Hahn
VL-Band AT
Snabbare i bearbetningen, bekvämare på
byggarbetsplatsen och lättare att justera,
dessa är de tekniska fördelarna med Hahns
dolda gångjärn VL-Band AT. Den nya
dolda Gångjärnsdesign för dörrar gjorda
av infällda Aluminiumprofiler är helt dolda
inuti profilerna.
NYTT: Variabla fästelement
Nyutvecklat fästelement säkerställer en stabil
anslutning av gångjärnsdelarna till profilen
och förhindrar att profilväggarna pressas in.
Elementen kan överbrygga ett väggavstånd på
mellan 38 och 83 mm genom att kombineras
på olika sätt. Fästelementen kan vila på metall
såväl som på plast samt på plastbron. Detta
innebär att en dold gångjärnsdesign kan
användas på olika profilserier. Gångjärnet kan
användas lika för DIN vänster och DIN höger
samt inåt- och utåtgående dörrar.
NYTT: 3-dimensionellt justerbar
Det nya gångjärnet kan nu justeras steglöst
i 6 riktningar. ± 4 mm kan användas för
höjdjustering. I det horisontella finns också
± 4 mm tillgängliga. Skalor på dörrgångjärnet
visar tillverkaren hur mycket bågen flyttades.
Nytt är justeringen av tätningstrycket med

Dolt gångjärn för aluminiumdörrar

± 1,5 mm. Detta gör att varje dörrelement kan

vinkeln 105°. En öppningsbegränsning ska tillhanda-

anpassas perfekt till förhållandena på plats.

hållas på plats.

Justeringen kan göras av en person på gångjärns
bågen.

I certifieringen enligt EN 1935:2002 har gångjärnet nått gångjärnsklass 13 för tung användning.

NYTT: Högre lastkapacitet och förenklad
montering

kan
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Vid användning av två gångjärn kan VL-Band AT flytta
ramar på upp till 180 kg beroende på profildesign.
Eftersom dörrprofiler beter sig annorlunda på grund
av sin tekniska utformning, har Dr. Hahn har relevanta
fräs- och installationsritningar och lasttabeller redo för
systemrelaterad användning av VL-Band AT. Dr. Hahn
rekommenderar att du använder dig av och frågar

TEKNIK / ANVÄNDNING

efter tjänsten vår tekniska avdelning tillhandahåller

■ Material:

innan du använder gångjärnet. Gångjärnet kan mon-

Tillverkad av extruderad aluminium i kombination

teras i ramen med hjälp av specialformade stödarmar.

med pressgjuten zink

Ramen kommer direkt till sitt ändläge och behöver
inte extra stöd för montering. Inga specialverktyg
krävs för att lyfta dörrbladet. Elementet säkras med
en skruvförbindning mellan de två gångjärnsdelarna.
VL-gångjärnet är till stor del förmonterat.

■ Typ av infästning: speciella element
■ Belastbarhet:
Beroende på profilutförande, max 180 kg
vid användning av 2 gångjärn
■ Justerbarhet:

NYTT: Elegant design

Gångjärnsdörrpanel justerbar i 6 riktningar

Designen på det nya gångjärnet är särskilt tilltalande:

– Horisontell justering: ± 4 mm

Dessutom har designteamet på Dr. Hahn lagt stor

– Vertikal justering: ± 4 mm
– Tätningstryck: ± 1,5 mm

vikt vid att använda så få synliga skruvar som möjligt.

■ DIN vänster / DIN höger användbar

Fästskruvarna ska därför hållas i samma svarta ton

■ Certifikat: CE-certifierade enligt EN1935:2002

och vara så osynliga som möjligt. Endast skruvarna
som används för justering är i silverfärg. Ett plastskal
i urtaget på karmsidan stödjer värmeisoleringen och
förhindrar insyn till profilens insida.

Band klass 13
■ Den tydliga passagen är: 100%
■ Maximal öppningsvinkel: ca 105°
VL-gångjärnet är ett systemanpassat gångjärn.

NYTT: Enklare demontering
Demontering på plats är särskilt enkel. Endast en

Olika profilkombinationer kräver speciella
varianter. För att behandla förfrågningar och

säkerhetsskruv per gångjärn måste lossas så att ramen

beställningar är det därför nödvändigt

kan lyftas ut utan specialverktyg. Precis som med

att specificera vilka profilkombinationer som

den nuvarande versionen är den maximala öppnings-

används i varje enskilt fall.
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gångjärnet kommer i en elegant, svart version.

