
PN COMBI 500
 TAATSRAAM

MONTAGE EN ONDERHOUD

Het raam werkt alleen soepel als de rails gesmeerd zijn.
Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline. Andere smeer-
middelen zoals silicone of teflon verdampen snel, dus
voldoen niet.
Metsel- en voegspecie in de rails kan funest zijn. Plak
daarom de naden af.
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standaard Nederlands detail

bovendorpel

zijstijlen

De groeven voor het beslag
moeten 16x5 en 16x2,5 zijn
na aanbrengen verf.

De 16,2 mm groef in het
raam is altijd rondom
noodzakelijk.

De kozijngroef in de
bovendorpel mag weggelaten
worden bij uitzetzakramen.

afschuinen bij toepassing van paumelles in zeer smalle ramen
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(maten als bovendorpel)

Bij uitzetzakramen
mag de onderdorpel
standaard gemaakt
worden.
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(zie pag. 12)

Het raam gaat 90° open en
er ontstaat een schoonmaak
opening aan de hangkant.
Max. raambreedte 822 mm.

(zie pag. 11)

(zie pag. 11)

(zie pag. 12)

Aandrukblokje
PN 5492

Aandrukblokje
PN 5492

Sluitplaat

Krukje

Kantespagnolet

Sluitplaat

Oploopblokje PN 3061Onderschaar

Bovenschaar

Combi 500 Taatsraamscharen
PN 3969

(zie pag. 12)

395791-100

450 mm vluchtwegopening bij raambreedte 640 mm
Voor kantespagnoletten, sluitplaten en krukjes zie afdeling Habo en Winlock

taatsraam

(met stelschroef)

(zonder stelschroef)
alu onderplaat
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Horizontale Doorsnede

Horizontale Doorsnede

Horizontale Doorsnede

Verstelbare
frictie

Stop
niet vastzetten

Combi 500 Taatsraam scharen
De bovenschaar is afgebeeld
PN 3969

Zijwaards verstelbaar
m.b.v. 2,5 mm inbus

395791-101
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73°

raam 640 geeft 450 mm vluchtweg

taatsraam

schaar met stelschroef boven
schaar zonder stelschroef onder
alu plaat plaatsen onder onderschaar
voor onderdorpel 7 gr.
celband onder alu plaat aanbrengen
voor onderdorpel 10 gr.
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taatsraam

Aanbevolen afmetingen in donkere gedeelte

Uitgaande van max. raamgewicht = 45 kg
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M395791-103

Glas moet correct geplaatst zijn

Raamafmetingen PN Combi taatsramen
met PN 3957
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taatsraam
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Remblokje
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395791-104

Onderhoud en smering van
PN Combi 500/900
taatsraamscharen

Op de volgende plaatsen dient het beslag
minstens jaarlijks gesmeerd te worden.
Als het raam in een agressief milieu geplaatst
is dient dit vaker te gebeuren:

1. Ter plaatse van de klinknagels.
2. De binnenkant van de aluminium rail.
3. Glijvlak onderrail.

Het is erg belangrijk om het glijvlak van de
onderrail te reinigen en smeren. Dit is
essentieel voor een soepele werking.

De remblokjes mogen niet gesmeerd worden.


