
הוראות הרכבה מסילת וואן-ליין מיקסאל
www.bluran.co.il

סרטון הרכבה



  מפרט חלקים

וואן-ליין, 2 דלתות, 55 ק"ג - לדלת ברוחב: 1,270-750 מ"מ

וואן-ליין, 2 דלתות, 85 ק"ג - לדלת ברוחב: 1,750-1,270 מ"מ

וואן-ליין, 3 דלתות, 55 ק"ג - לדלת ברוחב: 1,170-900 מ"מ

3,500-2,540

3,500-2,700

גלגלים למסילה 
שמאלית

גלגלים למסילה 
שמאלית

גלגלים למסילה 
ימנית

גלגלים למסילה 
ימנית

גלגלים למסילה 
ימנית

גלגלים למסילה 
שמאלית

 2,540-1,500 מ"מ

גלגלים למסילה 
מרכזית
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תכנון מבנה הארון

עומק ארון מינימלי: 300 מ"מ  לא כולל עובי דלת וגב  • 
עובי דלת כולל ידית: מינימום 20 מקסימום 45 מ"מ   • 

)רצוי להשתמש במותחנים - ראו עמ' 7(   
87 מ"מ ) H= גובה ארון חיצוני לא כולל סוקל(  +H מידת גובה דלת =   • 

המסילה ניתנת לחיתוך בכל מידה רצויה:   • 
מינימום רוחב ארון 1,500 מ"מ עד רוחב מקסימלי 3,500 מ"מ    

מסד )סוקל(: גובה 60 מ"מ, עומק 142 מ"מ  • 
חובה להשתמש ברגלית סוקל על מנת לפלס את הארון )ראו עמ' 5(  • 

מרחק לשמירה מתקרה: 135מ"מ  • 
לתפקוד תקין ולמניעת שקיעת התקרה )ארון ללא עיוותים(,   • 

להלן המלצות בנייה:    
- לוודא שמפתחי הארון )בין דופן לדופן( לא יעלו על 700 מ"מ.   

- לבצע חיזוקים בארון, כגון: דופן כפולה, שוכב עליון כפול,    
עובי חומר מעל 25 מ"מ, קושרות פנימיות וכדומה.   

חובה לפלס את הארון ולחברו לקיר לפני תליית הדלתות  • 
לידיעתך, בלורן אינה מייחסת חשיבות לחלוקה הפנימית וחומר הגלם   • 

בהליך ההזמנה )באחריות היצרן(.   
בסקרין TV - יש נסיגה בחלוקת פנים הארון = עובי טלוויזיה + 20 מ"מ.  • 

 
תקרת ארון

 •  B = כיסוי קנט = עובי דופן/חיפוי )I(  מינוס 2 מ"מ על-מנת לאפשר את פתיחת הדלת.
15, במצב שהדלת צמודה לקיר או לדופן היא לא תפתח.  = B ,לדוגמה: עם קנט 17 מ"מ   

•  רוחב מסילה לחיתוך= A מינוס 2xI מינוס 2 מ"מ 
•  הדרכה ראשונה על המוצר מתבצעת אך ורק בנגריה ולא בבית הלקוח.   
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)כולל דופן כפולה משני צידי הארון(

מבט חזית
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2 דלתות

כיווני פתיחת הדלתות

3 דלתות
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רגלית סוקל

אפשרויות הרכבה

A1 A2

B



מסילות - מידע כללי

חיתוכים והתאמות החלקים הנלווים ע"ג המסילות מתבצעים בבלורן )השרטוטים בעמוד זה נועדו לידע כללי בלבד(.  
כיוון דורך הבלם ממקם את הדלת בזמן הפתיחה -     *    

ייתכן שיהיה צורך לשנות את מיקום "הדורך בלם" בהתאם לכיווני הדלת.     

מסלול ימני

מסלול שמאלי

מיקום "דורך בלם" במסילה העליונהמיקום מסלולי פלסטיק על-גבי המסילות העליונות
 לכיוונון הדורך )לאחר התקנת הדלת!(: 

 1. שחררו את בורג הנעילה של דורך הבלם
 2. דירכו את הדלת עם דורך הבלם ומקמו את הדלת.

3. נעלו בחזרה את בורג הנעילת הדורך.

מיקום מסלולי פלסטיק על-גבי המסילות התחתונות
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הרכבת תופסנים

הרכבת תופסני מסילה על שוכב עליון

הרכבת תופסני מסילה מתחת לשוכב תחתון

לא חובה - תופסני מסילה ל-2 דלתות במשקל 55 ק"ג  

לא חובה - תופסני מסילה ל-2 דלתות במשקל 55 ק"ג  
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הרכבת המסילות

הרכבת מסילה עליונה לתופסני הקוויק

הרכבת מסילה תחתונה

 1. דיחפו את המסילה התחתונה עד לתופסני המסילה )בצבע ירוק(
הממוקמים מתחת לשוכב התחתון.    

 2. כוונו את גובה רגלית הסוקל באמצעות בורג כיוון גובה הרגלית.
הרגלית אינה מיועדת לפילוס אלא להצמדת המסילה התחתונה     

בלחץ לשוכב תחתון(.   

דורך בלם

 בורג נעיצה
לדופן הארון

תופסן מסילה

 כוונון רגלית
  בעזרת

 מפתח פתוח

רגלית קיבוע המסילה לתחתית הארון
יש להבריג את הרגלית ע"ג דופן הארון לצורך נעילתה.

בסיום הפעולה, יש להבריג את הבורג לדופן )נקודה האדומה(. 
 הרגלית אינה משמשת לפילוס הארון.

  הכניסו בזווית את חלקה האחורי של המסילה לתוך תופסני המסילה האחוריים.
  לחצו את חלקה הקדמי של המסילה על תופסני הקוויק בחזית, עד הישמע הקליק.
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נתונים טכניים

הרכבת מוטות מתיחה בדלתות עץ

• עובי דלת: 28-16 מ"מ בהתאם לדחיסות החומר
• כמות מוטות: בהתאם לרוחב הדלת )פירוט בטבלה(

 Ø35 :קדח
עומק: 12 מ"מ

Aמק"טדגם

TN101
WSO66.22482,248
WSO66.25982,598

TN103WSC.25982,598

)במ"מ(

עומק: 9 מ"מ

דגםתיאור
גובה דלת במ"מ

 כמות מוטות מתיחה מק"ט
בהתאם לרוחב דלת )מידות במ"מ( מקסימוםמינימום

מוט מתיחה 
לחיתוך

TN1032,3002,800WSC.2598

מוט מתיחה 
קבוע

TN101

2,3702,600WSO66.2248

2,7202,800WSO66.2598

> 600 1 מותחן

600-1400 2 מותחנים

< 1400 3 מותחנים

 מתיחה לשמאל 
 הדלת נכנסת 

כלפי פנים

 מתיחה לימין 
 הדלת יוצאת 

כלפי חוץ

 * מפתח פתוח )לא כלול( 
DEH087K :מידה 8, מק"ט  

בהרכבת 2 מותחנים ומעלה יש 
להקפיד שכיוון המותחנים זהה 

)מתיחה לאותו הכיוון(  

*

 סרקו לצפייה
בסרטון הרכבה



הרכבת מתאמי חזית לדלתות

מידות קידוח מתאמי חזית - 3/2 דלתות, מנגנון 55 /85 ק"ג

מידות קידוח מתאם חזית עליון

 בחלק זה יש לעבוד מול נתוני הקידוח שקבלתם בעת הזמנת המנגנון. 
 במצב של 3 דלתות הקידוחים עבור המתאם במרכז הדלת האמצעית שווים מצד ימין + שמאל.

 +     הינה מידה משתנה - יש צורך להשתמש בתוכנת ההזמנות.

55 ק"ג55 ק"ג55 ק"ג

 =מרחק קידוח מקצה הדלת 
  למרכז פין ראשון )קוטר: 8.2 מ"מ(

 = מרחק קידוח מקצה הדלת    
   למרכז פין ראשון )קוטר: 8.2 מ"מ(  
במתאם חזית תחתון, דלת 85 ק"ג  

מידת מרחק קידוח מקצה הדלת למרכז פין ראשון:
 במצב 2 דלתות 55 ק"ג מידה עליונה + תחתונה שווה, 

במצב 2 דלתות 85 ק"ג מידה עליונה + תחתונה משתנה 

85 ק"ג55 ק"ג

מנגנון 85 ק"ג

מנגנון 55 ק"ג
 מקרא:

פין קידוח -   
קוטר 8.2 מ"מ    
עומק 15 מ"מ   

בורג    

פין תלייה   
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הרכבת מתאמים לדלתות )עליון ותחתון(

   פנים דלת ימין

 
        2/3 דלתות,

גנון 55 ק"ג
       מנ

פנים דלת אמצעית 

 3 דלתות, 

גנון 55 ק"ג
 מנ

פנים דלת שמאל

 2/3 דלתות, 

גנון 55 ק"ג
 מנ

פנים דלת ימין

 

גנון 85 ק"ג
2 דלתות, מנ

פנים דלת שמאל

 

גנון 85 ק"ג
2 דלתות, מנ

מידות קידוח מתאם חזית תחתון

מידת מרחק קידוח ראשון מקצה הדלת משתנה בהתאם לסוג המנגנון )      = 55 ק"ג /      = 85 ק"ג( 

2 דלתות, מנגנון 85 ק"ג

3/2 דלתות, מנגנון 55 ק"ג

* מיקום ידית בחזית הדלת



הרכבת הגלגלים ע"ג המסילה העליונה  

הרכבת מסילה עליונה

תליית הדלת על-גבי המנגנון

 3. א. פתחו את ברגי תופסני הנעילה ושימרו
     אותם בכיס

ב. הרימו את תופסני הנעילה    
)תופסנים ירוקים(   

4. תלו את הדלת על בית הגלגל

 יש לנעול את הגלגל התחתון רק לאחר שבוצעו כיווני גובה וצידוד
ושהדלתות סגורות במקומן.

5. הרכיבו בחזרה את תופסני הנעילה והבריגו  
בחזרה את הברגים.   

הטו את הגלגל האחורי בזווית לתוך המסלול מבלי לגעת בבולמים.   .2 
הורידו את המנגנון על המסילה ובדקו שהתנועה חלקה    

1. פתחו את המנגנון עד הישמע הקליק )יש להשתמש ב-2 הידיים(

4. הזיזו את הדלת עד שהגלגלים יידרכו את הבלם.3. חיזרו על הפעולה גם בגלגל השני - יש לוודא שהנסיעה חלקה.
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כיוונים

יש לבצע כיוונים רק לאחר שהדלתות סגורות והגלגל התחתון משוחרר, אינו נעול )בעזרת מפתח אלן -אינו כלול בסט(.

3. כוונו את גובה הדלתות בעזרת בורג     עם מפתח אלן  1. סיגרו את הדלתות
2. פתחו את בורג הנעילה 

5. לאחר סיום הכיוונים נעלו את בורג הנעילה  4. בצעו צידוד ימינה ושמאלה באמצעות בורג כוונון 
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2. במצב בו הגלגל התחתון לא נכנס למסלולו, יש לבצע צידוד.  1. א. סיגרו את הדלת
ב. הרימו את הגלגלים לכיוון המסילה  

3. נעלו את בורג נעילת המסילה בעזרת מפתח 10 מ"מ

הרכבת גלגל תחתון ע"ג המסילה התחתונה

נעילת גלגל תחתון יש לבצע רק לאחר שבוצעו כיווני גובה וצידוד ושהדלתות סגורות במקומן.

כוונו את עוצמת משיכה וטריקת הדלת בעזרת בורג 

כוונון עוצמת משיכה וטריקה
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