D190

Monteringsanvisning utenpåliggende kjøleromsdør

Produktinformasjon

Stykkliste

D-190 er en utenpåliggende kjøleromsdør beregnet for bruk i
kjølerom i privathusholdninger. D-190 leveres med karmprofiler,
hengsler og håndtak. Døren består av elforsinkede stålplater med
foodsafe belegg, og er isolert med 40 mm polyuretanskum.
Døren tetter med en utskiftbar magnetlist, som enkelt kan byttes.
Døren kan hengsles både mot høyre og venstre ved enkelt å snu
døren opp-ned. Thermocold KFD AS leverer også dører for integrering, og på mål. Vi leverer også diverse kjøleaggregater, ferdige
kjølerom i ulike størrelser og varianter, hyller i ulike lengder, og
dørhyller.

• Dørblad med magnetlist
• Karmprofil 4 stk. (kun selvbyggerrom)
• Hengsler 2 stk.
• Nylonringer 3 stk.
• Håndtak 1 stk.
• Skruer 8 stk.
• Silikon

Viktig informasjon
Thermocold KFD AS sine konsumentprodukter selges til normal
bruk i privat husholdning. For å sikre riktig installasjon og bruk,
og dermed forlenge produktets levetid, må du lese nøye gjennom
denne bruks- og monteringsanvisningen før du går i gang med
selve monteringen. Produsenten tar intet ansvar for skader som
oppstår dersom anvisningene i bruks- og monteringsanvisningen
ikke blir fulgt. Thermocold KFD AS tar forbehold om eventuelle
trykkfeil i denne bruks- og monteringsanvisningen og reserverer
seg retten til å endre produktspesifikasjoner.

Mål og tekniske spesifikasjoner
• Mål dørblad 630 mm x 1900 mm x 50 mm.
• Utsparing i vegg 590 mm x 1860 mm
• Vekt netto 15 kg, brutto 17 kg
• Utvendig materiale plastbelagt stål - Foodsafe
• Isolering Polyurethanskum
• Profiler rundt døren i PVC
• Utskiftbar magnetlist
• Håndtak ABS

Før montering
Sjekk at du har alle delene mot stykkliste i denne bruks- og
monteringsanvisningen. Ta kontakt med leverandør ved skader
og mangler. For service, se våre nettsider www.thermocold.no

Nyttig materiell og verktøy som ikke følger med
• Underlagklosser til montering
• Tape
• Drill/skrutrekker

Selvbyggerrom
1. Lag en utsparing i kjølerom på b590 mm x h1860 mm
(eventuelt det målet døren er bestilt på ved spesial mål).
Brekk av (rund av) kanten litt i ytterkant av treverket for å få
plass til fugemasse under karmprofilene.
2. Legg en ca. 3-4 mm tykk strime med tetningsmasse (silikon
eller lignende) inne i vinkelen på karmprofilene, og sett på
plass rundt karmen. Se figur under. Påse at profilene flukter
med hverandre i hjørneskjøtene.
3. Bygg opp med klosser eller lignende opp mot karmprofilen
under døren, slik at døren har noe å hvile på under
monteringen.
4. Sett døren på plass i åpningen og juster plastvinklene slik at
de tetter mot magnetlisten. La eventuelle skjevheter i treverket
bli justert ved hjelp av tetningsmassen bak karmprofilen,
slik at magnetlisten tetter.
5. Legg 2 nylonringer på nedre hengsle, press den godt opp mot
døren, slik at det ikke blir sig nedover etter monteringen.
Skru fast hengsle nede/oppe. Påse at døren blir rett, og at
magnetlisten tetter mot karmprofilen rundt hele døren.
6. Gå inn i kjølerommet og lukk døren. Sjekk at døren tetter.
Dersom lys siver inn er enten karmen skjevt montert eller
magnetlist midlertidig deformert p.g.a press under transport.
Hvis det siste er tilfelle kan du forsiktig varme magnetlisten
med hårføner samtidig som listen trekkes ut. Når alt er justert
inn skrues mutter på hengsle fast.
7. Etter at dør og karmprofil er justert og tett (bruk gjerne tape
på karmprofilen) bør det gå 4-5 timer, for å herde silikonet/fugemassen.

Prefabrikert kjølerom
1. Velg hengsleside ved å snu dørbladet etter ønske. Skru fast
nedre hengsle på vegg i forborede hull
2. Legg på 2 nylonringer, og tre døren ned på tappen på hengsle.
3. Tre tappen på den øverste hengselen ned i hullet på toppen av
døren og skru fast i forborede hull i vegg. Siden det er stål i
det prefabrikkerte kjølerommet vil selve veggen fungere som
anslagslist.
4. Sjekk at døren tetter. Punkt 5. over. Magnetlist kan være midlertidig deformert pga. press under transport. Hvis det siste er
tilfelle kan du forsiktig varme magnetlisten med hårføner
samtidig som listen trekkes ut. Når alt er justert inn skrues
mutter på hengsle fast.
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