INSTRUKCJA MONTAŻU PLANDEKI OCHRONNEJ ZABEZPIECZENIA
PRZECIWKRADZIEŻOWEGO SBS/BDL

Plandeka COVER SBS wykonana jest z najwyższej jakości materiałów
i służy do ochrony zabezpieczeń przeciwwłamaniowych SBS BDL przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi i drogowymi a tym samym
znacząco wydłużając ich żywotność, w szczególnie kłódki ABLOY 358 oraz SBS PL 7000.
Zaleca się jednak częstą konserwację tych kłódek specjalnymi preparatami marki BRUNOX
(są one dostępne w naszej sieci sprzedaży).
Przed zamontowaniem upewnij się czy w komplecie znajdują wszystkie elementy. Komplet
COVER SBS składa się z następujących elementów:
a) Plandeka o kształcie zabezpieczenia BDL, wraz z wszytymi 4-ma magnesami – 1 szt.
b) Zestaw magnesów „przciwbiegunowych” wraz z wkrętami i podkładkami ze stali
nierdzewnej – 4 szt.

Istnieją dwa sposoby montażu COVER-a DBL:
1. Montaż podczas pierwszej instalacji zabezpieczenia SBS/BDL
2. Montaż do zainstalowanego już na naczepie zabezpieczenia SBS/BDL (pod
warunkiem zdemontowania - odkręcenia korpusu zabezpieczenia BDL ze skrzydła
drzwi naczepy.
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Montaż COVER-a BDL podczas pierwszej instalacji zabezpieczenia SBS/BDL

1. Już na etapie montażu zabezpieczenia i wiercenia otworów w drzwiach naczepy
zwrócić uwagę, aby pozostawić miejsce po obu stronach drzwi na przymocowanie
(nitownicą) magnesów do których COVER BDL będzie przylegał. (zdjęcia poniżej)

2. Po prawidłowym wywierceniu 4 otworów w drzwiach naczepy pod montaż korpusuodlewu BDL na prawym skrzydle tylnych drzwi należy nałożyć od góry COVER SBS,
pomiędzy korpus BDL a gumową uszczelkę znajdującą się w zestawie z
zabezpieczeniem BDL (zdjęcie poniżej).
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Następnie należy dopasować i sprawdzić płaszczyznę przylegania takiego zestawu
do powierzchni drzwi, a w razie potrzeby dopasować wg własnego uznania (np.
nieco powiększając otwory plandeki)
3. Zestaw taki powinien stanowić jedną, dobrze przylegającą całość do płaszczyzny
drzwi.
4. Jeżeli tak przygotowany zestaw dobrze przylega, należy zamocować go za pomocą
4 śrub do drzwi.
5. Dla pewności połączenia - śruby z nakrętkami można dodatkowo zabezpieczyć od
wewnątrz przed ewentualnym poluzowaniem lub odkręceniem bardzo lekkim,
precyzyjnym spawem.
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6. Następnie należy zaznaczyć na drzwiach oraz ramie naczepy miejsca, do których
zostaną przynitowane magnesy „przeciwbiegunowe” do których COVER BDL
będzie przylegał.

W zestawie znajdują się 2 rodzaje nitów o wymiarach: 4,8x12mm (ze stali nierdzewnej)
oraz 4,8x16mm (stal ocynkowana).

Nity ze stali nierdzewnej (4,8x12mm) montuje się do stalowej ramy naczepy, natomiast
nity ze stali ocynkowanej (4,8x16mm) przymocowuje się na drzwiach.
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7. Tak przygotowany i zamontowany zestaw jest gotowy do użytkowania.
8. Powyższa instrukcja jest uniwersalna i wyznacza ogólne zasady montażu, które
mogą się różnić w zależności od marki, typu i stopnia wyeksploatowania naczepy.
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Montaż COVER-a BDL na wcześniej zainstalowane zabezpieczenie

W przypadku gdy zabezpieczenie BDL zostało już wcześniej zamontowane i nie ma
możliwości jego zdemontowania bez uszkodzenia śrub w drzwiach (śruby zabezpieczone
zostały wcześniej spawem od wewnątrz) COVER BDL można zamontować w inny sposób.
W tym celu wykorzystujemy specjalny adapter ze stali nierdzewnej (w zestawie z 2 nitami)

1.Przymierzamy adapter do zabezpieczenia. Następnie w tym samym miejscu
przykładamy go do plandeki i odcinamy górną część Covera na wysokości krawędzi
zabezpieczenia.
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2.Przykładamy adapter do zabezpieczenia i oznaczamy 2 punkty w którym zostaną
wykonane 2 otwory na nity znajdujące się w zestawie z adapterem.
3. Przymocowujemy COVER do zabezpieczenia nitując adapter do blokady

4. Następnie należy zaznaczyć na drzwiach oraz ramie naczepy miejsca, do których
zostaną przynitowane magnesy „przeciwbiegunowe” do których COVER BDL będzie
przylegał.
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W zestawie znajdują się 2 rodzaje nitów o wymiarach: 4,8x12mm (ze stali nierdzewnej)
oraz 4,8x16mm (stal ocynkowana).

Nity ze stali nierdzewnej (4,8x12mm) montuje się do stalowej ramy naczepy, natomiast
nity ze stali ocynkowanej (4,8x16mm) przymocowuje się na drzwiach.
Tak przygotowany i zamontowany zestaw jest gotowy do użytkowania.
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