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PRIEŠGAISRINIŲ VARTŲ EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA 

 
 

 

Gaminio tipas  MARC-P, MARC-P(T), MARC-R, MARC-R(T), MARC-O, MARC-O (T). 

Atsparumo ugniai klasė: EI230, EI260, EI2120 

 

 

Priešgaisriniai vartai skirti vartų angos uždarymui gaisro atveju ir patalpų atskyrimui nuo plintančios 

liepsnos bei dūmų. 

 

 

Gaminio tipas nurodo vartų varčių kiekį ir uždarymo kryptį: 

*MARC-P – vienos varčios, slenkantys horizontaliai į vieną pusę; 

*MARC-R- dviejų varčių, slenkantys horizontaliai į abi puses; 

*MARC-O – vienos varčios, slenkantys vertikaliai; 

*T –nurodo varčios dalijimą į dvi ar daugiau dalių. 

 

Atsparumo ugniai klasė nurodo laiką minutėmis, po kurio atsparumas ugniai  bus prarastas. 

*EI30   –  30 minučių; 

*EI60   –  60 minučių; 

*EI120 – 120 minučių. 

 

Priešgaisrinių vartų naudojimas: 

Vartai visuomet  privalo būti atidarytoje padėtyje; 

Į vartų elektromagnetą reikia tiekti nenutrūkstamą elektros srovę iš priešgaisrinės centralės; 

Nutrūkus elektros tiekimui iš priešgaisrinės centralės, vartai automatiškai užsidaro.  

Uždaryti vartus galima dviem būdais:  

• automatiniu—nustačius gaisro pavojų pastato priešgaisrinė centralė nutraukia elektros tiekimą;  

• rankiniu—paspaudus atpalaidavimo mygtuką; 

Atsiradus elektros tiekimui, vartai atidaromi rankiniu būdu.  

• Automatinio uždarymo atveju, prieš vartus pastatant į atvirą padėtį visų pirma reikia: patikrinti 

kas sukėlė aliarmą, tuomet pašalinti aliarmą sukėlusią priežastį ir tik tada pastumti vartų varčią į 

pradinę padėtį ir trumpai palaikyti, kol suaktyvės elektromagnetinis laikiklis; 

• Rankinio uždarymo atveju, pastumti vartų varčią į pradinę padėtį ir trumpai palaikyti, kol suakty-

vės elektromagnetinis laikiklis. 

Draudžiama atjungti elektros srovę ir vartus naudoti kaip daugkartinio naudojimo (uždarymo, atida-

rymo) vartus; 

PASTABA. Stumiant vartų varčią į pradinę padėtį, svarbu būti atsargiems, sumažinti stūmimo jėgą 

paskutiniame atidarymo etape, glaudžiant elektromagnetinį laikiklį prie varčios, kad nepažeisti spy-

ruoklinio stabdymo mechanizmo. 

Draudžiami visi veiksmai trukdantys ar trukdysiantys vartams judėti (pastovios ar laikinos 

kliūtys vartų judėjimo kelyje ar liečiančios vartų plokštumą bei kitus konstrukcijos elementus). 

 

 

SVRABU. 

Kasdienę vartų priežiūrą privalo atlikti už objekto priešgaisrinę saugą atsakingas asmuo.  

Pastebėjus bet kokius vartų veikimo sutrikimus būtina skubiai iškviesti vartus įrengusių specialistų ats-

tovą gedimų pašalinimui. 

Ne rečiau kaip vieną kartą metuose privaloma atlikti vartų profilaktinę techninės būklės patikrą. Jos me-

tu patikrinamas vartų veikimas, mechanizmai sureguliuojami ir testuojami. Atlikus apžiūrą surašomas 

aktas.   

 

Dėmesio: visas abejotinais atvejais konsultuokitės su UAB IDOMUS ar jos įgaliotais technikais          

tel.nr.: 8 (37) 308 900; el.p.: info@idomus.lt. 

 
 
 
 
 


