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Montá žní pokyny pro automatické  dveře

Montá ž teleskopických a centrá lních šachetních dveř í

1. Kotvení a zazdění rámu dveří + 1 mm ve svislici.
2. Osa šachetních dveří musí souhlasit s osou kabinový ch dveří v jednotlivý ch podlaž ích.
3. Kotvení:    práh: min. 3 kotvy (dle šířky dveří)
                      pohon: 3 (teleskopické) nebo 4 (centrální) kotvy do připravený ch otvorů
                      boky:  jen u protipož árních dveří po 2 kotvách na kaž dém boku

Do betonu na ocelové hmož diny M10   2 ks na jednu kotvu, v cihlovém zdivu zabetonovat
kamenáče nebo použ ít lepící soupravu (HILTI, UPAT, BERNER apod.)

4. Vzdálenost prahu kabinový ch dveří a prahu šachetních dveří 30 - 35 mm.

Montá ž kabinových dveř í

1. Osa dveří musí bý t shodná s osou vstupu do kabiny.
2. Pohon dveří je přišroubován na C profilech na stropu klece.
3. Nutno dodrž et souosost pojezdový ch nosníků s prahem.

Spínač  dveř ní uzá věry

Pro napětí bezpečnostního obvodu do 250 V ~  nebo 180 V = použ it spínač A206 Schmersal.

Stavební otvor

Standartní stavební otvor pro dveře je jednoduchý  obdélník bez dalších záseků:
vý ška  - 2250 mm od čisté podlahy
šířka  -  světlost dveří + 300 mm

Minimální (nestandartní) stavební otvor pro dveře se zárubněmi:
vý ška  - 2100 mm od čisté podlahy
šířka  -  světlost dveří + 100 mm

Pokud je stavební otvor menší než  vý še uvedený , pak provedení bez zárubní.
Špalety otvoru bez omítnutí – dokončení až  po usazení šachetních dveří.
Podlahu nástupiště dokončit až  po usazení šachetních dveří.





CENTRÁLNÍ ŠACHETNÍ DVEŘE
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popis dveří

Rám dveří.
Pravý a levý bok (plechový ohýbaný C profil) je sešroubován šrouby M8 s horním 

rámem,  plechový  C  profil.  Spodní  část  rámu  dveří  je  sešroubována  s  prahem,  ohýbaný 
ocelový  Z  profil.  Na  ocelovém prahu  je  našroubována   duralová  vodící  lišta  s  drážkou 
pro vedení dveří. Na horní rám dveří je navařena Z lišta, která tvoří labirint. V horním rámu 
jsou ještě přivařeny dva držáky pro našroubování zavíracího zařízení dveří. 

Křídla dveří,
jsou vyrobeny z ocelového plechu tloušťky 1.5 mm, kraje jsou ohnuty do tvaru U aby 

tvořily labirint na jedné straně a do tvaru Z na straně druhé. Horní a dolní část je vyztužena 
výztuhou, pos. 12 a 13, a podélně dvěma výztuhami. Každé křídlo dveří je zavěšeno na dvou 
šroubech  M10  na  vozíku  zavíracího  zařízení.  Ve  spodní  části  jsou  dveře  vedeny  dvěma 
kluznými vodítky v drážce vodící  lišty.  Horní část  dveří,   pravý a  levý bok jsou těsněny 
labirintem , střední čát obou křídel dveří tvoří Z drážku.

Zavírací zařízení,
tvoří samostatná podsestava. Na základním plechu tvaru L je našroubována  kolejnička 

o rozměru 40x10x2200mm. Po ní se posouvají desky dveří na dvou nosných kladničkách. 
Kladničky  jsou  vyrobeny  ze  silonu  a  jsou  opatřeny  valivými  ložisky.  Ze  spodní  strany 
kolejničky jsou desky přitláčeny dvěma přítlačnými kladkami obdobné konstrukce jako nosné 
s tím rozdílem, že čep těchto kladniček je excentrický pro vymezení vůlí                     na 
kolejnici.Desky dveří a tím i obě křídla dveří jsou zajištěny v zavřené poloze samosvorným 
hákem. Pro zlepšení funkce háku je přidána pružina háku. Proti  vypadnutí dveří se závěsu 
na kolejničce v případě poškození nosných kladniček je na desce dveří  našroubován hák, 
který dovolí  pokles dveří  max.1.5mm. Obě desky dveří  jsou spojeny lankem přes kladky 
a zavírací pohyb je vyvozen od pohonu umístěného na kleci výtahu. Na základním plechu je 
přišroubována konzola pro můstek elektrického blokování dveří.

Spínač dveřní uzávěry.
Pro  napětí  bezpečnostního  obvodu  do  250  V~  nebo  180  V  =  je  použit  spínač 

Schmersal AZ06.

Kotvení dveří.
Do cihlového zdiva šesti šrouby M8 do boku zalepenými lepidlem HILTI v otvoru 

hloubky 200mm, čtyřmi šrouby horní rám a min. třemi  šrouby práh. Délka šroubů 215 mm. 
Do betonové šachty šesti ocelovými hmoždinami pr.12 se šroubem M8x80,
třemi ocelovými hmoždinami pr.12 horní rám a třemi práh.      

Požární odolnost : standart EW 30 min.
      na přání EW 60 min., EI 15 min., EI 30 min.



TELESKOPICKÉ ŠACHETNÍ DVEŘE
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popis dveří

Rám dveří.
Pravý a levý bok (plechový ohýbaný C profil) je sešroubován šrouby M8 s horním 

rámem,  plechový  C  profil.  Spodní  část  rámu  dveří  je  sešroubována  s  prahem,  ohýbaný 
ocelový  Z  profil.  Na  ocelovém  prahu  je  našroubována   duralová  vodící  lišta  se  dvěma 
drážkami pro vedení dveří. Na rám horní je přivařena lišta se Z lištou tvořící labirint. Druhá Z 
lišta je přivařena na horní rám a tvoří rovněž labirint. V horním rámu jsou ještě přivařeny dva 
držáky pro našroubování zavíracího zařízení dveří. Na levém boku je navařen doraz vyrobený 
rovněž z plechového ohýbaného profilu.

Křídla dveří,
jsou vyrobeny z ocelového plechu tloušťky 1.5 mm, kraje jsou ohnuty do tvaru U aby 

tvořily labirint.  Horní a dolní část je vyztužena výztuhou a podélně dvěma. Horní a dolní 
výztuha  je  přivařena  koutovými  svary,  podélné  výztuhy  jsou  přivařeny  děrovými  sváry 
do předvrtaných otvorů dle výkresu. Každé křídlo dveří je zavěšeno na dvou šroubech M10 
na vozíku zavíracího zařízení. Ve spodní části jsou dveře vedeny dvěma kluznými vodítky 
v drážce vodící lišty. Horní část dveří, střední část a pravý bok jsou těsněny labirintem proti 
průšlehu plamene, levá část dveří zajíždí do vybrání v dorazové liště.

Zavírací zařízení,
tvoří  samostatná podsestava.  Na základním plechu tvaru L jsou našroubovány dvě 

kolejničky o rozměru 40x10x1650mm. Po nich se posouvají desky dveří na dvou nosných 
kladničkách. Kladničky jsou vyrobeny ze silonu a jsou opatřeny valivými ložisky. Ze spodní 
strany kolejničky jsou desky přitláčeny dvěma přítlačnými kladkami obdobné konstrukce jako 
nosné  s  tím  rozdílem,  že  čep  těchto  kladniček  je  excentrický  pro  vymezení  vůlí 
na kolejnici.Desky dveří a tím i obě křídla dveří jsou zajištěny v zavřené poloze samosvorným 
hákem. Pro zlepšení funkce háku je přidána pružina háku. Proti  vypadnutí dveří se závěsu 
na kolejničce v případě poškození nosných kladniček je na desce dveří  našroubován hák, 
který dovolí  pokles dveří  max.1.5mm. Obě desky dveří  jsou spojeny lankem přes kladky 
a zavírací pohyb je vyvozen od pohonu umístěného na kleci výtahu. Na základním plechu je 
přišroubována konzola pro můstek elektrického blokování dveří.

Spínač dveřní uzávěry.
Pro  napětí  bezpečnostního  obvodu  do  250  V  ~  nebo  180  V  =  je  použit  spínač 

Schmersal AZ06.

Kotvení dveří.
Do cihlového zdiva šesti šrouby M8 do boku zalepenými lepidlem HILTI v otvoru 

hloubky 200mm, třemi šrouby horní rám a min. třemi šrouby práh. Délka šroubů 215 mm. 
Do betonové šachty šesti ocelovými hmoždinami pr.12 se šroubem M8x80,
třemi ocelovými hmoždinami pr.12 horní rám a třemi práh.

Požární odolnost : standart EW 30 min.
      na přání EW 60 min., EI 15 min., EI 30 min.



Návod na údržbu a mazání

Centrální šachetní dveře

1.  Deska  pozice  1,2  se  ustaví  na  gumový doraz  uprostřed  pojezdových nosníků  a  zajistí 
se svorník lanka.
2. Nastavení mechanického blokování dveří tak, aby hák byl zajištěn v záchytu (protikusu 
dveřní uzávěry). Potom se nastaví spínače tak, aby nedrhly.
3. Ustavení křídel dveří. Křídla se nastaví v drážkách tak, aby se v zavřeném stavu jemně 
k sobě dotýkaly. Po té se všechny seřizovatelné spoje řádně dotáhnou.
4.  Nastavení  vodících kladek. Horní  vodící  kladky jsou na pevných osách,  spodní kladky 
se po otáčením excentru dotlačí k pojezdovému nosníku tak, aby s nimi šlo otáčet. Excentry 
se dotáhnou pojistnou maticí.

Teleskopické šachetní dveře

1.  Deska pozice  1 se  nastaví  do krajní  polohy v zavřeném stavu,  ve  vzdálenosti  30 mm 
za deskou pozice 1 se ustaví deska pozice 2 a zajistí se svorník lanka.
2. Nastavení mechanického blokování dveří tak, aby hák byl zajištěn v záchytu (protikusu 
dveřní uzávěry). Potom se nastaví spínače tak, aby nedrhly.
3. Ustavení křídel dveří. Křídla se nastaví v drážkách tak, aby se v zavřeném stavu jemně 
k sobě dotýkaly. Po té se všechny seřizovatelné spoje řádně dotáhnou. 
4.  Nastavení  vodících kladek. Horní  vodící  kladky jsou na pevných osách,  spodní kladky 
se po otáčením excentru dotlačí k pojezdovému nosníku tak, aby s nimi šlo otáčet. Excentry 
se dotáhnou pojistnou maticí.

Nastavení kabinových dveří

1. Viz bod 1 seřízení centrálních a teleskopických šacheních dveří.
2. Viz bod 3 seřízení centrálních a teleskopických šachetních dveří.
3.  Seřízení  chodu dveří,  koncových poloh apod.  se  provádí  programováním frekvenčního 
měniče – viz samostatná příručka.
4.  Unašeč  pro  otvírání  šachetních  dveří  musí  být  nastaven  přesně  na  střed  kladek  háku 
dveřních uzávěr.

Mazání

Čep háku dveřní uzávěry mazacím tukem MOGUL LV2 - 3 nebo tukem V 2 1 x ročně.
Čep páky nouzového otevírání mazacím tukem MOGUL LV2 - 3 nebo tukem V 2 1 x ročně.


















































