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Beépítési útmutató

Kérjük őrizze meg a későbbi felhasználáshoz

Felfüggesztések és 
ankerrögzítések
Figyelem, a különféle betonfedésű ankerelemeket 
nem szabad egymással keverni!
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Beépítési útmutató Felfüggesztések és ankerrögzítések

a zsaluzás szakértői

Zsalurendszer 15,0
Lehetséges betonfedések:
● 2 cm
● 5 cm
Becsavarozási hossz mindkét változat esetén: 6 cm

Betonfedés 2 cm

Betonfedés 5 cm

Megkülönböztető jellemzők
Az összes méret cm-ben értendő (tömítőhüvelyek 
nélkül).

Függesztő- és előkónuszoknál

a betonfedés 2 cm

a betonfedés 5 cm

Ankerfejek esetén

a betonfedés 2 cm

a betonfedés 5 cm

Megnevezés Cikkszám:
Peremes előkónusz 15,0 581698000
Függesztőkónusz 15,0 581970000
Előkónusz 15,0 581960000
Kúszókónusz 15,0 581978000
Ankerfej 15,0 581974000
Ankerfej 15,0/1,20m 580511000

Megnevezés Cikkszám:
Peremes előkónusz 15,0/5 cm 581699000
Függesztőkónusz 15,0/5 cm 581971000
Előkónusz 15,0/5 cm 581969000
Kúszókónusz 15,0/5cm 581980000
Ankerfej 15,0/5cm 581972000
Ankerfej 15,0 5cm 1,20m 581832000

9427-204-01

9427-205-01

9427-209-01

9427-208-01

☞ Fontos figyelmeztetés:
● A rendeltetésszerű használathoz 

hozzátartozik
- az összes utasítás és beépítési útmutató 

figyelembe vétele
- valamint az alkalmazott zsalurendszerrel 

összefüggő utasítások és a teherbírásra 
vonatkozó adatok betartása a mindenkori 
Alkalmazási Utasítások előírásai szerint

- a tervekben szereplő adatok figyelembe 
vétele az egyes projektekre vonatkozó 
tervezés során

- a fentiektől eltérő felhasználási módok 
nem felelnek meg a rendeltetésszerű 
használatnak!

● Csak a Doka által megadott ankerelemeket 
szabad felhasználni!

● A megváltoztatott termékekért a Doka cég 
nem vállal felelősséget!
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A rögzítési helyek kialakítása
Például peremes előkónusz 15,0/5cm-rel és 
véglemezes anker 15,0-val. Betonfedés: 5 cm

Elkészített rögzítési hely

A függesztés elkészítése

Helyes felfüggesztés: Függesztő kónusz 15,0/5 cm 
előkészített rögzítési helyre beépítve

Különféle betonfedésű elemek keverésével 
kialakított felfüggesztés

➤ Ügyeljen arra, hogy a beépítendő elem (pl. 
véglemezes vagy hullámanker) 
becsavarozási hossza az előkónuszba 
nehogy túl rövid legyen. Ez kisebb 
teherbíráshoz, s ennek következtében 
balesethez, káreseményhez vezethet.

➤ Az elemeket mindig ütközésig csavarozza 
be. Beépített állapotban még 1 cm 
menetnek kell kilátszania a véglemezes és 
hullámankereken feltüntetett jelzésig.

➤ Győződjön meg arról, hogy a későbbi 
felfüggesztés elemei ugyanolyan 
betonfedéssel rendelkeznek-e! 

➤ A véglemezes és hullámankert kötöződróttal 
rögzítse a vasaláshoz. Ez megakadályozza 
az elmozdulását a betonozás illetve vibrálás 
során. 

Az ankerrudakat nem szabad hegeszteni 
illetve hevíteni, mert eltörhetnek!

A Véglemezes anker 15,0
B Peremes előkónusz 15,0/5 cm
C Szárnyas anya szorítólappal 15,0
D Ankerrúd 15,0
E Zsaluhéj
F Jelzés

A Véglemezes anker 15,0

9427-211-01

F

9427-212-01

➤ Ügyeljen arra, hogy a függesztő kónusznál 
a becsavarozási hossz nehogy túl rövid 
legyen. Ez kisebb teherbíráshoz, ennek 
következtében balesethez, káreseményhez 
vezethet.

➤ A Különféle betonfedésű elemeket soha ne 
keverje, mivel ez a becsavarozási hossz 
rövidülését okozza. 

➤ Az elemeket mindig ütközésig csavarozza 
be.

A Véglemezes anker 15,0
F Függesztőkónusz 15,0/5 cm

A Véglemezes anker 15,0
G Függesztőkónusz 15,0

Helytelen!
● Függesztőkónusz 15,0 (2 cm-es betonfedéshez) 

5 cm-es betonfedéshez készített rögzítési helyre 
beépítve

● A véglemezes anker becsavarozási hossza a 
függesztő kónuszban ezáltal 6,0 cm-ről 3,0 cm-re 
csökken!

● Ez a felfüggesztés nem alkalmas a 
dokumentációban megadott teherbírásra!

9427-213-01

9427-214-01
G


