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į kairę (SX)
=

=

Atidarysite, patraukdami
į dešinę (DX)

FFL

FFL

Prie durų su TECHNINĖMIS CHARAKTERISTIKOMIS pridedama papildoma montavimo
instrukcija.
Išpakuokite duris ir patikrinkite, ar angos sienoje dydis atitinka dydžius, atspausdintus ant spalvoto lipduko,
užklijuoto ant rėmo. Nustatykite švarių grindų lygį (FFL) ir atidarymo kryptį. Sienos turi būti plytinės, blokinės Jeigu rėmas lieka ant švarių grindų, atsargiai
atkabinkite vidinio atstumo profilį.
arba iš vienarūšio cemento, jų tankis turi būti 1200±400 kg/m3, o storis – min. 150mm.
NAUDOJIMAS SU SIENŲ ANKERIAIS

NAUDOJIMAS SU PLIENINIAIS BEGALVIAIS SRAIGTAIS NAUDOJIMAS SU PLASTMASINIAIS BEGALVIAIS SRAIGTAIS
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Įstatykite 1cm tarpiklį po durų sąvara, kai FM L ≥
Išlenkite rėmą-kronšteinus ir pažymėkite jų padėtį 1000 (X). Laikinai imobilizuokite duris sienos angoje,
FFL atžvilgiu ant sienos. Padarykite skyles sienoje naudodami gulsčiuką sienai, baigtoms grindims ir
lygiagrečioms sienoms.
kronšteinams.
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Įstatykite 1cm tarpiklį po durų sąvara, kai FM L ≥ 1000
(X). Tinkamai išlenkite sienos ankerius, laikinai imobilizuokite duris sienos angoje, naudodami gulsčiuką
sienai, baigtoms grindims ir lygiagrečiom sienoms.
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Įstatykite 1cm tarpiklį po durų sąvara, kai FM L ≥
1000 (X). Laikinai imobilizuokite duris sienos angoje,
naudodami gulsčiuką sienai, baigtoms grindims ir
lygiagrečiom sienoms. Pritvirtinkite sienų ankerius
greitai džiūstančiu cementu.

Priveržkite sienų ankerius pro parengtas skyles,
naudodami plastmasinius plėtimo sraigtus Hilti,
Pritvirtinkite rėmą, naudodamiesi skylėmis, padary- HRD-UGS Ø10x100mm bei durų rėmą vyrių
tomis šiluminio plėtimosi tarpikliu ir begalviais sraig- zonoje, naudodami Würth (gaminio Nr. 0910436112
tais Würth (gaminio Nr. 0910436112 (netiekiami)), (netiekiami) plieninius tvirtinimo varžtus. Plėtimo
sraigtai ir tvirtinimo varžtai nėra tiekiami.
pradedant nuo montavimo pusės vyrių.
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Apkrovą nešantys vyriai:
Norėdami pakelti durų sąvarą, atsukite apatinį
blokuojantį sraigtą, prisukite apatinį ir vėl viršutinį. a) Nuimkite tarpiklius tarp rėmo ir sąvaros ir prie
Užpildykite erdvę tarp rėmo ir sienos kalkių/cemento Norėdami nuleisti durų sąvarą, atsukite apatinį
viršutinės rėmo dalies priklijuokite savaime
skiediniu, nesulenkdami rėmo, užtinkuokite rėmą ir blokuojantį sraigtą ir prisukite viršutinį. Darbus reikia
besiplečiantį kamšalą.
atlikti labai atsargiai, naudojant svertą.
patikrinkite judėjimą.
b) Durų rankenos įstatymas.
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Spyruokliniai vyriai:
Susukite spyruoklinį vyrį atidarymo kryptimi, įstatę
įtempimo smaigą. Net jeigu nereikia automatinio
užsidarymo arba esant įmontuotiems viršutiniams
durų uždarymo įrenginiams, vis tiek susukite
spyruoklinį vyrį, sustabdydami jį įtempimo smaigu.

9

Su vidinio
atsitrenkimo profiliu

Be vidinio
atsitrenkimo profilio

Dėmesio: durų slenkstis nuimamas tik pagal
technines charakteristikas.
Jeigu vidinio atsitrenkimo profilis nebus naudojamas,
peiliu nupjaukite vidinį skersinį. Univer durys sertifikuojamos ir tada, kai turi vidinio atsitrenkimo profilį, ir be jo.

a
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Privalomi durų priedai

a) Atsitrenkimo tarpiklis FF/CR
b) Automatinis tarpiklis po durimis
c) Durų uždarymo įrenginys (tvirtinamas sienoje/ tačiau, spyruoklinis vyris gali išlaikyti lengvą krūvį)

c
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BENDROS PASTABOS
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.
ATSAKOMYBĖ: montuotojas privalo detaliai laikytis montavimo instrukcijų, ypač nurodytų 6 ir 8 punktuose, kad būtų užtikrintas galutinių naudotojų saugumas.
CEMENTAVIMO DARBAI: klientai privalo užtikrinti, kad plytų mūrijimo darbai būtų atliekami, pagal standartą EN 1634-1, rėmai užpildyti skiediniu pagal 5
punkto nurodymus šioje instrukcijoje, o sienos liktų vientisos, ypač kalbant apie sutvirtinimo taškus duryse.
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.
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.
RŪŠIS PAVADINIMAS SERIJA PRIEDAI
:
Spynos Std015
0497/CPD/4265/11 Vyriai
0789-CPD-2005
-

EN 12209:2003/AC
EN 1935:2004

-3M310C2HA20
- 4 7 7 1 1 4 0 14

UNIVER DURŲ KOMPLEKTŲ PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS
Visus priešgaisrinių durų komplektus reikia reguliariai prižiūrėti, kad būtų užtikrinta, kad jos nepažeistos ir gerai užsidaro. Planinis patikrinimas garantuoja, kad
sąvara tinkamai sukasi, o automatinio užsidarymo mechanizmas tinkamai veikia. Durims negali būti sudaromos jokios kliūtys.
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.
Įsitikinkite tinkamu durų komplekto priedų veikimu (rankena, vidinė nuspaudžiama rankena „prieš paniką“, viršutiniai durų uždarymo įrengimai ir t.t.). Jų
judančios dalys irgi turi būti suteptos tepalu.
Durims ar jų priedams netinkamai veikiant, susisiekite su įgaliotu montuotoju arba pakeiskite sugadintas dalis.
Svarbu. Sutepimui naudokite tirštus produktus.

KROVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS - PRETENZIJOS
KROVIMAS: tuo atveju, jeigu kraunama su diržais/virvėmis, padėkite juos po paletės pagrindu; nejuoskite diržų po paletės viršutinėmis lentomis; diržai/virvės
neturėtų pernelyg spausti durių, viršutinėje dalyje naudokite tarpines, kad diržai/virvės nesitrintų į duris. Nekraukite durų naudodami vaakuminių įrankų.
SANDĖLIAVIMAS: sandėliuokite duris tam tinkamoje vietoje, kur durys būtų apsaugotos nuo gamtos veiksnių ir tiesioginių saulės spindulių. Jeigu 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.
PRETENZIJOS: esant matomiems išoriniams durų defektams, juos reikia pažymėti transportavimo dokumentų kopijoje, kuri bus grąžinta ekspeditoriui ir pranešti
gamintojui per 8 dienas po pristatymo registruotu laišku. 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
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PAPILDOMA PRIEŠGAISRINIŲ DURŲ UNIVER, PASIŽYMINČIŲ
TECHNINĖMIS SAVYBĖMIS MONTAVIMO INSTRUKCIJA KARTU
SU PRIEDAIS
DĖMESIO
- Šių instrukcijų reikia griežtai laikytis, kai durys UNIVER yra montuojamos
be slenksčio.
- Montavimas su push-side technologija netinka evakuacijos
maršrutams, ir taip pat bus prarastos vandens izoliacijos savybės.

OUTSIDE

B

PAPILDOMOS MONTAVIMO INSTRUKCIJOS
- Apsaugokite duris nuo tiesioginio atmosferos poveikio. Jeigu reikia įrenkite durų
stogelį, kuris apsaugos durų viršutinę dalį nuo vandens infiltracijos.
- Jeigu durys buvo užsakytos be dangos, kuri skirta naudojimui lauko sąlygomis.
Klientas privalo pasirinkti dažus (pagal instrukciją) norint perdažyti fasadinę durų
pusę.

Dažymas A
- Būtina užsandarinti neutraliu silikonu (98 - nepridedamas) staktos kraštus per
visą perimetrą, kur jie sujungiami su išorinės sienos kampu.

GL

Dažymas B
- Slenksčio montavimas yra būtinas, norint užtikrinti durų technines
charakteristikas.
Jei sumontuotos durys priklauso evakuaciniam maršrutui, grindų lygis (GL) turi
būti pakeltas (40), siekiant paslėpti slenkstį (1b).
Dažymas C
KIT AMB U serija, su tokiomis savybėmis: šilumos perdavimas, oro pralaidumas,
vandens izoliacija ir atsparumas vėjo apkrovai. Tik durims, kurios sumontuotos su
stūmokliu vidinėje pusėje.
- Reikalinga atpjauti atitinkamą kiekį tarpinės pagal durų perimetrą. Durų
tarpinė reikia įnerti į tam skirtus griovėlius (35) pagal durų staktą (1). Jeigu yra
montuojamos dvivėrės durys reikalinga užklijuoti lipnią tarpinę (43) ant centrinio
sujungimo (5). Tarpines klijuoti pagal paveikslėlius.

C

DĖMESIO
RC uždarymo reguliatorius reikalingas tik dvivėrėms priešgaisrinėms durims.

