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 'בטיחותי' מחזיר דלת פנאומטי –הוראות התקנה 

 :בערכה חלקים

 לבנה: ת קרטוןבתוך קופס

1. 1  X  פנאומטידלת מחזיר  –גוף גלילי 

2. 1 X .מחבר מתכת לדלת לו שני חורים, אחד עגול והשני אליפטי 

 ובה: ברגיםשקית  .3

 ארוך המשמשים לתפיסת גליל המחזיר הפנאומטי ופיןקצר  פין. 3.1

 אין בו צורך –. אלמנט מתכת קטן עם חור לא מעוגל 3.2

 אין בהם צורך –. שישה ברגים 3.3

 :נפרדת בתוך שקית

4. 1 X בצורת האות ' מנגנון תומךS ניטים 4 מחובר למשולש המחזיר הפנאומטי ב ,מעלות בין הצלעות 90' לה זוויות 

5. 2 X  ברגיM6  מ"מ 12באורך 

6. 2 X  ברגיM6  מ"מ 10באורך 

 אופן ההתקנה:

 הטרספה למשקוף (למעלה 4)סעיף  הפנאומטי : חיבור המנגנון התומך + משולש המחזיר1שלב 

, כשלושה סנטימטרים הטרספה משקוףבפינה העליונה של  משולש המחזיר הפנאומטי+  המנגנון התומךהחזק את  .1

משולש המחזיר הפנאומטי עובר את מקצה גובה משקוף הטרספה, כשצידו הפונה אל הדלת נמצא על קצה המשקוף, ו

 .(1רטוט )ש קו הצירים כלפי הדלת

 .(1קוף לצורך קדיחת החורים )סרטוט , והזז את התומך מהמשהחורים של התומך שניסמן את  .2

שירותים, זאת דלתות הבצע את הקידוח כשאתה עומד מחוץ ל .מ"מ 10עם סטופר , 5.5במקדח הסימנים  שניקדח את  .3

 בהנחה שדלת השירותים נפתחת כלפי פנים.

 למשקוף הטרספה כך שמשולש המחזיר המחזיר הפנאומטי המחובר אליו משולשאת התומך ו לאחר הקדיחה חבר .4

 . לצורך חיבור התומך השתמש ב:הפנאומטי פונה כלפי הדלת

2 X M6  מ"מ כאשר ראש הבורג פונה כלפיך )מחוץ לשירותים( 12ברגים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ס"מ 3

הבא את 

אמצע 

התומך 

 קצהל עד

 המשקוף

משולש המחזיר 

, הפנאומטי

 המחובר בניטים

פונה כלפי דלת 

בצידו  הטרספה

 השני של התומך

סמן את 

 שני

 החורים
 ציר

 הדלת

 1רטוט ש

 דלת משקוף
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 (2רטוט ש)העזר ב לדלת המתחברמחבר משולש המחזיר הפנאומטי וללשל המחזיר הפנאומטי  חיבור הגוף הגלילי: 2שלב 

, 1בשלב  מול החור של המשולש שקיבעת)זו שיוצאת ונכנסת אל תוך הגליל( גליל הבוכנה הפנאומטית  זרועמקם את  .1

 .כלפי מעלהכך שראש הפין פונה  ,למקומו קצרוהשחל את הפין ה

באמצעות הפין הארוך, כך שצידו השטוח  המחבר המתחבר לדלתוכנה הפנאומטית את בחבר אל צידה האחר של ה .2

 .כלפי מעלהפונה כלפי דלת הטרספה. ראש הפין פונה  המחברשל 

 הטרספה דלתסגור את  תכע .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הטרספההתומך המתכתי אל דלת חיבור : 3שלב 

  )הבוכנה נמצאת במצבה הסגור(. המחזיר הפנאומטי גלילא כי מוט הבוכנה נמצא כולו בתוך חשוב: ווד .1

אל הדלת וסמן שני חורים  ה 'ר' תמךבר אל המחזיר הפנאומטי, הצמד את עכשיו כשהדלת סגורה והתומך 'ר' מחו .2

 .הפונה כלפי ידית הדלת( בצידוסמן  –)יש חור אחד ארוך במקומות היעודים 
 מנת.יבמקומות שס בדלת הטרספההזז את הבוכנה על צירה וקדח הפעם  .3

 שתמש בשני הברגים הקצרים., רק שהפעם ה1לב מש 4ו  3חזור על פעולות 
 עם סיום שלב זה, המחזיר הפנאומטי והתומך מחוברים אל מקומם והמתקן מוכן לשימוש. .4

 

 כיוון עוצמת הסגירה של דלת הטרספה: 4שלב 

 בקדמת גליל המחזיר הפנאומטי יש בורג אותו יש לסובב כדי להאט או להגביר את מהירות סגירת הדלת. .1

  .שחק עם הבורג לשני הצדדים עד להגעת המהירות הרצויה

 המחזיר לילוגזרוע 

 פין קצר

 פין ארוך

 תומך לדלת

 ידית

 2רטוט ש

 דלת


