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   מידות דלת

   פילוס ארון ומותחנים לדלתות

רוחב דלת מקסימלי 1,750 מ"מ )דלת סקרין(
גובה דלת מקסימלי 2,950 מ"מ

משקל דלת: 85-15 ק"ג

� נתונים לחישוב משקל דלת:
דלת MDF / אלומיניום:

משקל דלת למ"רעובי דלת במ"מ
MDF

13.68 ק"ג18 
14.50 ק"ג19
15.96 ק"ג21
18.24 ק"ג24
20.52 ק"ג27
22.30 ק"ג30

אלומיניום
15 ק"גסקרין

16 ק"גסקרין עם זכוכית 4 מ"מ
18.5 ק"גסקרין עם זכוכית 5 מ"מ

� לפני התקנת הדלתות, חובה לפלס את הארון.
� בשימוש עם דלת שאינה מאלומיניום, מומלץ להשתמש במותחנים.

� יש להרכיב את המותחנים לדלתות בהתאם לנתונים הטכניים של המותחן שבחרתם.

דלת עץ
 MDF דחיסות חומר

 M  / 760 ק"ג

FH  גובה דלת
FB   רוחב דלת
FS   עובי דלת

FG   משקל דלת

FS =  זכוכית 4 מ"מ

FH X FB X FS X נוסחה לחישוב משקל דלת:  דחיסות חומר

� לחישוב מידות שאינן בטבלה העזרו בנוסחה משמאל
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דלת אלומיניום כולל גב
דחיסות חומר 

M  / 4,2503 ק"ג

כמות מותחנים בהתאם 
לרוחב דלת )מידות במ"מ(

מתיחת הדלתות

> 600 1 מותחן

600-1400 2 מותחנים

< 1400 3 מותחנים

 מתיחה לשמאל 
 הדלת נכנסת 

כלפי פנים

 מתיחה לימין 
 הדלת יוצאת 

כלפי חוץ

 סרקו לצפייה 
בסרטון הרכבה



  מפרט חלקים
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מסילות מיקסאל לברגים
מסילותמידה

2 מ'
3 מ'

4.5 מ'

2 מ'
3 מ'

4.5 מ'

מסילות מיקסאל קליפ
תופסני קליפ מסילותמידה

למסילות
כמות

2 מ'
3 מ'

4.5 מ'

3 יחידות - למסילה 2 מ'
4 יחידות - למסילה 3 מ'

5 יחידות - למסילה 4.5 מ'

2 מ'
3 מ'

4.5 מ'

3 יחידות - למסילה 2 מ'
4 יחידות - למסילה 3 מ'

5 יחידות - למסילה 4.5 מ'

מסילה עליונה + חיזוקמסילה עליונה + חיזוק

מסילה תחתונה מסילה תחתונה + חיזוק

חדש!!! אין צורך בבולמים ומעצורים במסילה תחתונה

מסילה עליונה זהה בברגים ובקליפ

משקל דלת: 
� 15-10 ק"ג, מק"ט סט 4 בלמים: MX-SL1015 )כיתוב שחור( 

� 40-16 ק"ג, מק"ט סט 4 בלמים: MX-S2540 )כיתוב אפור(

� 85-40 ק"ג, מק"ט סט 4 בלמים: MX-H4085 )כיתוב כחול(

להרכבת הבולם, יש צורך במפתח אלן 3 מ"מ

ראו שרטוט הרכבה בעמ' 9

 2 
דלתות

 גלגלים עליונים 
לדלת חיצונית

 גלגלים עליונים 
לדלת פנימית

 גלגלים תחתונים 
לדלת חיצונית

 גלגלים תחתונים 
לדלת פנימית

 זיהוי בולם טריקה עליון 
)צבע הכיתוב ע"ג הבוכנה מסמן את משקל הדלת(

L
L RR

X1 יחידה

X2 יחידות

X1 יחידה

X2 יחידות

X1 יחידהX1 יחידה

X4 יחידות

R

3 
דלתות

 גלגלים עליונים 
לדלת חיצונית

 גלגלים עליונים 
לדלת פנימית

 גלגלים תחתונים 
לדלת חיצונית

 גלגלים תחתונים 
לדלת פנימית

 זיהוי בולם טריקה עליון 
)צבע הכיתוב ע"ג הבוכנה מסמן את משקל הדלת(

L
L R

X2 יחידותX1 יחידה X2 יחידותX1 יחידה

X4 יחידות

 מפרט סט גלגלים - 
 4 בולמים - סטנדרט, 
MX30.85.17.3 :מק"ט

X4 יחידותX2 יחידות

R

3 
דלתות

 גלגלים עליונים 
לדלת חיצונית

 גלגלים עליונים 
לדלת פנימית

 גלגלים תחתונים 
לדלת חיצונית

 גלגלים תחתונים 
לדלת פנימית

 זיהוי בולם טריקה עליון 
)צבע הכיתוב ע"ג הבוכנה מסמן את משקל הדלת(

L
L R

X2 יחידותX1 יחידה X2 יחידותX1 יחידה

X6 יחידות

 מפרט סט גלגלים - 
 6 בולמים - סטנדרט, 

MX6.85.17.3 :מק"ט

X4 יחידותX2 יחידות

מפרט סט גלגלים - סטנדרט, 
MX30.85.17.2 :מק"ט

3 דלתות
בולם טריקה עליוןגלגלים תחתונים לדלת פנימיתגלגלים תחתונים לדלת חיצוניתגלגלים עליונים לדלת פנימיתגלגלים עליונים לדלת חיצונית

LR

X1 יחידותX2 יחידהX2 יחידה X6 יחידותX1 יחידות X2 יחידותX4יחידות

MXTV.30.3 :6 בולמים, מק"ט ,TV מפרט סט גלגלים - לדלת עם

R
L



� משקל דלת: 85-15 ק"ג 
� עובי דלת: 35-19 ק"ג 

� מינימום רוחב דלת: 700 מ"מ )בדלתות סקרין מקסימום 1,750 מ"מ(
� מרחק בין תקרת הארון לבין תקרת הבית )לצורך הרכבת הדלתות וכוונונן(: 120 מ"מ

לתפקוד תקין ולמניעת שקיעת התקרה )ארון ללא עיוותים( להלן המלצות בנייה:  • 
- עובי חומר 19-17 מ"מ   

- 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.   

בסקרין TV - יש נסיגה בחלוקת פנים הארון = עובי טלוויזיה + 20 מ"מ  • 

  H = מידת דלת = מידת ארון חיצוני + 103 מ"מ
 C= גובה ארון חיצוני לא כולל סוקל 

נוסחה:    
- החזית עולה 60 מ"מ מעל שוכב עליון   

- החזית יורדת 43 מ"מ מתחת לשוכב תחתון

נתונים טכניים

H=C+103

4

עובי דלת עד 35 מ"מעובי דלת עד 30 מ"מעובי דלת 25-19 מ"מ



*מסילה תחתונה*מסילה עליונה

מסילה תחתונהמסילה עליונה
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הערות: 
� מומלץ להשחיל את הבולמים לפני הכנסת הארון לנישה )ראו עמ' 6(

� עומק סוקל נדרש:
  קליפ = 53 מ"מ

  ברגים = 42 מ"מ

הרכבת מסילות לארון

הרכבת מסילות לארון עם תופסני קליפ

הרכבת מסילות לארון עם ברגים*

 עומק סוקל נדרש
53 מ"מ

 עומק סוקל נדרש
42 מ"מ

 * עובי בורג 3.5 מ"מ
  אורך 25 מ"מ עבור עובי חומר 17, לעוביים אחרים יש לחשב בהתאם.

סוקל

שוכב תחתון

42 מ"מ

שוכב תחתון

סוקל



מיקום הבולמים ביחס לכיוון הפתיחה

הרכבת 2 דלתות מבט על

הרכבת 3 דלתות - 4 בולמים מבט על - סטנדרט

הרכבת 3 דלתות - 6 בולמים מבט על

1. הכניסו את בולם הטריקה העליון למסילה העליונה.
 2. הזיזו את בולמי הטריקה לצידי הארון, כך שהחלק המרכזי של המסילה יהיה פנוי להרכבת הדלתות 

   ובצעו הידוק לא סופי לבולמי הטריקה באמצעות ברגי אלן )בסיום כיוון המיקום בצעו הידוק(.
 3. דירכו את בולמי הטריקה העליונים בעזרת מברג 

    )דריכה = דחיפת הזיז כלפי מרכז הארון(.

# להרכבת הבולם יש צורך במפתח אלן 3 מ"מ

השחלת בולמי טריקה לסגירה שקטה
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* כאשר מעוניינים שהדלת האמצעית תפתח לשמאל, יש להרכיב את הבולם בצידה הימני של הדלת.

  מיקום בולם
פתיחה לשמאל

  מיקום בולם
פתיחה לימין

#

 גלגל עליון ימין, ללא דריכה 
 Cs00indx0150F :מק"ט

 גלגל עליון שמאל, ללא דריכה 
 Cs00insx0150F :מק"ט



דלת חיצונית

דלת פנימית
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הרכבת הגלגלים לדלתות

3. הרכבת גלגלים עליונים

4. הרכבת גלגלים תחתונים

2. הרכבת מעצור למניעת קפיצת דלתות

בצעו את ההרכבה בהתאם למידות המצוינות בשרטוט ובהתאם לנתוני הקידוח

1. מידות לקידוח ולהתקנת גלגלים )קוטר קידוח 8    מ"מ(

SP = כיסוי קנט

דלת חיצונית

דלת פנימית

גלגל עליון

גלגל תחתון

שימו לב!
בעת הרכבת הגלגל, יש למקם את בורג 

הכיוון כלפי חוץ.

דלת פנימיתדלת חיצונית

ת
דל

ת
דל

ת
דל

ת
דל

 לפני הרכבת הדלתות ע"ג המסילות, 
יש להשחיל את המעצור על הגלגלים העליוניים.

12



הרכבת דלתות

12

4

3

5

 * חשוב:
 - ארון 2 דלתות: יש לתלות את הדלת הפנימית ואחר-כך את הדלת החיצונית

 - ארון 3 דלתות: סדר התלייה: דלת פנימית, דלת חיצונית, דלת פנימית. 
 - בזמן הרכבת הדלתות יש לוודא: א. שהגלגל התחתון משוך כלפי חוץ )פתוח(
ב. שהגלגלים אינם פוגעים במנגנון הבלימה  

 הזיזו את הדלת הפנימית לכיוון דופן הארון, 
על-מנת לאפשר את הרכבת הדלת החיצונית.

יש לחזור על פעולות 2-1 בכל דלת נוספת )שימו לב להערה בארון 3 דלתות(

 לחצו קלות על החלק התחתון של הדלת 
 עד הישמע הקליק. הקליק מסמן שהגלגלים 
יושבים במקומם, בתוך המסילה התחתונה.

 תלו את הדלת הפנימית על-גבי המסילה העליונה, וודאו שהגלגלים
 נעים בקלילות מימין לשמאל ושהם אינם פוגעים בבולמי הטריקה.

במסילה העליונה.

כוונון גובה

8
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המידות במ"מ

 www.bluran.co.il   bluran@ bluran.co.il   0732-310311    0732-310310   7515102 המדע 2, ת.ד. 5235 א.ת. מעוין שורק, ראשל"צ 

AO175

 TV הרכבת דלת

TV הרכבת 3 דלתות - 6 בולמים מבט על - מצב אופטימלי להרכבת

הרכבת TV ע"ג הדלת

מקרא לזיהוי חלקים
בורג אום פרפר

כוונון ימינה /שמאלה / למעלה / למטה

מסלול

מוטות חיבור בין מסך לדלת
סרט הדבקה ספוגי למניעת שריטות בין הזכוכית 

למסך
 700
מ"מ

100

100

גב הדלת

150 
 כולל 
ידית

150 
 כולל 
ידית

3838

 גלגל עליון שמאל, עם דריכה 
 Cs00insx0150V :מק"ט

 גלגל עליון ימין, עם דריכה 
Cs00indx0150V :מק"ט

 נדרש טריגר 
לא נדרש טריגר

סרטון הרכבה


