


Ръководство и инструкции за инсталиране 
 
Хидравличата панта за врата "Noscavo" се състои от основно тяло, планка за пода и декоративни 
капаци. 
Подовата планка има три отвора (E), (E) и (E1) за монтаж към пода. В центъра на подовата планка 
има квадратен отвор (Z). От двете страни на частта (Z) има четири винтчета (A-B-C-D). 
Ако края на вратата е M / M 'линия, тогава ние прикрепяме подовата планка към M / M' линията, 
маркираме  и правим отвори със свредло D8 в (Е) и (Е). Поставяме анкерните болтове и завиваме 
подовата планка към пода.  
Част (Z) може да се завърти обратно на часовниковата стрелка чрез завинтване на винт A и 
развиване на винт B. За да завъртите част Z по посока на часовниковата стрелка, завинтете винт B 
и развийте винт A. По този начин стъклото (вратата) се центрира към съседно стъкло ( стъклена 
врата ) или странично фиксирано стъкло. Освен това част (Z) може да се движи успоредно с оста 
X-X 'за разстояние +/- 1,5 mm, чрез завинтване на винтовете от едната страна на подовата плоча и 
чрез развиване на останалите.  
Хидравличната панта има пластмасови уплътнения за стягане на стъклото. На задната извита 
повърхност пантите имат клапан за регулиране на скоростта (1) и винт за реглаж на ъгъла на 
закрепване (2). 
Клапа (1) регулира скоростта на връщане на вратата. Колкото повече затягаме клапа (1), толкова 
по-бавно вратата се връща в позиция 0. Клапа (2) се използва само за стъклени врати с брава с 
език. 
Когато вратата е правилно нивелирана, я отваряме внимателно и се пробива със свредло D8 за 
отвор (E1). Инсталираме анкерния болт, без да преместваме подовата планка и завиваме 
внимателно болтовете. 
Подовата планка трябва да бъде фиксирана много стабилно към пода. Когато регулирането на 
вратите е завършено, винтовете A, B C и D трябва да бъдат добре затегнати, но не презатегнати, за 
да се избегнат вибрации и шум.  
Ако има припукване при отваряне и затваряне на вратата, трябва да се разхлабят винтовете, 
държащи стъклото и да се натегнат отново внимателно. 
Накрая поставяме декоративните капаци. 
Хидравличната панта “Noscavo” може да даде минимални отклонения при работа в условия на 
голям температурен диапазон. 
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