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Πόρτα με πλήρες πάτημα Πόρτα με μισό πάτημα Μέσα πόρτα

Η πόρτα είναι μπροστά από το πλαινό της 
ντουλάπας και παραμένει μόνο ένα μικρό 
κενό στην πλευρά από την οποία η πόρτα 
ανοίγει σωστά.Εναλλακτικά, η πόρτα 
μπορεί επίσης να επικαλύπτεται πλήρως, Σε 
αυτή την περίπτωση, πρέπει να υπάρχει 
επαρκής χώρος στο πλάι για τον ελάχιστο 
απαιτούμενο αέρα. Χρησιμοποιούνται ίσιοι 
μεντεσέδες.

Εδώ τοποθετούνται δύο πόρτες μπροστά 
από το κεντρικό πάνελ του ντουλαπιού,  
με τον απαιτούμενο συνολικό αέρα μεταξύ 
τους. (τουλάχιστον 2 x ελάχιστος αέρας ). 
Με άλλα λόγια, κάθε πόρτα έχει ένα 
μικρότερο πάτημα και για αυτό 
χρησιμοποιούνται μεντεσέδες με γόνατο.

Η πόρτα είναι τοποθετημένη μέσα στο 
κουτί ,π.χ. δίπλα στο πλαινό του κουτιού. 
και εδώ χρειάζεται ένα κενό, έτσι ώστε η 
πόρτα να ανοίγει σωστά.  Εδώ, 
χρησιμοποιούνται μέσα πόρτας 
μεντεσέδες . Για μια μέσα πόρτα,  το 
τακάκι πρέπει να υποχωρήσει από το 
πάχος της πόρτας + 1 mm, καθώς και με 
οποιαδήποτε επιλεγμένη μετατόπιση 
πόρτας.  

Ελάχιστος αέρας Ελάχιστος αέρας

Για μέσα πόρτα και πάτημα.
Ο ελάχιστος αέρας (γνωστός επίσης και ως 
το κενό της πόρτας ή το ελάχιστο κενό) 
είναι ο χώρος που απαιτείται στα πλαινά, 
προκειμένου να ανοίγει η πόρτα. Το 
μέγεθος του of ελάχιστου αέρα εξαρτάται 
από την απόσταση κεφαλής C, το πάχος 
της πόρτας και τον επιλεγμένο τύπο 
μεντεσέ. Η ακτίνα των ακρών της πόρτας 
μειώνει το κενό της πόρτας.
Ο ελάχιστος αέρας φαίνεται στον πίνακα 
για τους αντίστοιχους τύπους μεντεσέδων.

Απόσταση κεφαλής C

C

Πάτημα / Βάση

Η Απόσταση κεφαλής C 
είναι η απόσταση μεταξύ 
της άκρης της πόρτας και  
την άκρη του τρυπήματος 
του ψωμακιου. Όσο 
μεγαλύτερη είναι η 
επιλεγμένη απόσταση 
κεφαλής, τόσο μικρότερο 
θα είναι το  κενό της 
πόρτας, π.χ ο απαιτούμενος 
ελάχιστος αέρας.

Το πάτημα αναφέρεται στ 
στην προεξοχή της πόρτας 
μπροστά από την πλευρά 
του κουτιού. Η βάση 
αναφέρεται στην 
προεξοχή  του ψωμακιου 
μπροστά από την πλευρά 
του κουτιού με μηδενική 
απόσταση τακακιου. 

Αριθμός μεντεσέδων ανά πόρτα
Το πλάτος, το ύψος και το βάρος της πόρτας, 
όπως επίσης και η ποιότητα του υλικού της, 
είναι καθοριστικοί παράγοντες για τον 
αριθμό των μεντεσέδων που θα χρειαστούν. 
Οι παράγοντες που συναντώνται στην πράξη 
διαφέρουν πολύ από περίπτωση σε 
περίπτωση. Για αυτόν τον λόγο, ο αριθμός 
μεντεσέδων που αναφέρονται στο διάγραμμα, 
πρέπει να  πρέπει να νοείται μόνο ως οδηγός. 
Εάν υπάρχει αμφιβολία, συνίσταται να 
πραγματοποιήσετε μια δοκιμαστική 
τοποθέτηση και να προσαρμόσετε τον αριθμό 
των μεντεσέδων όπως απαιτείται. Για λόγους 
σταθερότητας , ένα κενό X ανάμεσα στους 
μεντεσέδες πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατό 
μεγαλύτερο γίνεται.  Η απόσταση  X πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 280 mm. 

Τεχνικές πληροφορίες
 Sensys
 Πληροφορίες τοποθέτησης

Ελάχιστος αέρας
πόρτας

Ελάχιστος αέρας 
πόρτας

2 x 
Ελάχιστος αέρας πόρτας

Για πόρτες μισού πατήματος 
Ο συνολικός αέρας που επιλέγεται 
ανάμεσα στις πόρτες, πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ο διπλάσιος από το κενό της 
πόρτας. Και οι δύο πόρτες μπορούν να 
ανοιχτούν ταυτόχρονα.

A
B

A = Overlay
B = Base
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Γενικός υπολογισμός αποστάσεων

Υπολογισμός αποστάσεων Υπολογισμός αποστάσεων

Mounting plates are available in various distances. The effective height of 
the mounting plate is defined by distance D. Distance D is embossed on the 
top of each mounting plate. A larger distance D reduces the overlay for full 
and half overlay applications. On inset doors, a larger distance D increases 
the door reveal. Before determining the required distance, check whether 

the desired reveal is equal to or greater than the required minimum reveal. 
If the desired reveal is less than the required minimum reveal, the required 
minimum reveal can be reduced by increasing cup distance C or by producing 
radii on the door edges.

Για πόρτες πατήματος και μισού πατήματος
Η απαιτούμενη απόσταση D, μπορεί να καθοριστεί αφού ελεγχθεί ο 
ελάχιστος αέρας . Ιδανικά,το πάτημα πόρτας και η απόσταση 
κεφαλής, πρέπει να επιλέγονται για να σχηματιστεί η απόσταση D, 
που είναι διαθέσιμη ως τακάκι.

Παράδειγμα: Η απόσταση καθορίζεται χρησιμοποιώντας τον 
πίνακα 
Πάτημα = 14 mm και απόσταση κεφαλής C = 4.5 mm αποδίδουν 
απόσταση 3.0 mm. 

Παράδειγμα: Η απόσταση καθορίζεται χρησιμοποιώντας τη 
φόρμουλα υπολογισμού

Μεντεσές για πόρτα με πάτημα, βάση B = 12.5 mm  
Απόσταση D = Απόσταση κεφαλής C + Βάση B - Πάτημα A 
Απόσυταση D = 4.5 mm + 12.5 mm - 14 mm = 3.0 mm 

Οι ενδιάμεσες αποστάσεις δεν είναι διαθέσιμες, καθώς οι αποστάσεις
τακακιου επιτυγχάνονται ρυθμίζοντας το πάτημα του μεντεσέ.

Για μέσα πόρτες 
Υπολογίζοντας την απόσταση του τακακιου ,χρησιμοποιώντας τον 
πίνακα για τις μέσα πόρτες , γίνεται αυτόματα περιθώριο για τον 
αέρα, που εμφανίζεται ως ο ελάχιστος αέρας που παράγεται από την 
απόσταση κεφαλής C και το πάχος της πόρτας στον πίνακα του 
ελάχιστου αέρα. Εάν ο αέρας που πρόκειται να παραχθεί είναι 
μεγαλύτερος από αυτόν τον ελάχιστο αέρα , επιλέξτε μια απόσταση 
τακακιου κατάλληλου μεγέθους. 

Παράδειγμα: Η απόσταση καθορίζεται χρησιμοποιώντας τον 
πίνακα 
Από τον πίνακα, το πάχος της πόρτας = 20 mm και η απόσταση κεφαλής 
C = 4.5 mm παράγουν μια απόσταση τακακιου 1.5 mm. Αυτό 
δημιουργεί τον απαραίτητο ελάχιστο αέρα 1 mm, για παράδειγμα. 
Εάν ο αέρας των 2.5 mm απαιτείται αντί αυτού, επιλέξτε μια 
απόσταση τακακιου  1.5 mm μεγαλύτερη.  Σε αυτό το παράδειγμα, 
αυτό σημαίνει απόσταση 3 mm αντί για of 1.5 mm.  

Παράδειγμα: Η απόσταση καθορίζεται χρησιμοποιώντας τη 
φόρμουλα υπολογισμού

Μεντεσές για εφαρμογή με μέσα πόρτα, βάση B = - 4 mm 
Απόσταση D = Απόσταση κεφαλής C + βάση B + αέρας F  
Απόσταση D = 4.5 mm - 4 mm + 1 mm = 1.5 mm 

Οι ενδιάμεσες αποστάσεις δεν είναι διαθέσιμες, καθώς οι αποστάσεις
τακακιου επιτυγχάνονται ρυθμίζοντας το πάτημα του μεντεσέ.

Τεχνικές πληροφορίες
 Sensys
 Πληροφορίες τοποθέτησης

3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

10 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5

11 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5

12 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5

13 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5

14 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5

15 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5

16 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5

17 0,0 0,5 1,5 2,5

18 0,5 1,5

19 0,5

4,5

3,014

Πάτημα Απόσταση κεφαλής C mm

Απόσταση D mm

mm 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

15 0,2 0,7 1,2 2,2 3,2

16 0,3 0,8 1,3 2,3 3,3

17 0,4 0,9 1,4 2,4 3,4

18 0,6 1,1 1,6 2,6 3,5

19 0,8 1,3 1,8 2,7 3,7

20 0,1 1,0 1,5 2,0 3,0 3,9

21 0,4 1,3 1,8 2,3 3,2 4,2

22 1,2 1,8 2,2 2,6 3,6 4,5

20

4,5

1,5

Πάχος πόρτας Απόσταση κεφαλής C mm

Απόσταση D mm

mm
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Εγκατάσταση

1.
2.

Αφαίρεση

1.

2.3.

Ρύθμιση πατήματος

(-)

(+) PZ2

Ρύθμιση βάθους

(-)  (+)

PZ2

Τακάκι με απλή ρύθμιση (πάνω - κάτω)

(+)

(-)

PZ2

Τακάκι με έκκεντρη ρύθμιση ( πάνω - κάτω )

(+)

(-)

PZ2

Εγκατάσταση ψωμακιου για βίδωμα

ø 3,5 x 16

Εγκατάσταση ψωμακιου με προτοποθετημένες βίδες και ούπα

PZ2

Τεχνικές πληροφορίες
 Sensys
 Σημειώσεις εγκατάστασης
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5.

Χρήση βοηθήματος για εγκατάσταση περιοριστή μοιρών ανοίγματος για τον Sensys 8645i, Sensys 8639i W

1. 2.

4.

3.

� 80°

Χρήση κατσαβιδιού για εγκατάσταση περιοριστή μοιρών ανοίγματος για τον Sensys 8645i, Sensys 8639i W

SL 3,5

� 80°

Εγκατάσταση περιοριστή μοιρών ανοίγματος για μεντεσέ παχιάς πόρτας 8631i

Τεχνικές πληροφορίες
 Sensys
 Σημειώσεις Εγκατάστασης
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Εγκατάσταση περιοριστή μοιρών ανοίγματος για  8657i μεντεσέ μηδενικής προεξοχής

Εγκατάσταση περιοριστή μοιρών ανοίγματος για  8657i μεντεσέ μηδενικής προεξοχής

90° 135°

Εγκατάσταση περιοριστή μοιρών ανοίγματος για τον Sensys 8638i πόρτες πλαισίου αλουμινίου

Εγκατάσταση απαλού ανοίγματος 

� 90°

Τεχνικές πληροφορίες
 Sensys
 Σημειώσεις εγκατάστασης
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Μεντεσές λεπτής πόρτας : Η μέθοδος στερέωσης πρέπει να επιλέγεται για να ταιριάζει στο υλικό της πόρτας
Υλικό πόρτας  Συναρμολόγηση για το ψωμάκι Μοτίβο διάτρησης Τρύπα στερέωσης mm Βίδα στερέωσης

Νοβοπάν, MDF

Πρεσσαριστό
TH 53
TB 53

TH:

TB:

TH: ø 10 x 8
TB: ø 8 x 8

-

Προτοποθετημένες 
βίδες και ούπα TH 58
TB 58

Αλουμίνιο, HPL, 
στερεό υλικό 
επιφάνειας

Για βίδωμα
TH 52
TB 52

ø 3,6 x 8

ø 5 x 8

9 217 435

9 238 321

Σημείωση:
Η μέθοδος που επιλέγεται για τη στερέωση του μεντεσέ στην πόρτα πρέπει να είναι κατάλληλη για τον τύπο και την ποιότητα του υλικού 
της πόρτας και να έχει δοκιμαστεί για ασφαλή εφαρμογή.

C
5,5

ø 35 52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35 45

Εγκατάσταση περιοριστή μοιρών ανοίγματος για μεντεσέ λεπτής πόρτας 8646i

~ 50°

85°

Τεχνικές πληροφορίες
 Sensys
 Σημειώσεις εγκατάστασης




