Dokumentacja techniczna do produkcji moskitiery ramkowej otwieranej MRO

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

Dokumentacja techniczna
do produkcji moskitiery ramkowej
OTWIERANEJ typu MRO

-1-

Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej
Polskiej, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006
r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności Dyrektywą
2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów
praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.Urz.UE.L 2001 Nr 167, str. 10 z późn. zm.).
Wszelkie pobieranie i powielanie w celu dalszego rozpowszechniania całości lub części dokumentacji, bez zgody
Aluprof S.A. jest nielegalne i spowoduje powstanie odpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej.
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1 | MAKSYMALNE WYMIARY MRO
Maksymalny wymiar skrzydła dla moskitiery ramkowej otwieranej wynosi:

Maksymalna
szerokość

Maksymalna
wysokość

Wymagana ilość zawiasów

Maksymalna
powierzchnia

Aluminiowe
bez sprężyny

ze sprężyną

Tworzywowe z
samodomykaczem

Bez profilu łączącego

900 mm

2000 mm

1,8 m2

2 szt.

1 szt.

3 szt.

Z profilem łączącym
PL MRO lub PLU MRO

1500 mm

2500 mm

2,4 m2

2 szt.

1 szt. / 2 szt.*

3 szt.

* - jeżeli szerokość moskitiery przekracza 900 mm lub wysokość przekracza 2000 mm, należy zastosować 2 szt. zawiasów
ze sprężyną oraz 2 szt. zawiasów bez sprężyny montowanych w skrajnych pozycjach (góra - dół).

W przypadku zastosowania ramy RMRO należy obligatoryjnie zastosować profil łączący PL MRO lub PLU MRO.

2 | PRZYKŁADOWE SPOSOBY MONTAŻU MRO

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

2.1 | Montaż moskitiery MRO na ramie drzwi
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2.2 | Montaż moskitiery MRO z ramą RMRO, na ramie drzwi

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

2.3 | Montaż moskitiery MRO z ramą RMRO, z doszczelnieniem dolnym na ramie drzwi
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2.4 | Montaż moskitiery MRO z ramą RMRO, z doszczelnieniem dolnym, na ścianie, we wnęce

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

2.5 | Montaż moskitiery MRO z zawiasami i samodomykaczem, na ramie drzwi
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

2.6 | Montaż moskitiery MRO z zawiasami i samodomykaczem, na ścianie
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3 | WYMIAROWANIE MOSKITIERY MRO

W sytuacji montażu moskitiery otwieranej, należy wymiary skrzydła ustalać indywidualnie
korzystając ze schematu.
Podczas montażu skrzydła moskitiery należy bezwzględnie przestrzegać zachowania
pionu i poziomu ramki. Brak utrzymania prostopadłości ramki i podłoża może skutkować
nieprawidłowym doszczelnieniem i funkcjonowaniem moskitiery.
Wymiary moskitiery określa się według wymiarów otworu okiennego/drzwiowego lub wymiarów wnęki okiennej/drzwiowej.

Oznaczenia:
					

A - szerokość skrzydła moskitiery MRO
B - wysokość skrzydła moskitiery MRO

C - szerokość ramy RMRO
D - wysokość ramy RMRO

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

3.1 | Wymiarowanie moskitiery MRO, na ramie drzwi
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3.2 | Wymiarowanie moskitiery MRO z ramą RMRO, na ramie drzwi

3.3 | Wymiarowanie moskitiery MRO z ramą RMRO, z doszczelnieniem dolnym, na ramie drzwi

* - wysokość uszczelki szczotkowej

* - wysokość uszczelki szczotkowej
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

3.4 | Wymiarowanie moskitiery MRO z ramą RMRO, z doszczelnieniem dolnym, we wnęce
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3.5 | Wymiarowanie moskitiery MRO z zawiasami z samodomykaczem, na ramie drzwi

3.6 | Wymiarowanie moskitiery MRO z zawiasami z samodomykaczem, na ścianie

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

3.7 | Wymiarowanie profilu łączącego PL MRO, profilu łączącego z uchwytem PLU MRO i płyty wypełniającej PW MRO.
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4 | PRZYKŁADOWE ZESTAWY ELEMENTÓW

Poz.

Kod technologiczny

Nazwa

1.

PG/MRO

Profil główny MRO

2.

S MR

Siatka moskitiery ramkowej

3.

U1/MR

Uszczelka moskitiery ramkowej

4.

U2/MR

Uszczelka szczotkowa

5.

NW/Z MRO, NW/S MRO

Narożnik wewnętrzny MRO                                   /Z - do zagniatania, /S - do skręcania

6.

TM MRO

Taśma magnetyczna                                          Stosowana z TS MRO - taśmą stalową

7.

AZBS/L MRO, AZBS/R MRO

Aluminiowy zawias bez sprężyny                                                     /L - lewy, /R - prawy

8.

AZS/L MRO, AZS/R MRO

Aluminiowy zawias ze sprężyną                                                       /L - lewy, /R - prawy

9.

U MRO

Uchwyt do otwierania MRO

10.

UW MRO

Uchwyt wewnętrzny do otwierania MRO
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4.1 | Przykładowy zestaw elementów moskitiery MRO
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Poz.

Kod technologiczny

Nazwa

1.

PG/MRO

Profil główny MRO

2.

S MR

Siatka moskitiery ramkowej

3.

U1/MR

Uszczelka moskitiery ramkowej

4.

U2/MR

Uszczelka szczotkowa

5.

NW/Z MRO,  NW/S MRO

Narożnik wewnętrzny MRO                                 /Z - do zagniatania, /S - do skręcania

6.

TM MRO

Taśma magnetyczna                                        Stosowana z TS MRO - taśmą stalową

7.

AZBS/L MRO, AZBS/R MRO

Aluminiowy zawias bez sprężyny                                                     /L - lewy, /R - prawy

8.

AZS/L MRO, AZS/R MRO

Aluminiowy zawias ze sprężyną                                                      /L - lewy, /R - prawy

9.

PL MRO

Profil łączący

10.

ZPL MRO

Zatyczka profilu łączącego

11.

T-PL MRS

Trzpienie do profilu łączącego

12.

PW MRO

Płyta wypełniająca MRO

13.

U/PW MRO

Uszczelka gumowa do płyty wypełniającej

14.

U MRO

Uchwyt do otwierania MRO
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

4.2 | Przykładowy zestaw elementów moskitiery MRO z PL MRO i PW MRO
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Poz.

Kod technologiczny

Nazwa

1.

PG/MRO

Profil główny MRO

2.

S MR

Siatka moskitiery ramkowej

3.

U1/MR

Uszczelka moskitiery ramkowej

4.

U2/MR

Uszczelka szczotkowa

5.

NW/Z MRO, NW/S MRO

Narożnik wewnętrzny MRO                                 /Z - do zagniatania, /S - do skręcania

6.

TM MRO

Taśma magnetyczna                                        Stosowana z TS MRO - taśmą stalową

7.

AZBS/L MRO, AZBS/R MRO

Aluminiowy zawias bez sprężyny                                                   /L - lewy, /R - prawy

8.

AZS/L MRO, AZS/R MRO

Aluminiowy zawias ze sprężyną                                                     /L - lewy, /R - prawy

9.

PL MRO

Profil łączący

10.

ZPL MRO

Zatyczka profilu łączącego

11.

T-PL MRS

Trzpienie do profilu łączącego

12.

PW MRO

Płyta wypełniająca MRO

13.

U/PW MRO

Uszczelka gumowa

14.

PLU MRO

Profil łączący z uchwytem

15.

ZPLU MRO

Zatyczka profilu łączącego
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4.3 | Przykładowy zestaw elementów moskitiery MRO z PLU MRO i PW MRO
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Poz.

Kod technologiczny

Nazwa

1.

PG/MRO

Profil główny MRO

2.

S MR

Siatka moskitiery ramkowej

3.

U1/MR

Uszczelka moskitiery ramkowej

4.

U2/MR

Uszczelka szczotkowa

5.

NW/Z MRO, NW/S MRO

Narożnik wewnętrzny MRO                                 /Z - do zagniatania, /S - do skręcania

6.

TM MRO

Taśma magnetyczna                                        Stosowana z TS MRO - taśmą stalową

7.

AZBS/L RMRO, AZBS/R RMRO

Aluminiowy zawias ramy bez sprężyny                                           /L - lewy, /R - prawy

8.

AZS/L RMRO, AZS/R RMRO

Aluminiowy zawias ramy ze sprężyną                                             /L - lewy, /R - prawy

9.

PL MRO

Profil łączący

10.

ZPL MRO

Zatyczka profilu łączącego

11.

T-PL MRS

Trzpienie do profilu łączącego

12.

PW MRO

Płyta wypełniająca MRO

13.

U/PW MRO

Uszczelka gumowa płyty wypełniającej

14.

PLU MRO

Profil łączący z uchwytem

15.

ZPLU MRO

Zatyczka profilu łączącego

16.

PG RMRO

Profil główny RMRO

17.

NW/S RMRO

Narożnik wewnętrzny RMRO
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4.4 | Przykładowy zestaw elementów moskitiery MRO z ramą RMRO z PLU MRO i PW MRO
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Poz.

Kod technologiczny

Nazwa

1.

PG/MRO

Profil główny MRO

2.

S MR

Siatka moskitiery ramkowej

3.

U1/MR

Uszczelka moskitiery ramkowej

4.

U2/MR

Uszczelka szczotkowa

5.

NW/Z MRO, NW/S MRO

Narożnik wewnętrzny MRO                                 /Z - do zagniatania, /S - do skręcania

6.

TM MRO

Taśma magnetyczna                                        Stosowana z TS MRO - taśmą stalową

7.

AZBS/L RMRO, AZBS/R RMRO

Aluminiowy zawias ramy bez sprężyny                                         /L - lewy, /R - prawy

8.

AZS/L RMRO, AZS/R RMRO

Aluminiowy zawias ramy ze sprężyną                                           /L - lewy, /R - prawy

9.

PL MRO

Profil łączący

10.

ZPL MRO

Zatyczka profilu łączącego

11.

T-PL MRS

Trzpienie do profilu łączącego

12.

PW MRO

Płyta wypełniająca MRO

13.

U/PW MRO

Uszczelka gumowa płyty wypełniającej

14.

PLU MRO

Profil łączący z uchwytem

15.

ZPLU MRO

Zatyczka profilu łączącego

16.

PG RMRO

Profil główny RMRO

17.

NW/S RMRO

Narożnik wewnętrzny RMRO

18.

PU RMRO

Profil uszczelki

19.

U4/MR, U2/MR, U/PSB/M

Uszczelka szczotkowa o szerokości stopki 4,8mm:
U4/MR H=5 mm, U2/MR H=6 mm, U/PSB/M H=7 mm
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4.5 | Przykładowy zestaw elementów moskitiery MRO z ramą RMRO z dolnym doszczelnieniem z PLU MRO i PW MRO

Dokumentacja techniczna do produkcji moskitiery ramkowej otwieranej MRO

Poz.

Kod technologiczny

Nazwa

1.

PG/MRO

Profil główny MRO

2.

S MR

Siatka moskitiery ramkowej

3.

U1/MR

Uszczelka moskitiery ramkowej

4.

U2/MR

Uszczelka szczotkowa

5.

NW/Z MRO, NW/S MRO

Narożnik wewnętrzny MRO                                 /Z - do zagniatania, /S - do skręcania

6.

TM MRO

Taśma magnetyczna                                        Stosowana z TS MRO - taśmą stalową

7.

ZS/L MRO, ZS/R MRO

Zawias z samodomykaczem                                                           /L - lewy, /R - prawy

8.

PL MRO

Profil łączący

9.

ZPL MRO

Zatyczka profilu łączącego

10.

T-PL MRS

Trzpienie do profilu łączącego

11.

PW MRO

Płyta wypełniająca MRO

12.

U/PW MRO

uszczelka gumowa

13.

PLU MRO

Profil łączący z uchwytem

14.

ZPLU MRO

Zatyczka profilu łączącego
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

4.6 | Przykładowy zestaw elementów MRO z zawiasami z samodomykaczem PLU MRO i PW MRO
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5 | ZESTAWIENIE CIĘCIA I WYKAZ ELEMENTÓW

Kod tech.
PG MRO

Nazwa elementu
Profil główny moskitiery

PG RMRO Profil główny ramy moskitiery

PU RMRO Profil uszczelki
PN 2,4x6

Nity nierdzewne 2,4 x 6

PW MRO

Płyta wypełniająca

PL MRO

Profil łączący

ZPL MRO Zatyczka profilu łączącego PL MRO
PLU MRO Profil łączący z uchwytem
ZPLU MRO Zatyczka profilu łączącego PLU MRO

T-PL MRS

U/PW MRO

Trzpień do profilu łączącego PL MRO oraz
profilu łączącego z uchwytem PLU MRO

Wzór lub zalecany wymiar

Ilość
[szt.]

DŁ.PG MRO 1 = A

2

DŁ.PG MRO 2 = B

2

DŁ.PG RMRO 1 = C
DŁ.PG RMRO 2 = D
DŁ.PU MRO = A
ILOŚĆPN24X6 = [(DŁ.PU RMRO - 140 mm) / 100] + 3
DŁ.PW MRO = A - 57 mm

DŁ.PL MRO = A - 81 mm

1

element stosowany z PL MRO
1

ILOŚĆZPLU MRO = ILOŚĆPLU MRO * 2

- element opcjonalny dla profilu łączącego PL MRO
- element wymagany dla profilu łączącego z uchwytem PLU MRO
Uwaga: w przypadku zastosowania narożników zagniatanych, nie stosować
trzpieni w PL MRO montowanym nad płytą wypełniającą ze względu na
utrudniony montaż

Dla PL MRO: ILOŚĆT-PL MRS = ILOŚĆPL MRO * 4
2

Uszczelka gumowa do PW MRO (pionowo)

DŁ.U/PW MRO2 = SZER.PW MRO - 24 mm

2

U2/MR

Uszczelka szczotkowa

TS MRO

Taśma stalowa

TM MRO

Taśma magnetyczna

MG MRO

Magnes moskitiery ramkowej otwieranej

Siatka moskitiery ramkowej

- element opcjonalny / element wymagany w przypadku:
- przekroczenia wymiaru skrzydła MRO: A = 900 mm lub B = 2000 mm i
braku profilu łączącego PL MRO w połowie wysokości skrzydła MRP
- element stosowany z PLU MRO

Dla PLU MRO: ILOŚĆT-PL MRS = 4 szt.

DŁ.U1/MR =

- element opcjonalny

* w przypadku zastosowania płyty wypełniającej PW MRO i dodatkowego PL
MRO jako wzmocnienie MRO
Element wymagany:
1/2* - w przypadku zastosowania płyty PW MRO (montaż nad płytą PW MRO);
- w przypadku przekroczenia wymiaru skrzydła MRO: A = 900 mm lub B
= 2000 mm i braku profilu łączącego z uchwytem PLU MRO w połowie
wysokości skrzydła MRP

DŁ.U/PW MRO1 = WYS.PW MRO - 12 mm

Uszczelka moskitiery ramkowej

- pomiary i obliczenia należy wykonać na podstawie wzorów dla konkretnego
przypadku montażu, wzory zawarte są w rozdziale: „Wymiarowanie
Moskitiery MRO”

- element stosowany do przytwierdzenia PU RMRO do skrzydła MRO

ILOŚĆZPL MRO = ILOŚĆPL MRO * 2
DŁ.PLU MRO = A - 83 mm

Uwagi

2/1* * w przypadku zastosowania ramy niepełnej (z doszczelnieniem dolnym)
- pomiary i obliczenia należy wykonać na podstawie wzorów dla konkretnego
2 przypadku montażu, wzory zawarte są w rozdziale: „Wymiarowanie
Moskitiery MRO”
Element wymagany:
1 - w przypadku zastosowania ramy niepełnej (z doszczelnieniem dolnym)
- w przypadku produkcji skrzydła MRP z doszczelnieniem dolnym

Uszczelka gumowa do PW MRO (poziomo)

U1/MR

S MR

C - szerokość ramy RMRO
D - wysokość ramy RMRO

- element wymagany przy zastosowaniu PW MRO
(zapobiega drganiu płyty wypełniającej PW MRO)

1

* DŁ.PL MRO - montowanego w połowie wysokości skrzydła MRO
- uszczelka utwierdzająca siatkę moskitiery S MR w komorze profilu PG MRO

DŁ.U2/MR = 2 x ( A + B ) - DŁ.TM MRO

1

- uszczelka szczotkowa stosowana w celu doszczelnienia skrzydła MRO

Wybrać mniejszą wartość:
DŁ.TS MRO = 800 mm
DŁ.TS MRO = B - 100 mm

1

- element stosowany z taśmą magnetyczną TM MRO

DŁ.TM MRO = DŁ.TS MRO

1

- element opcjonalny, stosowany zamiennie z MG MRO

1

- element opcjonalny, stosowany zamiennie z TM MRO + TS MRO
- nie używać w przypadku zastosowania ramy RMRO

1

* w przypadku zastosowania profilu łączącego PL MRO lub PLU MRO w
połowie wysokości skrzyda MRO

2 x ( A + B + DŁ.PL MRO* + DŁ.PLU MRO - WYS.PW MRO )

SZER.SMR = A + 200 mm
WYS.SMR = B + 200 mm - WYS.PW MRO
* WYS.SMR = B + 400 mm - WYS.PW MRO

NW/Z MRO Narożnik wewnętrzny MRO do zagniatania

4

NW/S MRO Narożnik wewnętrzny MRO do skręcania

4

- elementy stosowane zamiennie

NW/S
RMRO

Narożnik wewnętrzny ramy PG RMRO do
skręcania

U MRO

Uchwyt do otwierania MRO

1

- element opcjonalny / wymagany gdy nie zastosowano profilu łączącego z
uchwytem PLU MRO

Uchwyt wewnętrzny do otwierania MRO

1

- element opcjonalny

3

- w przypadku montażu po stronie lewej użyć ZS/L MRO
- w przypadku montażu po stronie prawej użyć ZS/R MRO

UW MRO

4/2* * w przypadku zastosowania ramy niepełnej (z doszczelnieniem dolnym)

Zawias z samodomykaczem
ZS/L MRO
/L - lewy, /R - prawy

- w przypadku montażu po stronie lewej użyć AZS/L MRO
- w przypadku montażu po stronie prawej użyć AZS/R MRO
1/2*
* w przypadku przekroczenia wymiaru skrzydła MRO:
A = 900 mm lub B = 2000 mm

Aluminiowy zawias ze sprężyną
AZS/L MRO
/L - lewy, /R - prawy
AZBS/L
MRO

Aluminiowy zawias bez sprężyny
/L - lewy, /R - prawy

2
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- w przypadku montażu po stronie lewej użyć AZBS/L MRO
- w przypadku montażu po stronie prawej użyć AZBS/R MRO

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

A - szerokość skrzydła moskitiery MRO
B - wysokość skrzydła moskitiery MRO
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AZS/L
RMRO

Aluminiowy zawias ramy - ze sprężyną
/L - lewy, /R - prawy

AZBS/L
RMRO

Aluminiowy zawias ramy - bez sprężyny
/L - lewy, /R - prawy

U4/MR
U2/MR
U/PSB/M

Uszczelka szczotkowa o szerokości stopki
4,8 mm:
- U4/MR H=5 mm
- U2/MR H=6 mm
- U/PSB/M H=7 mm

- element stosowany z ramą RMRO
- w przypadku montażu po stronie lewej użyć AZS/L RMRO
1/2* - w przypadku montażu po stronie prawej użyć AZS/R RMRO
* w przypadku przekroczenia wymiaru skrzydła MRO:
A = 900 mm lub B = 2000 mm

DŁ.USZCZELKI = DŁ.PU RMRO

2

- element stosowany z ramą RMRO
- w przypadku montażu po stronie lewej użyć AZBS/L RMRO
- w przypadku montażu po stronie prawej użyć AZBS/R RMRO

1

stosowana w PU MRO, wysokość uszczelki dobierana indywidualnie

Elementy dodatkowe
Kod tech.
KNA
Z KNA

Nazwa elementu

Wzór lub zalecany wymiar

Klej dwuskładnikowy do narożników
aluminiowych
Zmywacz

~ 10 g na 1 narożnik
Ilość dobierana indywidualnie

Ilość
[szt.]

Uwagi
klej stosowany z narożnikami zagniatanymi NW/Z MRO
stosowany do usuwania nadmiaru kleju KNA

Narzędzia i szablony
Kod tech.

Nazwa elementu

Uwagi

RUM/T
RUM/S

Rolka do wciskania uszczelki moskitiery

/T - tworzywowa, /S - stalowa
stosowana w systemach moskitier ramkowych

PZNW

Prasa do zagniatania narożnika wewnętrznego

prasa do zagniatania narożnika wewnętrznego profili:
PG MRS, PG/SZ MRS, PG MRSZ, PG MRO, PG MRP

SU PL MRO

Szablon do wiercenia otworów

stosowany z profilem głównym PG MRO przy montażu PL MRO i PLU MRO

SPG RMRO

Szablon do wiercenia otworów

stosowany z profilem głównym PG RMRO przy skręcaniu narożników

SNW MRO

Szablon do wiercenia otworów

stosowany z profiem głównym PG MRO przy skręcaniu narożników

W obliczeniach wartości w nawiasach kwadratowych [ ] należy zaokrąglić w górę do najbliższej liczby naturalnej.

Dobierając zawiasy należy kierować się zasadą, która mówi, że zawias lewy/prawy to ten, który podczas otwierania
skrzydła w naszą stronę znajduje się po lewej/prawej stronie.

Jeżeli moskitiera przekracza wysokość 2000 mm lub szerokość 900 mm należy zastosować profil
łączący PL MRO lub profil łączący z uchwytem PLU MRO w połowie wysokości ramy moskitiery.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

Profil łączący PL MRO umieszczany jest bezpośrednio nad płytą wypełniającą PW MRO, aby
ją utwierdzić oraz w połowie wysokości ramy moskitiery w celu uzyskania większej sztywności
skrzydła.
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6 | PRODUKCJA MRO
Zalecenia ogólne
Produkcja moskitiery może odbywać się wyłącznie przez przeszkoloną ekipę. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP,
w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi.

6.1 | Narzędzia do produkcji i montażu moskitiery MRO
a) Narzędzia montażowe.

6.2 | Przygotowanie profilów PG MRO
a) Przyciąć profil główny (PG MRO) pod kątem 450, zgodnie z zasadą podaną przy wymiarowaniu.

6.3 | Wykonanie otworów w PG MRO pod narożnik skręcany

Dotyczy: NW/S MRO

W przypadku zastosowania narożników zagniatanych NW/Z MRO nie należy wykonywać otworów Ø 5 mm.

- 19 -

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

a) W przyciętych profilach po obu stronach wykonać otwory o Ø 5 mm wykorzystując w tym celu szablon do wiercenia otworów w
profilu głównym moskitiery otwieranej SNW MRO lub wykonać otwory zgodnie z poniższym schematem:
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6.4 | Przygotowanie i montaż profilu łączącego PL MRO i PLU MRO
a) Należy ustalić rozmieszczenie otworów pod kołki ustalające T-PL MRS w profilu łaczącym dolnym PL MRO (dociskający płytę
PW MRO). W tym celu złożyć dolną część ramki MRO poprzez włożenie narożników wewnętrznych NW/S MRO do profili PG MRO
i dosunięcie ich krawedzi.

b) Następnie korzystając z szablonu SU PL MRO i płyty wypełniającej PW 100 lub PW 300, należy odmierzyć i wywiercić otwory
pod dolny profil PL MRO montowany nad płytą wypełniającą PW MRO.

W przypadku zastosowania narożników zagniatanych NW/Z MRO nie stosuje się trzpieni T-PL MRS w profilu PL
MRO który jest montowany nad płytą wypełniającą PW MRO.

Odmierzanie otworu pod PL MRO

Odmierzanie otworu pod PLU MRO

B - długość profilu PL MRO

B - długość profilu PLU MRO
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

c) Korzystając z szablonu SU PL MRO należy odmierzyć i wywiercić otwory pod profil PL MRO lub PLU MRO który jest
montowany w połowie wysokości ramki MRO (wysokość ramki = B).
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d) Na końcach profilu łączącego z uchwytem PLU MRO włożyć kołki T-PL oraz zatyczki profilu łączącego ZPLU MRO.

f) Wcisnąć profil łączący PL MRO w komorę profili PG MRO (pionowych), a następnie dosunąć profil główny PG MRO tak, aby trzpienie
T-PL MRS schowały się w otworach profilu głównego PG MRO, a płaszczyzny PG MRO i PL MRO ściśle do siebie przylegały.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

e) Na końcach profilu łączącego PL MRO włożyć kołki ustalające T-PL MRS oraz zatyczki profilu łączącego ZPL MRO.
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g) Włożyć profil łączący z uchwytem PLU MRO w profili PG MRO, a następnie dosunąć profil główny PG MRO tak aby trzpienie
T-PL MRS schowały się w otworach profilu głównego PG MRO, a płaszczyzny PG MRO i PLU MRO ściśle do siebie przylegały.

6.5.1 | Montaż uszczelek U2/MR, U/PW MRO, taśmy magnetycznej TM MRO

Dotyczy: NW/S MRO

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

a) Uszczelkę U2/MR wsunąć w odpowiednią komorę profilu głównego.
- w pionowym profilu PG MRO po stronie zawiasów, wsunąć uszczelkę U2/MR (uszczelkę ściąć na końcach pod kątem 45o),
- w pionowym profilu PG MRO po stronie otwierania, wsunąć dwie krótkie uszczelki U2/MR (uszczelki ściąć pod kątem 45o
na jednym końcu każdą) a pomiędzy nimi wsunąć taśmę magnetyczną TM MRO,
- w poziomych profilach PG MRO wsunąć uszczelkę U2/MR (uszczelki ściąć na końcach pod kątem 45o)
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b) Uszczelkę U/PW MRO wcisnąć w komorę profilu głównego PG MRO i profilu łączącego PL MRO.

6.5.2 | Montaż uszczelek U2/MR, U/PW MRO, taśmy magnetycznej TM MRO

Dotyczy: NW/Z MRO

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

a) Uszczelkę U2/MR wsunąć w odpowiednią komorę profilu głównego.
- w pionowym profilu PG MRO po stronie zawiasów, wsunąć uszczelkę U2/MR (uszczelkę ściąć na końcach pod kątem 45o),
- w pionowym profilu PG MRO po stronie otwierania, wsunąć dwie krótkie uszczelki U2/MR (uszczelki ściąć pod kątem 45o
na jednym końcu każdą) a pomiędzy nimi wsuwamy taśmę magnetyczną TM MRO,
- w poziomych profilach PG MRO wsunąć uszczelkę U2/MR (uszczelki ściąć na końcach pod kątem 45o).
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b) Uszczelkę U/PW MRO wcisnąć w komorę profilu głównego PG MRO i profilu łączącego PL MRO.

6.6.1 | Montaż płyty wypełniającej PW MRO

Dotyczy: NW/S MRO

b) Skręcić narożniki przy pomocy klucza imbusowego (rozmiar 2,5 mm).
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

a) Należy wsunąć płytę PW MRO w komorę przeznaczoną na płytę wypełniającą w profilu PG MRO, następnie wsunąć profil
PG MRO (dolny).
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6.6.2 | Montaż płyty PW MRO oraz dolnego profilu łączącego PL MRO

Dotyczy: NW/Z MRO

a) Należy delikatnie wybrzuszyć płytę PW MRO, a następnie włożyć ją w komorę przeznaczoną na płytę wypełniającą w profilu PG MRO.
Do profilu łączącego PL MRO włożyć zatyczkę ZPL MRO, a następnie profil łączący PL MRO wcisnąć w komorę profilu głównego
PG MRO i dosunąć go do płyty PW MRO.

b) W celu zablokowania położenia płyty wypeniającej PW MRO należy zagnieść krawędź profilu PG MRO za pomocą śrubokręta
lub innego narzędzia.

6.7 | Montaż ramki moskitiery MRO

Dotyczy: NW/Z MRO

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

a) Do komór na końcach profilu PG MRO wprowadzić niewielką ilość kleju dwuskładnikowego KNA, a następnie wsunąć narożnik
wewnętrzny NW/Z MRO składając ramkę MRO w całość. Nadmiar kleju usunąć używając szmatki nasączonej zmywaczem Z KNA.
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b) Sklejoną ramkę moskitiery MRO umieścić w prasce do zagniatania narożnika wewnętrznego PZNW (zgodnie z instrukcją
użytkowania prasy). Dociskając rączki praski wykonać zagniot  w ramce moskitiery.

6.8 | Montaż siatki moskitiery S MR

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

a) Gdy cała ramka wraz ze wzmocnieniem i płytą wypełniającą jest już złożona, należy nałożyć siatkę S MR i lekko ją napiąć
pozbywając się nierówności. Używając rolki RUM wprowadzić uszczelkę U1/MR w komorę profilu PG MRO oraz profilu PL MRO.
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b) Nadmiar uszczelki oraz siatki po włożeniu na całym obwodzie ramki, należy ostrożnie odciąć używając noża do tapet.

6.9 | Montaż uchwytu do otwierania moskitiery ramkowej otwieranej U MRO
a) Uchwyt U MRO zamontować na żądanej wysokości. W tym celu należy przyłożyć rozmontowany uchwyt do ramy MRO,
odmierzyć rozstaw otworów montażowych, i zaznaczyć za pomocą ołówka, nastpnie wywiercić otwory i zamontować uchwyt za
pomoca wkrętów.

6.10 | Montaż magnesu MG MRO

Dotyczy: MRO

Magnes MG MRO stosujemy w moskitierze MRO zamiennie z zestawem: taśma stalowa TS MRO + taśma
magnetyczna TM MRO (montowana w komorze profilu PG MRO).
W przypadku konfiguracji MRO w ramie RMRO nie stosujemy magnesu MG MRO.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

a) Przykręcić magnes MG MRO do ramy moskitiery na wysokości uchwtu U MRO. Część z magnesem montowana jest
bezpośrednio do ramki MRO, natomiast płytka stalowa do podłoża na tej samej wysokości co MG MRO (magnes musi swoją całą
powierzchnią stykać się z płytką stalową).
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6.11 | Montaż uchwytu wewnętrznego do otwierania moskitiery ramkowej otwieranej UW MRO

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

a) Uchwyt UW MRO montujemy na żądanej wysokości. W tym celu należy umieścić uchwyt w komorze przeznaczonej na płytę
wypełniającą, a następnie za pomocą gumowego młotka wbić uchwyt w komorę uszczelki w profilu PG MRO.
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7 | PRODUKCJA RAMY RMRO PEŁNEJ
7.1 | Przygotowanie profili PG RMRO ramy RMRO pełnej
a) Przyciąć profil główny PG RMRO pod kątem 450, zgodnie z zasadą podaną przy wymiarowaniu.

7.2 | Wykonanie otworów w PG RMRO pod narożnik skręcany

7.3 | Skręcanie ramy moskitiery RMRO
a) W profile PG RMRO wsunąć narożnik wewnętrzny profilu głównego do skręcania NW/S RMRO i złożyć ramkę, a następnie
zablokować położenie profili poprzez skręcenie narożników przy pomocy klucza imbusowego (rozmiar 2,5 mm).
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

a) W przyciętych profilach PG RMRO po obu stronach wykonać otwory o Ø 5 mm wykorzystując w tym celu szablon do wiercenia
otworów SPG RMRO w profilu PG RMRO lub wykonać otwory zgodnie ze schematem.

Dokumentacja techniczna do produkcji moskitiery ramkowej otwieranej MRO

7.4 | Montaż taśmy stalowej TS MRO na ramie RMRO
a) Usunąć folię zabezpieczającą klej od TS MRO, a nastepnie nakleić taśmę TS MRO na profil PG RMRO w połowie jego długości.
Zalecana długość taśmy TS MRO to 800 mm.

7.5 | Przygotowanie otworów montażowych w ramie RMRO
a) Otwory rozmieścić zgodnie z rysunkiem na całym obwodzie ramy RMRO.

b) Otwory wiercić na płaszczyźnie A lub B w zależności od rodzaju montażu (ościeżnica / ściana).

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

W przypadku montażu:
- do ramy okiennej - wiercić na powierzchni profilu PG RMRO oznaczonej literą A.
- na ścianie - wiercić na powierzchni profilu PG RMRO oznaczonej literą B.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

Wykonać otwór przelotowy wiertłem Ø 3 mm, a następnie wiertłem Ø 10 mm rozwiercić tylko górną ścianę profilu PG RMRO.

- 31 -

Dokumentacja techniczna do produkcji moskitiery ramkowej otwieranej MRO

8 | PRODUKCJA RAMY RMRO Z DOSZCZELNIENIEM DOLNYM
8.1 | Przygotowanie profili PG RMRO ramy RMRO z doszczelnieniem dolnym
a) Przyciąć profil główny PG RMRO, zgodnie z zasadą podaną przy wymiarowaniu.
- profil PG RMRO pionowy przyciąć z jednej strony pod kątem 450, z drugiej strony pod kątem 900.
- profil PG RMRO poziomy przyciąć pod kątem 450 z obydwu stron. Zgodnie z poniższym rysunkiem.

8.2 | Wykonanie otworów w PG RMRO pod narożnik skręcany

8.3 | Skręcanie ramy moskitiery RMRO
a) W profile PG RMRO ścięte pod kątem 450 wsunąć narożnik wewnętrzny NW/S RMRO i złożyć ramkę, a następnie zablokować
położenie profili poprzez skręcenie narożników przy pomocy klucza imbusowego (rozmiar 2,5 mm).
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

a) W przyciętych profilach PG RMRO po stronach ściętych pod kątem 450 wykonać otwory o średnicy Ø 5 mm, wykorzystując w
tym celu szablon SPG RMRO do wiercenia otworów w profilu PG RMRO lub wykonać otwory zgodnie ze schematem.
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8.4 | Montaż taśmy stalowej TS MRO na ramie RMRO
a) Usunąć folię zabezpieczającą klej od TS MRO, a nastepnie nakleić taśmę TS MRO na profil PG RMRO w połowie jego długości.
Zalecana długość taśmy TS MRO to 800 mm.

8.5 | Przygotowanie otworów montażowych w ramie RMRO
a) Otwory rozmieścić zgodnie z rysunkiem na całym obwodzie ramy RMRO.

z - wysokość zastosowanej uszczelki szczotkowej
b) Otwory wiercić na płaszczyźnie A lub B w zależności od rodzaju montażu (ościeżnica / ściana).

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

W przypadku montażu:
- do ramy okiennej - wiercić na powierzchni profilu PG RMRO oznaczonej literą A.
- na ścianie - wiercić na powierzchni profilu PG RMRO oznaczonej literą B.
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Wykonać otwór przelotowy wiertłem Ø 3 mm, a następnie wiertłem Ø 10 mm rozwiercić tylko górną ścianę profilu PG RMRO.

8.6 | Montaż doszczelnienia dolnego PU RMRO z uszczelką szczotkową w profilu dolnym PG MRO
a) Otwory rozmieścić zgodnie z rysunkiem.

Do profilu PU RMRO należy dobrać uszczelkę szczotkową o stopce 4,8 mm,
o wysokości od 5 mm do 7 mm.
We wzorach w dokumentacji, wysokość uszczelki oznaczona jest przez literę „z”.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

b) Wykonać otwór nieprzelotowy wiertłem Ø 2,5 mm przez profil PU RMRO i PG MRO. W tym celu należy dociśnąć PU RMRO
do ramy i wyśrodkować położenie względem siebie. Następnie za pomocą nitów PN 2,4x6 przytwierdzić profil PU RMRO do dolnego
profilu PG MRO. Po zamontowaniu profilu PU RMRO wsunąć w jego komorę uszczelkę szczotkową o stopkce 4,8 mm, o wysokości
od 5 mm do 7 mm.
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9 | MONTAŻ I REGULACJA ZAWIASÓW
9.1 | Rozmieszczenie zawiasów aluminiowych
Przekroczenie wymiarów A = 900 mm lub B = 2000 mm, wymusza zastosowanie 2 szt. zawiasów ze sprężyną oraz 2
szt. zawiasów bez sprężyny montowanych w skrajnych pozycjach (góra - dół).
a) Schemat montażu zawiasów aluminiowych moskitiery MRO.

b) Schemat montażu zawiasów aluminiowych moskitiery MRO z ramą RMRO.

9.2 | Rozmieszczenie zawiasów z samodomykaczem

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

a) Schemat montażu zawiasów tworzywowych z samodomykaczem ZS/L MRO moskitiery MRO.
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9.3 | Napinanie zawiasów aluminiowych ze sprężyną
a) Przed zamontowaniem moskitiery na ramie RMRO lub ościeży należy napiąć sprężynę.
Moskitiera bez ramy MRO,
zawiasy AZS/L MRO, AZS/R MRO.

Aby wstępnie napiąć sprężynę zawiasu, należy go skręcić
o ok. 1/2 obrotu do momentu, w którym będzie można go
zablokować (górny otwór pokryje się z otworem w trzpieniu
zawiasu) prętem znajdującym się w komplecie. Tak napięty zawias wraz z zabezpieczeniem należy przykręcić do
skrzydła moskitiery od strony wewnętrznej, a następnie do
ramy okiennej. Zabezpieczenie usunąć po zamontowaniu
zawiasu.

Moskitiera MRO z ramą RMRO,
zawiasy AZS/L RMRO, AZS/R RMRO.

Aby wstępnie napiąć sprężynę zawiasu, należy go skręcić
o ok. 3/4 obrotu do momentu, w którym będzie można go
zablokować (dolny otwór pokryje się z otworem w trzpieniu
zawiasu) prętem znajdującym się w komplecie. Tak napięty zawias wraz z zabezpieczeniem należy przykręcić do
skrzydła moskitiery od strony zewnętrznej, a następnie do
ramy moskitiery. Zabezpieczenie usunąć po zamontowaniu
zawiasu.

9.4 | Napinanie zawiasów z samodomykaczem

1. Podczas użytkowania, nie zaleca się otwierać moskitiery na kąt większy niż 1200.
2. Zbyt mocne napięcie sprężyny w zawiasie może skutkować jego niewłaściwym działaniem lub zniszczeniem.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

a) Po zamontowaniu moskitiery MRO na ościeżnicy / ścianie, należy wyregulować siłę domykania sprężyny, w tym celu użyć klucza
imbusowego o rozmiarze 6 mm. Klucz włożyć w górną części zawiasu. Napięcie zwiększyć poprzez obrót w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara.
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10 | OGÓLNE ZAŁOŻENIA

2.
3.
4.
5.
6.

Podczas ustalania wymiarów moskitiery oraz miejsca jej usytuowania, należy upewnić się czy nie występuje kolizja pomiędzy
elementami znajdującymi się wkoło (np.: skrzydłem okien/drzwi licowanych), jeśli to możliwe usunąć detale tworzące konflikt
aby nie uszkodziły siatki.
Moskitiery nie wymagają specjalnej pielęgnacji. Do czyszczenia należy stosować delikatną, suchą bądź zwilżoną ściereczkę.   
W sytuacji wystąpienia istotnych zanieczyszczeń używać łagodnych środków czyszczących.
Aby uniknąć uszkodzenia bądź zniszczenia moskitiery, zalecany jest jej demontaż w okresie zimowym.
Moskitierę należy otwierać i zamykać ruchem jednostajnym. Nagłe i gwałtowne szarpanie skrzydłem moskitiery może
spowodować jego uszkodzenie.
Aby nie uszkodzić siatki, do otwierania i zamykania należy używać uchwytu, profili łączących bądź wypełniających.
Należy pamiętać, że moskitiera nie chroni użytkownika przed wypadnięciem przez otwór okienny lub drzwiowy.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08

1.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08
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Centrala; Zakład w Bielsku-Białej
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tel. +48 77 40 00 000, fax +48 77 40 00 006
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień: 2016-09-08
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