DURŲ MONTAVIMO VADOVAS, NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA REI 60, REI 120, EI2 60, EI2 90, EI2 120 IR
DAUGIATIKSLĖS PROGET DURYS
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REI homologacija:
BZ050REI060P004F1
BZ050REI060P005F1
BZ050REI060P012F2

=

Kairė (SX)

BZ050REI060P013F2
BZ050REI060P014F2
BZ050REI060P016F2
BZ050REI120P002F1
BZ050REI120P006F1

2

BZ050REI120P007F1
BZ050REI120P008F2
BZ050REI120P010F2
BZ050REI120P011F2
BZ050REI120P015F2

EI2 klasifikacijos:
EI2 60: C-11-000095-PR04
EI2 90: P.V. RS-12-077
EI2 120: P.V. RS-06-092
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Dešinė (DX)

=
FFL
Išpakuokite duris ir patikrinkite, ar angos sienoje dydis atitinka
dydžius, atspausdintus ant spalvoto lipduko, užklijuoto ant rėmo.
Parikrinkite durų atidarymo kryptį.
Nustatykite švarių grindų lygį (FFL)
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Sujunkite kartu rėmo profilius su juodais sujungimais, Atpalaiduokite varžtus dviejų staktų apatinėje dalyje ir pritvirtinkite
atpalaiduokite varžtus esančius sujungimuose, kad jie patektų į juos dar kartą įstatant tarpinę, nepašalinant savaime plečiančios
esamas skyles ant rėmo, kol jungtys įsistatys tvirtai.
tarpinės (tiekiama tik su priešgaisrinėmis durimis).
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S4

X
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A-A

A

A
FFL

FFL
Išlenkite rėmo kronšteinus ir pažymėkite jų padėtį FFL atžvilgiu
ant sienos. Padarykite skyles sienoje kronšteinams. Laikinai Išpakuokite duris nepašalinant tarpiklių ir PA pleištų. Įstatykite į
imobilizuokite duris sienos angoje, naudodami gulsčiuką sienai, durų rėmą vyrį su spyruoklę, į viršutinį vyrį kairinėms durims, į
baigtoms grindims ir lygiagrečioms sienoms.
apatinį dešininėms.
PAPILDOMAS TVIRTINIMAS EI2 60, EI2 90, EI2 120 DURIMS
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Pagalbine svirtimi uždarykite duris. Įstatykite pagrindinio vyrio
guolius, kad kontaktuotu vienas su kitu per sriegį. Operacija turi
būti atliekama su maksimalia priežiūra. Patikrinkite durų
statmenumą, atsižvelgiant į FFL. Pritvirtinkite durų rėmą su Užpildykite erdvę tarp rėmo ir sienos kalkių/cemento skiediniu,
spaustukais.
nesulenkdami rėmo, užtinkuokite rėmą ir patikrinkite judėjimą.
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S4

S6
Papildomai pritvirtinkite EI2 priešgaisrinių durų rėmą gręžiant su
Ø6mm grąžtu, tarpinėje pozicijoje tarp rėmo kronšteinų (○)
pozicijoje ir pritvirtinkite per visas skyles naudojant MRS-H
Ø7x120mm tipo sienų varžtais. Nuimkite apatinę tarpinę ir
naudokite po ja esančias skylę tolimesniam staktos tvirtinimui.

a

c

Pašalinkite tarpines tarp rėmo ir varčios ir apatinę tarpinę.
Reguliuokite vertikalių varčių poziciją. Norint pakelti durų varčią:
atsukite viršutinį blokavimo varžtą, sukite ant apatinio, sukite ant
viršutinio. Norint nuleisti durų varčią: atsukite apatinį blokavimo
varžtą, sukite ant viršutinio.

c

b
b

a
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Susukite spyruoklę atidarymo kryptimi įterpiant įtempimo kaištį.
Net jei savarankiško uždarymo nereikia arba yra įrengtas durų
pritraukėjas, įtempkite varčios spyruoklę ir užblokuokite su Uždėkite rankeną. Pašalinkite lipduką nuo durų rėmo naudojant
įtempimo kaiščiu. Savaiminis užsidarymas privalomas karštą orą.
priešgaisrinėms durims.
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90°

D

E

125

Exus

100

Dvivėrėms durims naudokite tą pačią surinkimo tvarką pridedant:
a) patikrinkite atraminių ašių apkrovą; b) sumontuokite gaudyklę
grindyse; c) sureguliuokite akt. varčios atmušėją (rankos padėtį
statmenai į pagrindinę varčią)
Priedai: D) sandarinimo lankstas - E) durų pritraukėjas - Exus, Twist ar Slash antipanikinė rankena.

Uždarymo reguliavimas privalomas
PASTABA: daugiatikslės durys netiekiamos su termo plečiančiomis tarpinėmis ar uždarymo reguliatoriumi.

Twist

75

Slash
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BENDROS PASTABOS

PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

STANDARTAS: reikia detaliai laikytis surinkimo instrukcijų, kad būtų laikomasi testavimo sąlygų ir užtikrintas puikus durų
funkcionavimas, įskaitant savaiminį užsidarymą. Toliau taikomas įprastas aptarnavimas, jeigu to reikia.

Visas priešgaisrines duris sumontuotas kaip išėjimo duris reikia reguliariai tikrinti, siekiant įsitikinti, kad jos nepažeistos ir gerai
užsidaro. Planinis patikrinimas garantuoja, kad varčia tinkamai juda, o automatinio užsidarymo mechanizmas tinkamai veikia. Durims
negali būti sudaromos jokios kliūtys.

ATSAKOMYBĖ: montuotojas privalo detaliai laikytis montavimo instrukcijų, ypač nurodytų 7, 10 ir11 ipunktuose, kad būtų užtikrintas
galutinių naudotojų saugumas.

Kas 5.000 atidarymo ciklų, bet mažiausiai kas 6 mėnesiai reikia atlikti šiuos veiksmus:
patepti rutulinio guolio vyrį
patepti spyruoklinį vyrį ir spyruoklę po to, kai nuimamas įtempimo smaigas
susukite spyruoklę, įstatydami įtempimo smaigą. Patikrinkite, ar uždarymo galios pakanka durims uždaryti, jeigu jos atidarytos 30±2°
patepkite spyną ir skląstį.

CEMENTAVIMO DARBAI:: klientai privalo užtikrinti, kad rėmai užpildyti skiediniu pagal 8 punkto nurodymus šioje instrukcijoje, kad
būtų laikomasi šių standartų:
- REI durims pagal UNI 9723.1990/A1 standartą;
- EI durims pagal EN 1363-1 tikrinti, kad sienos yra pagaminti iš blokų, plytų arba homogeniios cemento su 1200±400 kg/m ir min.
150 mm tankio.
Visa tai galioja priešgaisrinėms durims.
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APDAILA: serijinės durys užbaigiamos, padengiant jas epoksipoliesterio miltelių dažais krosnyje prie 180°C. Paviršius yra gofruotas
ir ypač atsparus. Jeigu norite papildomai nudažyti, rekomenduojame vadovautis šiais nurodymais:
-Išlyginkite paviršių švitriniu popieriumi ir nuvalykite jį
-Užtepkite matinį 2 komponentų epoksidą, naudodami produktą ALCEA EPOX 5203 / 0059 (rusvai gelsvas)
-Apdailinkite paviršių emalio dažais arba kitais savo pasirinktais dažais.
VALYMAS: durys iš gamyklos tiekiamos švarios ir supakuotos. Rekomenduojame naudoti tik skudurėlį ir muiluotą vandenį.
Nesubraižykite paviršių.

Dvivėrėms durims papildomai turi būti atliekami šie darbai:
- patikrinkite antros varčios funkcionalumą;
- nuvalykite grindų gaudyklę;
- sutepkite spyną ir savaiminio užrakto prietaisą (viršuje ant pasyvios varčios);
- patikrinkite funksionalumą uždarymo reguliatoriaus; sutepkite uždarymo reguliatoriaus mobilias dalis.
Įsitikinkite tinkamu durų komplekto priedų veikimu (rankena, vidinė nuspaudžiama rankena, antipanikinė rankena, viršutiniai durų
uždarymo įrengimai ir t.t.). Jų judančios dalys irgi turi būti suteptos tepalu.
IDurims ar jų priedams netinkamai veikiant, susisiekite su įgaliotu montuotoju arba pakeiskite sugadintas dalis.
Svarbu. Sutepimui naudokite tirštus produktus.

GARANTIJA: gamintojas suteikia garantiją, numatytą Italijos įstatymais (CK 1495). Visos pretenzijos apie trūkstamas arba pažeistas
prekes turi būti raštu nurodytos važtaraščiuose ir apie jas reikia informuoti daugiausiai per aštuonias dienas po medžiagų gavimo.
CURRENT
MARKED ACCESSORIES FOR FIRE-RATED DOORS:
Std015 lock:
0497-CPD-4265/11 - EN 12209:2003/AC
Hinges:
0789-CPD-2005
- EN 1935:2002
RC/STD closing regulator:
CPD-0425-1153
- EN 1158:2003

-3M310C2HA20
-477114014
- 3 5 5/3 1 1 4

SANDĖLIAVIMO INSTRUKCIJOS:
Sandėliuokite duris tam tinkamoje vietoje, kur durys būtų apsaugotos nuo gamtos veiksnių ir tiesioginių saulės spindulių. eigu transportavimo arba iškrovimo metu lietus arba sniegas tiesiogiai kontaktuoja su durimis, būtina nedelsiant pašalinti nailoninę plėvelę nuo
kiekvienos durų varčios ir staktos, ir pastatyti duris vertikaliai, kad jos tinkamai išdžiūtų. Esant matomiems išoriniams durų defektams, juos reikia pažymėti transportavimo dokumentų kopijoje, ir turi būti grąžintas ekspeditoriui ir pranešama gamintojui registruotu laišku per
48 valandas. Prekių su defektais niekada negalima naudoti ar surinkti. Jas reikia laikyti vietoje, skirtoje šalinimui arba gamintojo paskirto asmens vykdomam patikrinimui.

Vežkite medžiagas
tinkamomis priemonėmis

Rūpestingai naudokite
ir laikykite medžiagas

Surinkti gali tik
kompetentingi darbuotojai

Medžiagų negali veikti
gamtiniai veiksniai

