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PETTITI GIUSEPPE DYSTRYBUTOR

Samozamykacz 220 może być użyty do każdego rodzaju bram: żeliwnych, drewnianych oraz 
aluminiowych. Regulowana może być szybkość zamykania oraz końcowa faza domykania.
Ważne: Waga drzwi: max 50 kg, max wymiary: szerokość 1m, wysokość 2m.

Legenda do tab.1:
P -  szerokość słupka
A -  odległość pomiędzy osią czopu a przednią krawędzią słupka
B -  odległość pomiędzy osią czopu a płytą mocującą samozamykacz
C -  szerokość skrzydła furtki
D -  odległość pomiędzy osią czopu a krawędzią boczną słupka
E -  odległość pomiędzy środkiem obrotu samozamykacza a krawędzią słupka
M - odległość pomiędzy przednią krawędzią samozamykacza a przednią krawędzią słupka
N - odległość pomiędzy wewnętrzną krawędzią samozamykacza a przednią krawędzią słupka
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rys.1 schemat ogólny

tab.1 wymiary montażowe
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Tabela 1 ukazuje formuły, wymiary pozycjonowania oraz montażu samozamykacza. Znajdą Państwo 
także wymiary używanych pro�li.

Uwaga:  Odległość „N” musi być przestrzegana dla prawidłowej pracy samozamykacza.
Odległość „D” oraz „A” może ulec zmianie, jeśli zostaną one prawidłowo przekalkulowane zgodnie z 
formułą podaną w tabeli.
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Samozamykacz może być umiejscowiony na górze, dole bądź na środku skrzydła furtki. 
Przymocuj samozamykacz do słupka (spójrz: rys.1) przy użyciu 4 krzyżowych śrub M5, 
zgodnie z wartością podaną w tabeli nr. 1
Montaż uchwytu mocującego w L wraz z uchwytem pro�lowanym z rolką po prawej lub 
lewej (pokazane jako litery D i L nadrukowane na powierzchni) zwracając uwagę na 
poszanowanie strony otwarcia (patrz rys. 3 i 4), przez dwie śruby M5 i 8 okrągłych śrub 
oraz podkładki (patrz rys. 5).  W tym momencie dwóch śrub nie powinno się dokręcać 
umożliwiając dopasowanie w kolejnych punktach.
Usuń nasadę samozamykacza w celu umieszczenia podłużnej płytki z dwoma gwintow-
anymi otworami M5 w wewnętrznym rowku i zamocowania uchwytu z rolką (patrz: 
punkt 2) używając 2 śruby M5 x 16, umieszczając uchwyt 10 mm od zewnętrznej części 
samozamykacza (patrz: rys. 6). Uwaga: Pasek metalowy ukształtowany przez rolkę musi 
być zamontowany w dolnej części drzwi. Na koniec wymień nasadkę.
Wyreguluj pozycję rolki poprzez rotację na pro�lowanym uchwycie, zwróć uwagę, aby 
utrzymać stałą odległość „N” (patrz: rys.1), następnie przenieś rolkę na powierzchnię 
nośną.
Wprowadź rolkę do komory U szyny, zgodnie z wymiarem 30 mm (patrz: rys.1) tak jak na 
rysunku, następnie zamontuj szynę za pomocą 2 okrągłych śrub M5 x 8 wraz z 
podkładkami. Kończąc montaż pamiętaj o dokręceniu śrub na uchwycie z rolką (patrz: 
rys.5).
Przed ustawieniem i otwarciem drzwi należy wyjąć zawleczkę z samozamykacza.
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rys.3 przykład złożonego samozamykacza
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Wybór pracy samozamykacza:
Jeśli drzwi mają otwierać się pod kątem 90 stopni należy usunąć śrubę (spójrz rys.8) z gwintowanego 
otworu znajdującego się na płycie montażowej.
Jeśli samozamykacz ma zawsze zamykać drzwi, wprowadź gwintowany otwór na płytę montażową 
samozamykacza. Wówczas drzwi będą zamykały się automatycznie, niezależnie od stopnia otwarcia.

Regulacja szybkości zamykania i końcowej fazy domykania.
- Umieść śrubokręt w otworze umiejscowionym na górze przedniej strony samozamykacza utrzymując 
otwarcie drzwi pod kątem 90 stopni.
Wewnętrzne dopasowanie śruby oddziałuje na przepływ powietrza przez zawór. Dokręcając 
zmniejszamy szybkość zamykania, natomiast odkręcając zwiększamy ją.
- Aby wyregulować końcową fazę zamykania należy pracować przy drzwiach zamkniętych. Przystąpić 
do regulacji śrub na wewnętrznej stronie, tak, żeby drzwi zamykając się pokonały opór zatrzasku 
jednocześnie nie zatrzaskując się.

Wybór pracy samozamykacza:
-  Jeśli drzwi mają otwierać się pod kątem 90 stopni należy usunąć śrubę (spójrz zdj.8) 
   z gwintowanego otworu znajdującego się na płycie montażowej.
- Jeśli samozamykacz ma zawsze zamykać drzwi, wprowadź gwintowany otwór na płytę
   montażową samozamykacza. Wówczas drzwi będą zamykały się automatycznie, niezależnie
   od stopnia otwarcia.

Regulacja szybkości zamykania i końcowej fazy domykania.
-  Umieść śrubokręt w otworze umiejscowionym na górze przedniej strony samozamykacza
   utrzymując otwarcie drzwi pod kątem 90 stopni. 
   Wewnętrze dopasowanie śruby oddziałuje na przepływ powietrza przez zawór. 
   Dokręcając zmniejszamy szybkość zamykania, natomiast odkręcając zwiększamy ją.
-  Aby wyregulować końcową fazę zamykania należy pracować przy drzwiach zamkniętych.
   Przystąpić do regulacji śrub na wewnętrznej stronie, tak, żeby drzwi zamykając się pokonały
   opór zatrzasku jednocześnie nie zatrzaskując się.
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Wersja z zawiasami
Zmierz 222 mm, licząc od środka zawiasu i przymocuj prowadnicę rolki przy drzwiach
Usuń przednią nakładkę z samozamykacza,  przesuń prowadnicę przymocowaną do 
drzwi i ponownie włóż przednią nasadę (zobacz: rys. 11)
Przymocuj samozamykacz do �laru używając 4 śrub M5 zwracając uwagę, by utrzymać 
wewnętrzną krawędź równolegle do drzwi.
Przed otwarciem drzwi z samozamykaczem usuń zawleczkę bezpieczeństwa (zobacz: 
rys. 12). 
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