
ציר למקרר אינטגרלי
ציר מודול מיוחד לחזית חיצונית של מקרר אינטגרלי

תאריך: 12.08.19

גובה צד  עומק 

אפשרויות כוונון

91K9580ציר שתילה מודול למקרר

 תושבת אקספנדו לציר מקרר
 )תושבת מיוחדת מסופקת עם הציר(

194K6100E

מאפיינים:

ניתן לכיוונון ב-3 מימדים כאשר הציר מחובר לדלת המקרר  

החזית החיצונית ניתנת להסרה בקלות מדלת המקרר  

ניתן להכניס את המקרר גם לאחר הרכבת הדלת  

הציר מתאים לעובי חזית: עד 32 מ"מ )בהתאם לנתוני טבלה, ראו עמ' 2(  

זווית פתיחה:  ֑ 95  

 194K6100E ניתן להרכיב את הציר רק עם תושבת  
)לתושבת הציר 3 ברגים לשיפור אחיזה בדופן הארון(  

פתרון לציר מקרר עם חזית דקה: מינימום עובי דלת 12 מ"מ )פירוט בעמ' 2(  
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ציר למקרר אינטגרלי
ציר מודול מיוחד לחזית חיצונית של מקרר אינטגרלי

מידע לתכנון:

   פתרון לחזיתות דקות - מינ' עובי דלת 12 מ"מ   

עומק קידוח:   שימוש בהרחקה 1 בעובי 1.5 מ"מ - מינ' עומק קידוח 11.5 מ"מ  
                שימוש ב-2 הרחקות בעובי 1.5 = 3 מ"מ - מינ' עומק קידוח 10 מ"מ

70T3507.22 :מק"ט הרחקה  

נדרש להרכיב את הציר לדלת בעזרת דיבל אקספנדו +   
להתאים את אורך הבורג לפי הרחקה אחת או 2 הרחקות  

מידות ראש צירשתילה

דלת מקרר

חזית

רון
 א

פן
מקררדו

 קיצור דופן ארון 
ב-1.5 או 3 מ"מ

   מרווח מינימלי )F( לחזיתות עם רדיוס )R( = 1 מ"מ בפינות   מרחקי קידוח ראש הציר

 טבלה לחישוב המרווח המינימלי )F( בין החזיתות )עובי חזית ביחס למרחק הקידוח(:
 לדוגמה: עובי חזית = 20 מ"מ

 מרחק קידוח סטנדרטי = 5 מ"מ
מרווח נדרש בין חזיתות )F( ו=ו 0.4 מ"מ  

מרחק קידוח 5 מ"מ = כיסוי קנט 16 מ"מ

  כיסוי קנט )במ"מ(
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* ניתן להוסיף בורג

תושבת אקספנדו
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