonaler er 
helt like . Vær forsiktig slik at du ikke knuser 
glassenheten når du setter inn avstandsstyk-
kene .

= Støtteavstandsplate

= Støtteavstandsplate

= Avstandsplate

Løft glasset 
forsiktig
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Justering og vedlikehold 
Foldedør 
Sapa 1086

www.nordan.no

Trinn 2.4 Støtteavstandsplater og avstand-
splater skal limes slik at de sitter på riktig sted 
og skal ikke fj ernes . Hvis platene faller ut, må 
du sette dem tilbake ved å følge skjemaet 
under . 
Avstanden mellom platen og glassets hjørne 
skal være 50-100 mm . 

NB! Glassblokkene og avstandsstykkene 
skal sikres .

Prinsipp for montering av glassblokker

= Støtteavstandsplate

= Støtteavstandsplate

= Avstandsplate

50-100 mm

50
-1

00
 m

m

Sikre avstandsstyk-
kene med f .eks . 

fugemasse .
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Justering og vedlikehold 
Foldedør 
Sapa 1086

www.nordan.no

Step 2.6 Kontroller at døren fungerer slik den skal .

Trinn 2.5 

1. Først monterer du de horisontale 
glasslistene og horisontale pakningene 
(en etter en) . 

2. Deretter monterer du de vertikale 
glasslistene og pakningene (en etter en) . 

A: Monter horisontale glasslister 

B:  Trykk pakningsendene bestemt inn 
i hjørnene slik at det dannes tetning 
mot den vertikale delen . 

C: Monter den vertikale glasslisten 

D:  Monter de vertikale pakningene iht . 
posisjon B .

1

1

22

C

D

A & C 
Installasjon av glassliste

B & D 
Montering av glassliste 
(begynn å trykke tetningslis-
tene ned i hjørnene)

A

A

B

B

B

B

C

D
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Justering og vedlikehold
Skyvedør med luftestilling 
Sapa 1086

www.nordan.no

Unngå skade som følge av korrosjon 
og rusk: 
Korroderende materialer, smuss og fukt kan skade 
beslag og føre til skade . 

• Ikke bruk eddiksyreholdige eller syrefrigjørende tetningsmidler . 

• Ikke bruk beslagene i miljøer der luften inneholder 
 aggressive eller korroderende komponenter . 

•  Hold alle hjulene fri for smuss og skitt, spesielt sement- og 
gipsrester . 

• Hold beslagene tørre . 

Beslagene skal rengjøres forsiktig 
Beslagene skal bare rengjøres med myk klut og skånsomme, 
uttynnede og pH-nøytrale rengjøringsmidler . 

• Beslagene må ikke utsettes for slipende rengjøringsmidler eller  
 aggressive og syreholdige rengjøringsmidler . 

• La beslagene tørke etter rengjøringsprosessen . 

Vedlikehold og justering av beslag på 
dører:
• Sjekk at alle sikkerhetsrelevante beslag er sikre og ikke slitt . 

• Sjekk at hengseltappene er skjøvet helt inn i stoppet . Hvis de  
 ikke er det, må du skyve dem helt opp til stoppet for hånd og  
 feste dem med de tilhørende sikkerhetsskruene (i henhold til  
 beslagene)! 

• Se etter løse festeskruer og sjekk at vrideren er godt festet .  
 Stram løse festeskruer med et egnet verktøy . Obs: Skruene må  
 ikke strammes for hardt!  

• Bytt ut eventuelle slitte/defekte beslag eller for hardt 
 strammede skruer så snart som mulig! 

•  Smør eller olje alle bevegelige maskinvarekomponenter og alle 
låsepunkter . Bruk bare syrefri og harpiksfri olje eller fett .  

• Bruk en smørespray på vindusrammens bevegelige deler og  
 spray alle åpningene i beslagene . Deretter beveger du 
 beslagene fl ere ganger, til fettet er fordelt . 

• Tørk av overfl ødig olje eller fett . Smør avretningsplatene i  
 vindusrammen med et fast fett (konsistensklasse 2 etter 
 DIN 51818) på de stedene der låsekammen griper 
 avretningsplaten . 

Vedlikehold, rengjøring og overfl ate-
beskyttelse 
• Fjern eventuelle fl ekker eller søl umiddelbart, da det kan skade  
 funksjonen og beslagenes overfl atebelegg . 

• Bruk bare skånsomme, pH-nøytrale og uttynnede 
 rengjøringsmidler .  

•  Bruk aldri skarpe gjenstander, slipende eller aggressive 
rengjøringsmidler (f .eks . eddik eller syreholdige rengjøring-
smidler), da de kan skade maskinens korrosjonsbeskyttende lag .  

•  Ved rengjøring må du sikre at det ikke kommer vann inn i 
maskinvaren . 

• Tørk maskinvaren grundig etter rengjøring og olje overfl aten  
 med en ikke-syreholdig og harpiksfri olje, ved å tørke den med  
 en oljeimpregnert klut . 
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Justering og vedlikehold
Skyvedør med luftestilling 
Sapa 1086

www.nordan.no

Vedlikehold og justering av beslagene på skyvedør med luftestilling 

Følgende anvisninger må følges ved vanlig vedlikehold, for å sikre at 
den fortsetter å fungere perfekt . Kontroller at alle beslag i de sikker-
hetsrelaterte områdene er i prikkfri tilstand og fungerer slik de skal . 

• Lagrene på hjulene skal alltid være helt rene og kjøre jevnt . Rengjør 
og smør om nødvendig . 

• Hvis det parallelle skyve- og vippelementet ikke har vært åpnet 
over lengre tid, kan det ha stivnet . Derfor må du ikke åpne stive 
vindusrammer eller beslagene med rykkende eller kraftige bev-
egelser . I stedet må du fi nne og rette opp årsaken til stivheten . 
Smør jernvarekomponentene i henhold til veiledningen . Bruk f .eks . 

en fl erbruksolje som f .eks . WD 40 eller tilsvarende . Se etter smuss 
på løpeskinnen, styreskinnen og skyveren . Rengjør om nødvendig . 
Lukk de parallelle skyve- og vippeelementene og hold lukket hvis 
det er vindfullt eller regner . 

• De parallelle skyve- og vippeelementene skal bare rengjøres med 
skånsomme, uttynnede og pH-nøytrale rengjøringsmidler . Du må 
aldri bruke aggressive, syreholdige eller slipende rengjøringsmidler, 
da disse kan skade korrosjonsbeskyttelsen på beslagene .

Justeringsverktøy:

Symbolforklaring:

4 mm sekskant nøkkel 6 mm sekskant nøkkel 8 mm sekskant nøkkel 11 mm sekskant nøkkel Skrutrekker

Smørepunkter Justerbare 
eksentriske 
låsekammer 

Standard 
justeringspunkter 

Justeringspunktet 
avhenger av FB/FH 

Sikkerhetsrelatert 
område 

Følg 
informasjonen
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Justering og vedlikehold
Skyvedør med luftestilling 
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Justering og vedlikehold
Skyvedør med luftestilling 
Sapa 1086

Justering av beslagene på skyvedør med luftestilling

4

4

-

-
-

++

+ +

8

4

Justering av vippestøttens låseeff ekt 

Sjekk låseeff ekten og juster om nødvendig! 

Maksimalt justeringsområde må ikke overskrides! 

Justering av vippestøttens kompresjon 

Sjekk kompresjonen og juster om nødvendig! 

Maksimalt justeringsområde må ikke overskrides! 

Midtstilling av vindusrammeinngangen 

- Løsne hodeskruene 

- Skyv låsedelene sidelengs 

- Stram til hodeskruene igjen 

(Dreiemoment 4 - 4,5 Nm)

Justering av høydeposisjonen til det parallelle skyve- og 

vippeelementet 

- Justeringsskruen er selvlåsende

4
x

Forskyvning av stoppet for den parallelle skyve- og vippe-
rammen 

- Løsne hodeskruene 

- Skyv stoppet sidelengs 

- Stram til hodeskruene igjen 

(Dreiemoment 4 - 4,5 Nm)
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Justering og vedlikehold
Skyvedør med luftestilling 
Sapa 1086

www.nordan.no

±1

4

±1

11

±1

11

±1

±2.5

4

±1

±2

Justering av låsekam 

A = Standard låsekam 

B = Komfortvalsebolter 

C = S-ES låsekam 

D = S-RS låsekam

A

C

B

D
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Justering og vedlikehold 
Ytterdører med rektangulære (universelle) hengsler
Sapa 2086/2050

www.nordan.no

Justering av tetningstrykket

Venstre

Venstre

Høyre

Høyre

+ 0.5

+ 0.5

+ 0.5

+ 0.5

- 0.5

- 0.5

- 0.5

- 0.5

Justeringsverktøy:

3 mm sekskant nøkkel 6 mm sekskant nøkkel4 mm sekskant nøkkel
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Justering og vedlikehold 
Ytterdører med rektangulære (universelle) hengsler
Sapa 2086/2050

www.nordan.no

Høydejustering

Horisontal justering

± 2.5 mm

Ingen olje
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Justering og vedlikehold
Ytterdører med sylinderhengsler
Sapa 2086/2050

www.nordan.no

Horisontal justering 

Horisontal justering ± 1 .5 mm ved å benytte 
integrert justeringsbeslag

Vertikal justering: 

Løsne forsiktig alle skrue-
ne i rammen, se de svarte 
pilene .

Juster døren i høyderetningen ved å rotere den ek-
sentriske skiven ved det nederste hengselet ( juste-
ringsmulighet ± 2,5 mm) .

Stram alle skruene i rammen (5–9 Nm) .

Verktøy for justering:

25
Torx 254 mm sekskantnøkkel/unbrako

- 2.5 mm

- 1.5 mm

+ 2.5 mm

+ 1.5 mm

Sylinderhengsel:  Art. Nr. 14072 for Sapa 2086/2050
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Justering og vedlikehold
Ytterdører med sylinderhengsler
Sapa 2086/2050

Sylinderhengsel: Art. Nr. 14094 for Sapa 2086

4

25

25

25

25

max. ¼

25

25

Horisontal justering

Juster øverste hengsel først, deretter kan 
de øvrige hengslene justeres . 

Vertikal justering 
for å heve rammen

± 1,5 mm
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Justering og vedlikehold
Inngangsdører med skjulte hengsler
Sapa 2086

Løsne klemmeskruene 1 forsiktig ved begge hengslene .

Heving av døren

Løsne de vertikale justeringsskruene 3 med to omdreininger 
ved begge hengslene . Hev døren ved å benytte den vertikale 
justeringsskruen 3 ved det nederste hengselet (maks . +3 mm)

Senking av døren

Løsne den vertikale justeringsskruen 2 med to omdreininger ved 
det øverste hengselet, og senk døren ved å benytte den skruen 
for vertikal justering 2 ved det nederste hengselet (maks .  –3 mm) .

• Tilbakestill vertikal justeringsskrue 2 ved det øverste 
hengselet.

• Stram til justeringsskruene 3 tilsv. 2-4 Nm ved begge 
hengslene.

• Stram klemmeskruene 1 tilsv. 1,5-2 Nm ved begge 
hengsler.

NB:  Overstramming av klemmeskruene kan medføre skader på 
gjengene .

Verktøy for justering:

4 mm sekskantnøkkel/unbrako3 mm sekskantnøkkel/unbrako

Vertikal justering
R

L

R

L

1

1

2

2

3

3

Obs! Ved justering av dørbladet må vekten avlastes i sentrum av tyngdepunktet .
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Justering og vedlikehold
Inngangsdører med skjulte hengsler
Sapa 2086

Horisontal justering

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

For å justere ± 2 mm (ved øvre og/eller 
nedre hengsel) løsne klemmeskruene 
forsiktig .

Stram til begge sikkerhetsskruene .

Løsne begge sikkerhetsskruene 
til det stopper .

Stram klemmeskruene tilsvarende 1,5 til 2 Nm .

Bruk skruen for å justere hengselet

NB: Overstramming av klem-
meskruen kan medføre skader 
på gjengene .

4
4

4

3

3

3

3
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Justering og vedlikehold
Inngangsdører med skjulte hengsler
Sapa 2086

R

L

R

L

1 Løsne skruene . Fjern spredebøsninger .

2 løft ut rammen

Monter rammen i omvendt rekkefølge

Demontering på byggeplass

1 2
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2.5 5

Trinn 1

Høyre justeringVenstre justering

A A
B B

Justeringsverktøy:

Venstre justering Høyre justering

2.5 mm sekskant nøkkel 5 mm sekskant nøkkel

NB! Dørlukkerne leveres uten justering . Justering etter installasjon er installatørens ansvar .

Skrutrekker

Maks.
3.5mm

Maks.
3.5mm

Justering og vedlikehold
Inngangsdører dørlukker DCG400 (EN 1-4) på motsatt 
hengselside
Sapa 2086 / 2050
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Trinn 2 Låsehastighet

11

10° - 0° 10° - 0°

DCG400
EN 1-4

Lukkehastighet Maks. dørbredde Rotasjonsmengde for justering
 1 750 mm -7
 2 850 mm -4
 3 950 mm 0
 4 1100 mm +5

2.5 mm2.5 mm

2.5 mm2.5 mm

LukkehastighetTrinn 3

≥EN 3≥EN 3

5 mm5 mm

Trinn 4 Lukkekraft

130° - 0°130° - 0°

22

Justering og vedlikehold
Inngangsdører dørlukker DCG400 (EN 1-4) på motsatt 
hengselside
Sapa 2086 / 2050
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Trinn 5

Justering av stopper for karmåpning .Trinn 6

maks. 90° maks. 90°

maks. 100° maks. 100°

A. A.

D. D.C. C.

B. B.

E. E.

2.5 mm 2.5 mm

2.5 mm 2.5 mm

Justering og vedlikehold
Inngangsdører dørlukker DCG400 (EN 1-4) på motsatt 
hengselside
Sapa 2086 / 2050
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Justeringsverktøy:

Venstre justering Høyre justering

2.5 mm sekskant nøkkel 5 mm sekskant nøkkel 10 mm skiftenøkkel 

2.5 5

NB! Dørlukkerne leveres uten justering . Justering etter installasjon er installatørens ansvar .

Før justering må du sette en arm på dørlukkeren, hvis den ble levert frakoblet .Trinn 1

A.A.

Høyre justeringVenstre justering

Skrutrekker

Justering og vedlikehold
Inngangsdører dørlukker DCS500 (EN 1-5) på motsatt 
hengselside
Sapa 2086 / 2050
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B.B.

C.C.

10 mm10 mm

90°90°

Trinn 2

Trinn 3 Lukkekraft

2

170° - 0°170° - 0°

2.5 mm

2

2.5 mm

Maks.
3.5mm

Maks.
3.5mm

A A

B B

Justering og vedlikehold
Inngangsdører dørlukker DCS500 (EN 1-5) på motsatt 
hengselside
Sapa 2086 / 2050
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Trinn 4 Lukkehastighet

≥EN 3

5 mm

DCS500
EN 1-5

Lukkehastighet Maks. dørbredde Rotasjonsmengde for justering
 1 750 mm - 5
 2 850 mm - 2
 3 950 mm 0
 4 1100 mm 3
 5 1250 mm 7

≥EN 3

5 mm

Trinn 6

Trinn 5 Låsehastighet

1

2.5 mm 10° - 0°10° - 0°

A

1

2.5 mm

Justering og vedlikehold
Inngangsdører dørlukker DCS500 (EN 1-5) på motsatt 
hengselside
Sapa 2086 / 2050
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Før justering må du sette en arm på dørlukkeren, hvis den ble levert frakoblet .Trinn 1

A.
A.

Høyre justeringVenstre justering

Justeringsverktøy:

Venstre justering Høyre justering

2.5 mm sekskant nøkkel 5 mm sekskant nøkkel 10 mm skiftenøkkel 

NB! Dørlukkerne leveres uten justering . Justering etter installasjon er installatørens ansvar .

Skrutrekker

Justering og vedlikehold
Inngangsdører dørlukker DCS500 (EN 2-6) på motsatt 
hengselside
Sapa 2086 / 2050
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B.B.

C.C.

10 mm10 mm

90°90°

Trinn 2

Trinn 3 Lukkekraft

2

170° - 0°170° - 0°

2.5 mm

2

2.5 mm

Maks.
3.5mm

Maks.
3.5mm

A A

B B

Justering og vedlikehold
Inngangsdører dørlukker DCS500 (EN 2-6) på motsatt 
hengselside
Sapa 2086 / 2050
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Trinn 4 Lukkehastighet

≥EN 3≥EN 3

5 mm

DCS500
EN 2-6

Lukkehastighet Maks. dørbredde Rotasjonsmengde for justering
 2 850 mm -3
 3 950 mm 0
 4 1100 mm +3
 5 1250 mm +7
 6 1400 mm +11

5 mm

Trinn 5 Låsehastighet

1

2.5 mm 10° - 0°10° - 0°

1

2.5 mm

Trinn 6

Justering og vedlikehold
Inngangsdører dørlukker DCS500 (EN 2-6) på motsatt 
hengselside
Sapa 2086 / 2050
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2.5 mm sekskant nøkkel eller stjerneskrutrekker

Trinn 1

Høyre justeringVenstre justering

B BA A

Justeringsverktøy:

Venstre justering Høyre justering

5 mm sekskant nøkkel

NB! Dørlukkerne leveres uten justering . Justering etter installasjon er installatørens ansvar .

Skrutrekker

Maks.
3.5mm

Maks.
3.5mm

Justering og vedlikehold
Inngangsdører dørlukker DCG800 (DA) (EN 2-5/5-6) 
på motsatt hengselside
Sapa 2086 / 2050
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Trinn 2 Lukkekraft

130° - 0°130° - 0°
2.5 mm

3 2 1

LukkehastighetTrinn 3

≥EN 3≥EN 3

5 mm

DCG800
HO (DA)
EN 2-5

Lukkehastighet Maks. dørbredde Rotasjonsmengde for justering
 2 850 mm -5
 3 950 mm 0
 4 1100 mm +7
 5 1250 mm +15

DCG800
HO (DA)
EN 5-6

 5 1250 mm 0

 6 1400 mm +6

Trinn 4 Låsehastighet

10° - 0°10° - 0°
2.5 mm

3 2 1

2.5 mm

321

5 mm

321

2.5 mm

321

3 2 1

Justering og vedlikehold
Inngangsdører dørlukker DCG800 (DA) (EN 2-5/5-6) 
på motsatt hengselside
Sapa 2086 / 2050
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Trinn 5

D.

Justering av stopper for karmåpning .Trinn 6

maks. 90° maks. 90°

maks. 100° maks. 100°

A. A.

D.C. C.

B. B.

E. E.

2.5 mm 2.5 mm

2.5 mm 2.5 mm

Justering og vedlikehold
Inngangsdører dørlukker DCG800 (DA) (EN 2-5/5-6) 
på motsatt hengselside
Sapa 2086 / 2050

Side 38 av 38


