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1 Specifikace
1.1 Ruční jednokřídlové dveře – typové označení VDLM - S
Obrázek 1 Technické provedení ŠD VDLM - S

Tabulka 1 Rozměrové dispozice ŠD VDLM – S

ŠŠD

šířka křídla

[mm]

600

650

700

750

800

850

900

SVD

výška křídla

[mm]

2000

2100

VDU1

umístění DU

[mm]

1785

ATYP

VDU2

umístění DU

[mm]

1100

ATYP

ŠR

šířka zárubní

[mm]

95

105

120

ATYP

VP

výška nadpraží

[mm]

80

100

150

ATYP

ATYP
ATYP
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Obrázek 2 Detail "OT" a detail "A" ŠD VDLM - S

1.1.1 Detail „OT“
Specifikaci rozměrů otvoru pro přivolávač, jestliže je požadován, specifikuje zákazník
přednostně v dodaném formuláři pro poptávku (objednání) ŠD VDLM.
Tabulka 2 Legenda popisu k "DETAIL OT"

PO

průměr otvoru pro upevnění štítku

POR

rozteč otvorů pro upevnění štítku

SOT

šířka otvoru pro tlačítko přivolávače

VOT

výška otvoru pro tlačítko přivolávače

ŠR

šířka zárubně

rozměry dle
požadavků
zákazníka

1.1.2 Detail „A“
Ke kotvení šachetních dveří do zdiva, je součástí dodávky 8 ks kotev. Kotvy se připevní
k zárubni pomocí šroubů, které jsou součástí dodávky.
V případě kotvení ŠD do plechových portálů, kotvy nejsou součástí dodávky. Kotvení se
v tomto případě provádí pomocí sešroubování zárubní s portálem, nebo přivařením na místě.
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1.1.3 Madlo
Madlo je dodáváno standardně obloukového tvaru z tenkostěnné trubky o průměru 30 mm.
Konce madla jsou zaslepeny ocelovou záslepkou v povrchové úpravě shodné s rukojetí madla.
Madlo je konstruováno pro snadné otevření ŠD v konstrukčně a výrobně odolném provedení.
Na přání zákazníka lze madlo dodat rovné, obdobně jako u modelu šachetních dveří typového
označení VDLM-U
Standardní provedení je nástřik madla práškovou technologii v barvě dle stupnice RAL 9005
(černá). Dle specifikace zákazníka dodáme madlo v barvě dle přání, nebo v nerezovém
provedení.

Obrázek 3 Madlo pro ŠD VDLM - S

1.1.4 Rámeček prosklení a skleněná výplň.
Obrázek 4 Rámeček prosklení a skleněná výplň ŠD VDLM - S

Prosklený otvor je umístěn na střed křídla šachetních dveří.
rozměr

Standardní

proskleného

pole

rámečku

je

100 x 773 mm.
jméno výrobce:

AGC Gl a s Europe
obchodní značka,typ skla:

STRATOBEL
tloušťka:

3/0,76/3

Dle přání zákazníka dodáme skleněnou výplň s folií v barevném
provedení.
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1.2 Ruční jednokřídlové dveře – typové označení VDLM - U
Obrázek 5 Technické provedení ŠD VDLM - U

Tabulka 3 Rozměrové dispozice ŠD VDLM – U

ŠŠD

šířka křídla

[mm]

600

650

700

750

800

850

900

SVD

výška křídla

[mm]

2000

2100

VDU1

umístění DU

[mm]

1785

ATYP

VDU2

umístění DU

[mm]

1100

ATYP

ŠR

šířka zárubní

[mm]

95

105

120

ATYP

VP

výška nadpraží

[mm]

80

100

150

ATYP

ATYP
ATYP
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Obrázek 6 Detail "OT" a detail "A", ŠD VDLM - U

1.2.1 Detail „OT“
Specifikaci rozměrů otvoru pro přivolávač, jestliže je požadován, specifikuje zákazník
přednostně v dodaném formuláři pro poptávku (objednání) ŠD VDLM.
Tabulka 4 Legenda popisu k "DETAIL OT"

PO

průměr otvoru pro upevnění štítku

POR

rozteč otvorů pro upevnění štítku

SOT

šířka otvoru pro tlačítko přivolávače

VOT

výška otvoru pro tlačítko přivolávače

ŠR

šířka zárubně

rozměry dle
požadavků
zákazníka

1.2.2 Detail „A“
Ke kotvení šachetních dveří do zdiva, je součástí dodávky 8 ks kotev. Kotvy se připevní
k zárubni pomocí šroubů, které jsou součástí dodávky.
V případě kotvení ŠD do plechových portálů, kotvy nejsou součástí dodávky. Kotvení se
v tomto případě provádí pomocí sešroubování zárubní s portálem, nebo přivařením na místě.

1.2.3 Madlo
Madlo je dodáváno standardně bez obloukového tvaru z tenkostěnné trubky o průměru 30 mm.
Konce madla jsou zaslepeny ocelovou záslepkou v povrchové úpravě shodné s rukojetí madla.
Madlo je konstruováno pro snadné otevření ŠD v konstrukčně a výrobně odolném provedení.
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Standardní provedení je nástřik madla práškovou technologii v barvě dle stupnice RAL 9005
(černá). Dle specifikace zákazníka dodáme madlo v barvě dle přání, nebo v nerezovém
provedení.

Obrázek 7 Madlo pro ŠD VDLM - U

1.2.4 Rámeček prosklení a skleněná výplň.
Obrázek 8 Rámeček prosklení a skleněná výplň ŠD VDLM - U

Vertikální osa proskleného otvoru je posunuta oproti ose
ŠD. ří. Standardní rozměr proskleného pole rámečku je
80 x 1000 mm.
jméno výrobce:

AGC Gl a s Europe
obchodní značka,typ skla:

STRATOBEL
tloušťka:

3/0,76/3

Dle přání zákazníka dodáme skleněnou výplň s folií
v barevném provedení.

6

1.3 Ruční jednokřídlové dveře – typové označení VDLM - G
Obrázek 9 Technické provedení ŠD VDLM - G

Tabulka 5 Rozměrové dispozice ŠD VDLM - G

ŠŠD

šířka křídla

[mm]

600

650

700

750

800

850

900

SVD

výška křídla

[mm]

2000

2100

VDU1

umístění DU

[mm]

1785

ATYP

VDU2

umístění DU

[mm]

1100

ATYP

ŠR

šířka zárubní

[mm]

95

105

120

ATYP

VP

výška nadpraží

[mm]

80

100

150

ATYP

ATYP
ATYP
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Obrázek 10 Detail "OT" a detail "A" ŠD VDLM - G

1.3.1 Detail „OT“
Specifikaci rozměrů otvoru pro přivolávač, jestliže je požadován, specifikuje zákazník
přednostně v dodaném formuláři pro poptávku (objednání) ŠD VDLM.
Tabulka 6 Legenda popisu k "DETAIL OT"

PO

průměr otvoru pro upevnění štítku

POR

rozteč otvorů pro upevnění štítku

SOT

šířka otvoru pro tlačítko přivolávače

VOT

výška otvoru pro tlačítko přivolávače

ŠR

šířka zárubně

rozměry dle
požadavků
zákazníka

1.3.2 Detail „A“
Ke kotvení šachetních dveří do zdiva, je součástí dodávky 8 ks kotev. Kotvy se připevní
k zárubni pomocí šroubů, které jsou součástí dodávky.
V případě kotvení ŠD do plechových portálů, kotvy nejsou součástí dodávky. Kotvení se
v tomto případě provádí pomocí sešroubování zárubní s portálem, nebo přivařením na místě.
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Obrázek 11 Madlo pro ŠD VDLM - G

1.3.3 Madlo
Madlo je dodáváno standardně obloukového tvaru z tenkostěnné trubky o průměru 30 mm.
Konce madla jsou zaslepeny ocelovou záslepkou v povrchové úpravě shodné s rukojetí madla.
Madlo je konstruováno pro snadné otevření ŠD v konstrukčně a výrobně odolném provedení.
Na přání zákazníka lze madlo dodat rovné, obdobně jako u modelu šachetních dveří typového
označení VDLM-U
Standardní provedení je nástřik madla práškovou technologii v barvě dle stupnice RAL 9005
(černá). Dle specifikace zákazníka dodáme madlo v barvě dle přání, nebo v nerezovém
provedení.

1.3.4 Rámeček prosklení a skleněná výplň.
Obrázek 12 Rámeček prosklení a skleněná výplň ŠD VDLM - G

Prosklený otvor, jeho střední část, je umístěn na střed křídla
šachetních dveří. Standardní rozměr proskleného pole rámečku
je 250 x 1585 mm.
jméno výrobce:

AGC Gl a s Europe
obchodní značka,typ skla:

STRATOBEL tvrzené
tloušťka:
4/0,76-EVA/4

Dle přání zákazníka dodáme skleněnou výplň s folií v barevném
provedení.
Design ŠD je jedinečný v ČR. Jestliže zákazník požaduje
odlišnost, je možné zvolit toto typové provedení.
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1.4 Ruční jednokřídlové dveře – typové označení VDLM - D

Tabulka 7 Rozměrové dispozice ŠD VDLM - D

ŠŠD

šířka křídla

[mm]

700

750

SVD

výška křídla

[mm]

2000

2100

VDU1

umístění DU

[mm]

1785

ŠR

šířka zárubní

[mm]

95

105

120

ATYP

VP

výška nadpraží

[mm]

80

100

150

ATYP

800

850

900

ATYP
ATYP
ATYP
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Obrázek 13 Detail "OT" a detail "A" ŠD VDLM - D

1.4.1 Detail „OT“
Specifikaci rozměrů otvoru pro přivolávač, jestliže je požadován, specifikuje zákazník
přednostně v dodaném formuláři pro poptávku (objednání) ŠD VDLM.
Tabulka 8 Legenda popisu k "DETAIL OT"

PO

průměr otvoru pro upevnění štítku

POR

rozteč otvorů pro upevnění štítku

SOT

šířka otvoru pro tlačítko přivolávače

VOT

výška otvoru pro tlačítko přivolávače

ŠR

šířka zárubně

rozměry dle
požadavků
zákazníka

1.4.2 Detail „A“
Ke kotvení šachetních dveří do zdiva, je součástí dodávky 8 ks kotev. Kotvy se připevní
k zárubni pomocí šroubů, které jsou součástí dodávky.
V případě kotvení ŠD do plechových portálů, kotvy nejsou součástí dodávky. Kotvení se
v tomto případě provádí pomocí sešroubování zárubní s portálem, nebo přivařením na místě.
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1.4.3 Madlo
Madlo je dodáváno standardně bez obloukového tvaru z tenkostěnné trubky o průměru 30 mm.
Konce madla jsou zaslepeny ocelovou záslepkou v povrchové úpravě shodné s rukojetí madla.
Madlo je konstruováno pro snadné otevření ŠD v konstrukčně a výrobně odolném provedení.
Standardní provedení je nástřik madla práškovou technologii v barvě dle stupnice RAL 9005
(černá). Dle specifikace zákazníka dodáme madlo v barvě dle přání, nebo v nerezovém
provedení.
Obrázek 14 Madlo pro ŠD VDLM - D

1.4.4 Rámeček prosklení a skleněná výplň.

Obrázek 15 Rámeček prosklení a skleněná výplň ŠD VDLM - D

Prosklený otvor je umístěn na
střed křídla šachetních dveří.
Rámeček v barevném provedení,
dle výběru zákazníka.
Dle

přání

zákazníka

jméno výrobce:
AGC Glas Europe
obchodní značka skla, typ skla:
STRATOBEL tvrzené
tloušťka: 5/0,76-EVA/5

dodáme

skleněnou výplň s folií v barevném
provedení.

Tabulka 9 Rozměrové schéma skla VDLM-D

ŠŠD šířka křídla

[mm]

700

750

800

850

900

ATYP

VSV výška skla

[mm]

1570

1570

1570

1570

1570

ATYP

SSV šířka skla

[mm]

270

320

420

420

420

ATYP

12

2 Kotvící prvky
2.1 Kotva pro instalaci do zdiva
Typové označení KZD01.
Ke každým ŠD dodáváme 8 ks kotev včetně šroubu M12+2 x podložka+1x pružná podložka

2.2 Kotva pro instalaci do ocelových konstrukcí
Typové označení KOC01
Ke každým ŠD dodáváme 8 ks kotev včetně šroubu M12+2 x podložka+1x pružná podložka

Typové označení KOC01
Ocel pásová 50x3 mm v délce 400 mm. Ke každým dodaným dveřím dodáváme 200 mm této
konzoly. Na potřebné rozměry, vhodné k řádnému ukotvení ŠD, je třeba na stavbě kotvící
prvky upravit dle potřeby.

13

3 Obecná charakteristika výrobku
Šachetní dveře kovové, jednokřídlé, zavírající se samočinně.

4 Účel použití
Zakrytí přístupových otvorů ve stěnách šachty výtahu.

4.1.1 Výrobní provedení
•

provedení je pravé, tj. dveřní závěsy vpravo při pohledu z nástupiště

•

provedení je levé, tj. dveřní závěsy vlevo při pohledu z nástupiště

•

otvory pro tlačítka v zárubni se provádí podle požadavků zákazníka

•

světlá výška dveří (SVD) je ve standardním provedení 2000 mm

•

provedení pro mokrou montáž (v dodávce je 8 ks kotev)

•

provedení do portálu (bez kotev), ale s přípravou na spojení s novým bočním a horním
portálem

•

průhledové vrstvené v křídle šachetních dveří

•

kovový rámeček průhledového okénka je s povrchovou úpravou práškovou barvou
v odstínu RAL 9005 černá.

•

tvarované nebo rovné trubkové madlo dveří má povrchovou úpravu práškovou barvou
v odstínu RAL 9005 černá

•

dveřní uzávěrka je použita DU4-W/U nebo DU4-W.A/1

•

zavírač typ ADITECH nebo DICTATOR dle přání zákazníka

•

dveřní panty jsou litinové konstruovány s dostatečnou únosností a stabilitou pro
spolehlivou funkci šachetních dveří

4.1.2 Funkce
Šachetní dveře se po odjištění dveřní uzávěrky otvírají zevnitř šachty tlakem ruky na dveřní
křídlo. Na venkovní straně šachty, tahem ruky za madlo.
Zavírání se děje samostatně pomocí zavírače a konečný pohyb je tlumen jedinečným
způsobem, který docílí i dovření křídel dveří bez nárazu. Tímto je docíleno velmi nízké hladiny
hluku.

4.1.3 Povrchová úprava
Povrchová úprava celých šachetních dveří je prováděna práškovým lakováním dle
vzorkovníku podle stupnice RAL.
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4.1.4 Dodávka
•

šachetní dveře se expedují kompletní s objednanou povrchovou úpravou

•

šachetní dveře jsou opatřeny ochranným balícím prostředkem a jsou uloženy na
nevratné paletě

•

paleta obsahuje max. 9 ks šachetních dveří

•

váha jednoho ks kompletu dveří je cca 70 Kg

4.1.5 Příslušenství
•
•
•
•

Sada kotev pro mokrou montáž (jestliže je požadována)
2 ks klíčů nouzového otvírání
Návod na montáž
Návod na údržbu a technická specifikace

5 Atypická provedení
Atypická řešení je možné dohodnout jak v rozměrech, tak i v ostatních úpravách. Minimální
šířka PANTOVÉ zárubně 80 mm, minimální šířka TLAČÍTKOVÉ zárubně 95 mm
minimální výška NADPRAŽÍ 80 mm, maximální rozměr u všech položek je (230 mm).

6 Balení a manipulace
6.1 Standardní balení – transportní set VDLM
ŠD jsou baleny max po 9 ks na paletu jednu paletu. Každé dveře jsou podloženy upravenými
distančními dřevěnými deskami

. 5 ks na paletě pod prvními šachetními dveřmi na paletě

2 ks v krajích šachetních dveří. ŠD jsou následně fixovány k paletě stahovací ocelovou
páskou.

Celý transportní set je následně opatřen průhlednou stahovací folií proti

mechanickému poškození barevné povrchové úpravy.
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6.2 Standardní manipulace
Balení v provedení dle 5.1. vyžaduje předepsanou manipulaci při nakládce a vykládce
z transportních prostředků (nákladní auto, vlak atd.). Manipulační vidle musí být upraveny tak,
aby svou délkou byly pod celou hloubkou palety, rozteč vidlí mezi sebou musí být taková, aby
krajní pozice vidlí byly co nejvíce ve středu poloviny palety cca 1200 mm od sebe.

SPRÁVNĚ

CHYBNĚ
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6.3 Paleta upravená pro manipulaci například paletovým vozíkem
Dle přání objednatele, dodáváme zesílenou paletu pro manipulaci při transportu mezi sklady,
či na místo instalace.
Transportní paleta je zpevněna podélnými trámky. Paleta je tedy vhodná pro transport např. i
paletovacím vozíkem s roztečí vidlí menší než 1200 mm.
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7 NÁVOD NA SEŘIZOVÁNÍ A ÚDRŽBU
7.1 Mazání závěsu ŠD

•

1x za rok provozu je nutné provézt
promazání závěsů dveří

•

dveře se otevřou do maximální pozice

•

mazání se provede otvorem zezadu
v otočném závěsu křídla

•

mazadlo: olej – WD 40

7.2 Seřízení zavírače

Rychlost zavírání zavírače šachetních dveří výtahu lze měnit otočením pístní tyče pomocí
šestihranného klíče. U všech zavíračů dveří výtahu s vnitřní regulací pístu se nastavení
provádí otáčením regulačního šroubu. Otočením pístu doleva je zavíraní rychlejší, doprava
pomalejší.
Nastavení zavírací síly – zavírací síla je nastavena výrobcem. V krajním případě se nastavuje
předpětím pružiny v křídle dveří na 40N.
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7.3 Pružina dveří
V horní části křídla ŠD je umístěna regulační pružina mechanismu zavírání křídla ŠD.
Stlačením pružiny, mechanismus vyvine větší sílu zavírání dveřního křídla a naopak. Dveře
otevřete cca do 45o a vyzkoušejte, zda dveře spolehlivě dovřou k rámu šachetních dveří.
Napínáním, či stlačením pružiny pomocí regulačních šroubů (A) v kombinaci s regulací šroubu
zavírače (4.1), dosáhněte optimální síly zavření ŠD bez rázů.

7.4 Panty dveří
Seřízení pantů dveří – vertikální seřízení křídla – se provádí zcela výjimečně. Je nezbytně
nutě spojeno se seřízením dveřní uzávěrky dle 4.4. a dveřního spínače dle 4.5.
Povolíte horní nebo spodní matici a pomocí imbusového klíče vertikálně seřídíte křídlo
šachetních dveří. Dotáhnete spodní a horní matici. Je samozřejmé, že spodní a horní čep
musíte seřídit souhlasně tak, aby křídlo ŠD bylo usazeno na obou čepech a síla působící na
panty ŠD byla rozložena rovnoměrně.
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7.5 Dveřní uzávěrka
U dveří VDLM je instalována dveří uzávěrka výrobce Wykov typového označení DU4.
Typové označení DU4-W/U nebo DU4-W/US se spínačem nouzového klíče.

Vertikální poloha se nastavuje pomocí kolíku protikusu v čelní stěně křídla dveří. K uvolnění
zajišťovacího mechanizmu uzávěrky je nezbytné, aby kolík nabíhal proti středu kontrolního
čepu DU. Uvolněte zajišťovací matici M6, nastavte kolík na střed kontrolního čepu a současně
nastavte vzdálenost mezi uzavíracím čepem a kolíkem protikusu. Požadovanou polohu kolíku
zajistěte. Horizontální polohu, tj. ve směru kolmém na uzavírací čep. Zkontrolujte činnost
dveřní uzávěrky v jednotlivých pracovních polohách dveří. Finální seřízení vnější páky provede
montážní pracovník při konečném nastavení ovládacího uzlu šachetních dveří výtahu, tj.
vzájemné polohy odkláněcí křivky při dojezdu kabiny výtahu do nástupiště a kladky vnější páky
dveřní uzávěrky. Nastavení vnější páky (matice M6): odkláněcí křivka v pracovní poloze
odklání vnější páku DU tak, aby uzavírací čep byl zcela zasunut v zárubni dveří. Správná
poloha kladky vnější páky je uprostřed najížďky křivky. Přitom je nutná kontrola funkce
vnitřních kontaktů DU.
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7.6 Spínač SV4
Povolením

šroubů

A

a

B

docílíme

souhlasnou

pozici

propojovacích

kontaktů

„vidličky“ s protikusem SV4.

7.7 Obecná pravidla údržby a servisu

Každé vyrobené dveře firmy LIFTMONT CZ s.r.o. jsou seřízeny ve zkušebním rámu na
parametry odpovídající příslušným normám.
Čištění minimálně 1x ročně spočívá ve zbavení vnějších i vnitřních ploch šachetních dveří a
uzávěrky prachu, nečistot a starého maziva a vždy předchází každému mazání.
Mazání minimálně 1x ročně a vždy po čištění. Mažou se kovové pohyblivé části a střelka
uzávěrky mazacím olejem WD-40. Panty šachetních dveří se mažou pomocí mazacího otvoru
v pantu mazacím olejem WD-40. Zavírač se nemaže. Vodící lišta zavírače se nemaže, jen se
udržuje v čistotě a suchá.
Kontrola je zaměřená na citlivost a správnou funkci dveřní uzávěrky a šachetních dveří. Jejích
opotřebení vlivem provozu a poškození nesprávným používáním či vandalismem.
Dveřní uzávěrka, zavírač, madlo, rámeček, včetně křídel šachetních dveří v případě, že by
došlo neodborným zásahem, nebo jiným způsobem k jejich deformaci, lze v krajním případě
opravu provést i výměnou, bez demontáže rámu (zárubně).
Dveře musí v pravidelných intervalech, stanovených českými a/nebo evropskými
platnými normami a nařízeními, kontrolovat k tomu oprávněná osoba a o každé kontrole
musí být proveden zápis do knihy výtahů, či jiného relevantního dokumentu k tomu
určeného.
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