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مکانیزم تاپ الین رو کار سه درب 
Code: 11014

راهنماي نصب

1- اجزاي تشکیل دهنده

رانر باالي درب داخلی چپ

رانر باالي درب داخلی راست

رانر پایین درب داخلی

استوپر آرام بند باال 

استوپر درب بیرونی

ریل پایین3.60 متري 

ریل باال 3.60 متري

2 ×

2 ×

4 ×

2 ×

4 ×

1 ×

1 ×

11014

رانر باالي درب بیرونی چپ

رانر باالي درب بیرونی راست

رانر پایین درب بیرونی

 

1 ×

1 ×

2 ×

4 ×

6 ×

1 ×

60 ×

11014

11015

2- نحوه ساخت یونیت طبق تصویر مقابل  انجام میشود

مـــــزایا:

* نصب آســـــان

* آرام بند Clip On جهت نصب و جداسازي آسان مجدد درب ها

* طراحی منحصر به فرد رانر پایین جهت نصب و جداسازي آسان درب ها

* عملکرد هم سان آرام بند باال و پایین

* رگالژ آسان درب ها از طرفین به وسیله پیچ گوشتی

* مکانیزم ها مجهز به گردگیر جهت تمیز کردن خودکار ریل ، براي عملکردي آرام و بدون صدا

46mm  16 الیmm قابلیت نصب درب از *

 80kg  قابلیت نصب هر درب تا ظرفیت  *

 آرام بند باال 

آرام بند پایین

شابلون سوراخ کاري

آرام بند و تنظیم کننده درب وسط 

پیچ چهارسو سرتخت (16×4)

1 ×



www.mellonico.com2

1-3- حداقل فضاي مورد نیاز براي نصب مکانیزم باال روي یونیت 

           بین 90 طبق تصویر میباشد.

2-3- عرض ریل باال از لبه یونیت  70/5mm فضا نیاز دارد.

3-3- حداقـل فضـاي مورد نیاز جهت نصب مکانیـزم و ریـل پایین 

           60mm  می باشد.

 50mm 4-3- عـرض مـورد نیـاز بـراي نصب ریـل پایین حـــداقل

           می باشد.

5-3- ارتفاع درب ها طبق فرمول زیر محاسبه میشود: 

5

H
D

HD=H2+(90)

* نکتهH2 :1 ارتــفاع داخــل یونیت + ضــخامت MDF سـقف و کـــف 

              یونیت می باشد.

* نکته2: جهت ساخت ارتفاع درب باید ارتفاع داخلی یونیت هــمانطور 

             کـه در (نکته 1) به آن اشـاره شد به عـالوه مقـدار فـضائی که 

             جهت نصب مکانیزم در باال (90) جمع شود.

6-3- ضخـامت درب ها بین 46~16 قابل تغییر می باشد و ظـرفیت 

           وزن آن 80kg براي هر درب می باشد.

3- ابعاد نصب مکانیزم

رگالژ رانر باالیی درب بیرونی رگالژ رانر پایین درب بیرونی

4- طبق تصویر بر اساس ضخامت درب رانر بیرونی را با ابزار  مناسب از باال و پایین رگالژ نمائید.

1-5- جهت سوراخ کاري از شابلون استفاده نمائید.(به فرم قرار گرفتن شابلون در قسمت باال و پایین توجه داشته باشید)

2-5- جهت نصب مکانیزم باال حداقل فاصله شابلون با انتهاي درب= (F+25mm) و از روي شابلون نقاط A را سوراخ کنید.

3-5- جهت نصب مکانیزم پایین فاصله شابلون با انتهاي درب = (F+100mm) و از روي شابلون نقاط B را سوراخ کنید.

F = بدنه یونیت MDF نکته: ضخامت *

Min 100+FMin 100+F

پیچ آرام بند را پس از قرار گیري 

در جــاي صـــحیح قـــفل نمــائید.

استوپر آرام بند را در جهت مناسب شارژ نمائید

5- سوراخ کاري بر روي درب و نصب مکانیزم ها

3 - 1

3 - 2

3 - 3

3 - 4

3 - 5

5 - 3

5 - 2

محل فیکس رانر پایینمحل فیکس رانر پایین

5 - 3

5 - 2
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6- نصب آرام بند ها داخل ریل

1-6- طبق تصویر به صورت صحیح آرام بندها را داخل ریل فیکس کنید.

2-6- طبق تصویر آرام بندهاي پایین را داخل ریل فیکس کنید.

6

7- براي نصب ریل پایین از دو روش می توان استفاده کرد:

1-7- با استفاده از شابلون و بستن پیچ از باال و کف یونیت .

2-7- بستن پیچ از پایین ریل به کف یونیت طبق تصویر.

7

8- نصب درب ها 
* نکته: ابتدا درب درونی و سپس درب بیرونی را نصب کنید.

8 رانر باال را نصب کنید استوپر را قفل نمائید پدال را از پایین در جهت مخالف بچرخانید 

تـا رانــر دقیـقا داخـل ریـــل قـرار بـگیرد

9- تنظیم ارتفاع ، آرام بند و استوپر درب درونی

براي تنظیم در خط درب و ارتفاع از پیچ گوشتی 4سو استفاده نمائید

و می توانید 3/5mm درب را در جهت باالو پایین رگالژ نمائید.

آرام بند پایین را فیکس نمائید استوپر درب بیرونـی را در 

محل مناسب فیکس نمائید

درب را تا انتها بسته و استوپر آرام بند را در محل مناسب فیکس کنید

9
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