
� Montagehandleiding

Hahn Türband 4

Universele scharnieren voor metalen deuren



Montagehandleiding – Afbeelding DIN links

Montage van het scharnier

Alternatieve bevestiging: 
bevestigingsplaat.

Boormal met markering „oben”
vast klemmen, Let op voor DIN
links /DIN rechts. Schaduwvoeg
zoals voorgeschreven instellen. 

Scharnier op het profiel
plaatsen en vast 
schroeven door minimum
2 profielwanden van 
1,6 mm dikte (20 Nm).
Geleverd in nulstand.

Hoogteverstelspindel 
inschroeven tot bus zich 
in nulpositie bevindt.

Schaduwvoeg 4 mm, 5 mm
of 6 mm

Kader en vleugel vast
klemmen.

Ø 11 mm

6

Verstelster bovenaan 
in het scharnier plaatsen
en bus naar onder 
verschuiven.

Wij raden aan, in het geval er
gebruik gemaakt wordt van
krachtige deuropeners of 
-sluiters of bij zwaar belastend
gebruik, een extra scharnier
bovenaan te plaatsen op een
afstand van 150 mm. De aange-
geven gewichten mogen in geen
geval overschreden worden.
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15
0

midden

Rand van het vleugelement

Binnenaanzicht naar binnen
openende deur Boormallen van Türband 3 kunnen

gebruikt worden.

naar binnen draaiend

naar buiten draaiend

!

Ø 11 mm boren – door 
minimum 2 profielwanden. 

Afdek-
stukken
op 
„clipsen”.

Afdek -
stukken 
op achter-
zijde vast
schroeven.

3
 Pen afwis-
selend vast
schroeven.    

3

Afdek-
kapjes
plaatsen.



Dichtingsaandruk verstellen

Hoogteverstel-
spindel 
uitdraaien.

Verstelster 
wegnemen, 
draaien en 
insteken.

Verstelster wegnemen en 
in onderste scharnierdeel
plaatsen.

Afdekkapjes 
verwijderen.

6

Bus + of – 90° draaien tot
deze voelbaar vastklikt.

6
Met de verstelster de onder-
ste bus + of – 90° verdraaien
tot deze voelbaar vastklikt.

Belangrijk! Alle
markeringen op
de kraag van de
bussen moeten
altijd in dezelfde
richting wijzen.

3-delig

Verstelster in het 
bovenste kaderdeel 
postioneren.

Spindel terug
indraaien.

Beide kapjes
terugplaatsen.

Markering op de kraag van de bus wijst na
verstelling bij beide kaderdelen naar achter.

Markering op de kraag van de bus wijst na
verstelling bij beide kaderdelen naar voor.

Verstelinstructies

Markering op de kraag van de bus wijst na
verstelling bij beide kaderdelen naar achter.

Markering op de kraag van de bus wijst na
verstelling bij beide kaderdelen naar voor.

Nulpositie

0 mm

+ 0,5 mm

– 0,5 mm

– 0,5 mm

+ 0,5 mm

De lagerbus is gemaakt uit 
onderhoudsvrij teflonhoudend
kunststof – nooit smeren
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Horizontaalverstelling

Hoogteverstelling

Schroefjes een halve
slag los draaien.

3

Belangrijk:
Afwisselend vast
draaien.

3

Na installatie demonteren

Kapjes 
wegnemen.

Schroefjes 
losdraaien.

Verstelster 
wegnemen.

Pen via onderkant 
uitdrijven.

3

Vleugel uitnemen.

Hoogteverstelling
enkel op het
onderste scharnier
doorvoeren – de
scharnieren
bovenaan enkel
bijstellen.

Onderste kapje 
verwijderen. 
Hoogteverstelspindel
draaien (+ 3 /–2 mm).
Kapje terug plaatsen.

Kapje afnemen. Horizontaal verstellen
(± 2,5 mm). Kapje terug plaatsen.

Afdekstuk op 
achterzijde vast
schroeven.

3

Hoogteverstel-
spindel 
uitdraaien.

Verstelinstructies

3-delig


