Vlastnosti

BRÁNY NA PÁNTY
S BLOKOVOU ZÁRUBŇOU

Brány s vertikálnym posúvaním

„Jednoduché riešenia
pre komplexné potreby“
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Vlastnosti
BRÁNY NA PÁNTY
S BLOKOVOU ZÁRUBŇOU

Brány na pánty s blokovou zárubňou

ČO ICH DEFINUJE?

Brána na pánty s blokovou zárubňou, jednokrídlová

Používajú sa na zatváranie veľkých otvorov a/alebo na špeciálne účely v rozmeroch podľa požiadaviek zákazníka. Brány sú
dodávané s krídlami vyrobenými z izolovaného plechu, spojené a pripevnené navzájom skrutkami, s „L“ profilovou blokovou zárubňou na troch stranách a s povrchovou úpravou so
základným náterom v RAL farbách, a tiež obsahujú iné príslušenstvo potrebné pre správnu prevádzku produktu.

REI 120

Normy

Brány sú certifikované v súlade s normami UNI 9723 a so súčasnými platnými vládnymi nariadeniami.

Smer otvárania, ťahanie

Smer otváranie je nutné zadať pri objednávke.

Ľavé

Pravé

Brána na pánty s blokovou zárubňou, dvojkrídlová
REI 120

POZNÁMKA
Protipožiarne brány si vďaka svojim rozmerom a špeciálnym
funkciám vyžadujú premyslený dizajn. Miesto, na ktoré budú
montované by malo byť zmerané a treba preveriť zvislé zarovnanie stien a spád podlahy.
UPOZORNENIE
Brány sú dodávané ako samostatná predmontovaná jednotka,
tento fakt treba brať do úvahy kvôli upínaciemu systému.
Zákazník preberá na seba všetky riziká spojené s používaním
brán na pánty pozdĺž únikových trás.
V prípade špeciálneho použitia konzultuje technické oddelenie firmy Ninz.
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Vlastnosti

BRÁNY NA PÁNTY
S BLOKOVOU ZÁRUBŇOU

Brány na pánty s blokovou zárubňou

JEDNOKRÍDLOVÁ VERZIA REI 120
Séria brán na pánty má nasledovné vlastnosti:

Montáž

Pri montáži na murované steny treba použiť vložky vo vnútri
rozpätia a na vonkajšej strane oceľové rohy (špecifikovať pri
objednávke).

Krídlo brány

Jednotka zo súvislých modulov z dutého plechu s izoláciou
z vhodných materiálov bez spodnej polodrážky. Hrúbka krídla
je 72 mm. 2 ks extra silných pántov pre každé krídlo.

Zárubňa

Vyrobená z galvanizovaných dutých kovových profilov v tvare
písmena L.

Pánty

2 ks extra silných pántov.

Tesnenie

Tepelne expandujúce, vložené do polodrážky krídla.

Kľučka

Tvar zabraňujúci úrazom (bezpečnostný), vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a dvojitou pákou s vratnou pružinou a sadou
plechov.
Výška kľučky = 1 050 mm.

Zámok

S označením

a univerzálnym cylindrom..

Povrchová úprava

Základný náter tvrdený teplom v peci pri 160° C , svetlotyrkysová pastelová farba (podobná NCS4020-B50G).
Vertical section for installation with block frame

Balenie

Moduly v jednorázovom kovovom prepravníku.
Order measurements L

Rozmery otvoru v stene

Minimálne 1 000 x 1 750 mm maximálne 5 000 x 2 500 mm,
väčšie rozmery na požiadanie.
1 ks zatvárača dverí s označením

100

Doorframe opening = L - 200

.

73

Povinné príslušenstvo

100

Maximálne otváranie

120° v prípade použitia samozatvárača, a 110° so špirálovou
pružinou navyše.

Hmotnosť

90

Hmotnosť brány približne 60 kg/m2 otvoru v stene.

30

Detail of section for
installation with block frame

Detail of panel joints
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Vlastnosti

DVOJKRÍDLOVÁ VERZIA REI 120
Séria dvojkrídlových brán na pánty má nasledovné vlastnosti:

Montáž

Pri montáži na murované steny treba použiť vložky vo vnútri
rozpätia a na vonkajšej strane oceľové rohy (špecifikovať pri
objednávke).

Krídlo brány

Jednotka zo súvislých modulov z dutého plechu s izoláciou
z vhodných materiálov bez spodnej polodrážky. Hrúbka krídla
je 72 mm. Na požiadanie aj nerovnaké rozdelenie.

Zárubňa

Vyrobená z galvanizovaných dutých kovových profilov v tvare
písmena L.

Pánty

2 ks extra silných pántov pre každé krídlo.

Tesnenie

Tepelne expandujúce, vložené do polodrážky krídla.

Kľučka

Tvar zabraňujúci úrazu (bezpečnostný), vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a dvojitou pákou s vratnou pružinou a sadou plechov.
Výška kľučky = 1 050 mm.

Zámok

Na aktívnom (hlavnom) krídle: s označením
a univerzálnym
cylindrom.
Neaktívne krídlo: hranová závora pre automatické horné
a spodné blokovanie krídla.

Identifikačný štítok

Obsahuje referenčné údaje, umiestnený v polodrážke jedného
z krídel.

Vertical section for installation with block frame

Povrchová úprava

Order measurements L (L1 + L2)

Základný náter tvrdený teplom v peci pri 160° C , svetlotyrkysová pastelová farba (podobná NCS4020-B50G).

Balenie

100

Doorframe opening = L - 200

Moduly v jednorázovom kovovom prepravníku.
73

BRÁNY NA PÁNTY
S BLOKOVOU ZÁRUBŇOU

Brány na pánty s blokovou zárubňou

Rozmery otvoru v stene

Minimálne 2 000 x 1 750 mm maximálne 5 000 x 5 000 mm,
väčšie rozmery na požiadanie.
Minimálne delenie: 1000mm.

Povinné príslušenstvo

1 ks samozatvárača dverí na jedno krídlo a 1 ks regulátora zatvárania pre správne poradie zatvorenia krídiel.

90

Maximálne otváranie

120° v prípade použitia samozatvárača, a 110° so špirálovou
pružinou navyše.
30

Hmotnosť

Hmotnosť brány približne 60 kg/m2 otvoru v stene.
Detail of section for installation
with block frame

200

Detail of panel joints

100

Aplikácie a celkové rozmery
JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA PO ODHALENÍ

BRÁNY NA PÁNTY
S BLOKOVOU ZÁRUBŇOU

Závesná jednokrídlová brána s blokovým rámom

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA PO ODHALENÍ

*

vnútorná zárubňa = H - 10
Rozmer zárubne L

Rozmer zárubne L
100

vonkajšia zárubňa = H -100

Rozmer zárubne H

vonkajšia zárubňa = H + 20

Rozmer zárubne H

vnútorná zárubňa = H - 100

100

100
100

vnútorná zárubňa = L - 200

100

vnútorná zárubňa = L - 200

*

*

vonkajšia zárubňa = L - 20

vonkajšia zárubňa = L + 40

-

* Po inštalácii brány budovanie dodatočných doplnkov
je zodpovednosť a povinnosť kupujúceho

JEDNODUCHÉ DVERE CELKOVÉ ROZMERY S 90 ° OTVORENÍM
Rozmer zárubne L
vnútorná zárubňa = L - 200

100

90
44

10

100

70 mm výčnelok
dvere bližšie

Prameň pružiny
výčnelok 70 mm

64
70

EXUS
panikové kovanie
výčnelok 125 mm
Kľučka
výčnelok 75 mm
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Aplikácie a celkové rozmery

DVOJLÔŽKOVÁ INŠTALÁCIA PO ODHALENÍ

DVOJLÔŽKOVÁ INŠTALÁCIA PO ODHALENÍ

*

vonkajšia zárubňa = H + 20

rozmer zárubne L (L1+L2

rozmer zárubne L (L1+L2)
vnútorná zárubňa = L - 200

100

100

vnútorná zárubňa = L - 200

*

73

100

vnútorná zárubňa = H - 100

Rozmer zárubne

vonkajšia zárubňa = H + 20

Rozmer zárubne

vnútorná zárubňa = H - 100

100

100

*

* Po inštalácii brány je budovanie dodatočných doplnkov
zodpovednosť a povinnosť kupujúceho

DVOJITÁ BRÁNA CELKOVÉ ROZMERY S 90 ° OTVORENÍM
Rozmer zárubne L
vnútorná zárubňa = L - 200

100
L2 = neaktívna časť listu

100

L1 = aktívna časť listu

L2 + 75

90

70 mm výčnelok
dvere bližšie

10

44
L1 + 75

BRÁNY NA PÁNTY
S BLOKOVOU ZÁRUBŇOU

Závesná jednokrídlová brána s blokovým rámom

64 70

202

Prameň pružiny
výčnelok 70 mm

64

EXUS
panic bars
protrusion 125 mm

70

EXUS – panikové kovanie
výčnelok 125 mm

Povinné príslušentsvo
BRÁNY NA PÁNTY
S BLOKOVOU ZÁRUBŇOU

Brány na pánty s blokovou zárubňou

ZATVÁRAČ DVERÍ TS93
Zatvárač dverí (1) s klzným kanálom pre väčšie rozmery, s reguláciou sily otvárania, rýchlosti zatvárania a koncového uzavretia. V striebornej farbe.

certifikácia 0432-BPR 0008 EN 1154:1996+A1:2002

REGULÁTOR ZATVÁRANIA SR390
Regulácia zatvárania dverí je povinná na zaistenie automatického zatvorenie dvojkrídlových protipožiarnych brán. Preto je
séria dvojkrídlových brán vybavená regulátorom zatvárania
Dorma SR 390 (2) s tlmičom nárazov a všetkým mechanickým
zariadením namontovaným viditeľne na zárubni. S galvanizovanou povrchovou úpravou v striebornej farbe, pre montáž na
mieste.

ŠPIRÁLOVÁ PRUŽINA
Špirálová pružina (3) pre krídla väčších rozmerov na posilnenie
zatvárača dverí, s mechanickým vybavením a umiestnené vysoko na pántovej strane krídla (strana tlačiť). Oceľové ťažné lanko je pripojené k priečnemu nosníku zárubne. S povrchovou
úpravou v rovnakej farbe ako krídla dverí. (okrem náhradných
dielov).
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VOLITEĽNĚ PRÍSLUŠENSTVO
BRÁNY NA PÁNTY
S BLOKOVOU ZÁRUBŇOU

Brány na pánty s blokovou zárubňou

FARBENIE
Brány sú nafarbené ekologickým antikoróznym epoxidovým
náterom. Minimálna odolnosť voči slanej hmle: 300 hodín
(A.S.T.M.B -117-61). Základný antikorózny náter: svetlotyrkysová pastelová.
Skupina 01 (len základný antikorózny povlak):
RAL
7035

Pastelová tyrkysová
(Podobne ako NCS4020-B50G)

Skupina 03 (základný antikorózny náter + vrchný náter saténová úprava):
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL
1004
1005
1006
1007
9006*

* Je požadované predbežné schválenie vzorky.
Skupina 04 (základný antikorózny náter + vrchný náter saténová úprava):
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL
1003
1012
1016
1021
1023
5002

Skupina 02 (základný antikorózny náter + vrchný náter saténová úprava):
RAL
1001

RAL
1013

RAL
1015

RAL
3000

RAL
3003

RAL
3020

RAL
5010

RAL
5012

RAL
5015

RAL
5024

RAL
6000

RAL
6005

RAL
7001

RAL
7004

RAL
7011

RAL
7016

RAL
7024

RAL
7030

RAL
7032

RAL
7035

RAL
7037

RAL
7038

RAL
7040

RAL
7042

RAL
7047

RAL
8011

RAL
8017

RAL
8019

RAL
9001

RAL
9002

RAL
9005

RAL
9010

RAL
9011

RAL
9016

RAL
9018

UPOZORNENIE
Montáž

V prípade montáže brány vo vonkajších priestoroch, je v záujme predídenia degradácii produktu potrebné okrem špeciálnych farieb určených pre tento typ použitia (na požiadanie)
dôležité:
• Chrániť brány pred zlým počasím a prenikaniu vody,
• Predísť priamemu slnečnému žiareniu následnému deformácii krídla brány, najmä v prípade tmavých farieb.
Viac informácii v sekcii Poznámky.

Čistenie

Na pravidelné čistenie sa odporúča voda a neutrálne mydlo.
Nepoužívajte bežné čistiace prostriedky (pozri detergenty) a/
alebo iné rozpúšťadlá. Nenesieme zodpovednosť za žiadne
problémy spôsobené nerešpektovaním týchto pokynov.
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Prefarbenie

Pri prefarbovaní postupujte nasledovne:
• obrúste a opatrne zostrite všetok prach z povrchu
• aplikujte základnú vrstvu nepriehľadného dvojzložkového
epoxidu, odporúčame EPOX č. 5203 béžová 0059 vyrábaná
firmou ALCEA Miláno
• nafarbite povrch lakmi alebo farbami podľa vášho výberu

Retušovanie

Ninz tiež na požiadanie poskytuje retušovaciu farbu (nitro/
syntetickú) v 1,00 kg plechovkách v potrebnej RAL farbe.

Povinné príslušentsvo
BRÁNY NA PÁNTY
S BLOKOVOU ZÁRUBŇOU

Brány na pánty s blokovou zárubňou

NÁSTENNÝ ELEKTROMAGNET CC550N
S UKOTVENÍM V ZAPADACOM ZÁMKU
Informácie ohľadom systémov na detekciu dymu/tepla, centrálnych riadiacich jednotiek a napájania sa nachádzajú na stranách s príslušenstvom.

70 mA

nominálny výkon

2W

prídržná sila

> 55 Kg.

anti-magnetizmus

electromagnet vybavený kolíkom

odrušovanie

konektor s varistorom

súlad s normou

EN 1155

75

65

35
65

24 V DC

absorbovaný prúd

85

napájanie

Ø55

Technické údaje pre elektromagnet CC550N pre krídla
do 5m2 otvoru dverí s maximálnou šírkou krídla 1 700 mm

28

ø50

NÁSTENNÝ ELEKTROMAGNET CC1400N
S UKOTVENÍM V ZAPADACOM ZÁMKU
Informácie ohľadom systémov na detekciu dymu/tepla, centrálnych riadiacich jednotiek a napájania sa nachádzajú na
stranách s príslušenstvom.

70 mA

nominálny výkon

2W

prídržná sila

> 55 Kg.

anti-magnetizmus

electromagnet vybavený kolíkom

odrušovanie

konektor s varistorom

súlad s normou

EN 1155

90

40

POZNÁMKA
Umiestnite kotvu 200 mm od vonkajšiej hrany krídla a najďalej
ako je to možné od pántov.

65

65

24 V DC

absorbovaný prúd

100

napájanie

Ø70

Technické údaje pre elektromagnet CC1400N pre krídla
do 5m2 otvoru dverí so šírkou krídla viac ako 1 700 mm

ø69

33

PANIKOVÉ TYČE
Panikové tyče Exus LP, LX a Twist sú vhodné pre jednokrídlové brány a aktívne alebo neaktívne krídla dvojkrídlových brán
s rozmermi do 2000x3000 mm/krídlo a hmotnosťou do 300 kg
/krídlo. Výška strednej tyče od ukončenej podlahy je 955 mm
v prípade tyče Exus, 965 mm v prípade tyče twist.
Viac informácií sa nachádza v sekcii s panikovými tyčami. Panikové tyče pre inštaláciu na brány s pántami sú vždy dodávané
s horizontálnou tyčou dĺžky 1500 mm a vonkajším vybavením
dverí z nehrdzavejúcej ocele.

Exus LX
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Vlastnosti
BRÁNY NA PÁNTY S
UHLOVOU ZÁRUBŇOU

Brány na pánty s uhlovou zárubňou

ČO ICH DEFINUJE?

Brána na pánty s uhlovou zárubňou, dvojkrídlová

Používajú sa na zatváranie veľkých otvorov a/alebo na špeciálne účely v rozmeroch podľa požiadaviek zákazníka. Brány sú
dodávané so zospájkovanými krídlami vyrobenými z izolovaného plechu a „Z“ profilovou uhlovou zárubňou na troch stranách a s povrchovou úpravou so základným náterom v RAL
farbách, a tiež obsahujú iné príslušenstvo potrebné pre správnu prevádzku produktu.

Normy

Brány sú certifikované v súlade s normami UNI 9723 a so súčasnými platnými vládnymi nariadeniami.
Brány s dverami pre peších sú certifikované v súlade s normou
UNI EN 1634.
Obe brány sú homologované v súlade s platnými vládnymi nariadeniami.

Smer otvárania, ťahanie

Smer otváranie je nutné zadať pri objednávke.

Left

Right

POZNÁMKA
Protipožiarne brány si vďaka svojim rozmerom a špeciálnym
funkciám vyžadujú premyslený dizajn. Miesto, na ktoré budú
montované by malo byť zmerané a treba preveriť zvislé zarovnanie stien a spád podlahy.
UPOZORNENIE
Brány sú dodávané ako samostatná predmontovaná jednotka,
tento fakt treba brať do úvahy kvôli upínaciemu systému.
Zákazník preberá na seba všetky riziká spojené s používaním
brán na pánty pozdĺž únikových trás.
V prípade špeciálneho použitia konzultuje technické oddelenie firmy Ninz.
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REI 120

Vlastnosti

BRÁNY NA PÁNTY S
UHLOVOU ZÁRUBŇOU

Brány na pánty s uhlovou zárubňou

DVOJKRÍDLOVÁ VERZIA REI 120
DVOJKRÍDLOVÁ VERZIA EI2120 S DVERAMI
PRE PEŚÍCH
Táto brána na pánty má nasledovné vlastnosti:

Montáž

Pre pevné steny montáž s kotvami do steny alebo skrutkami
a vložkami alebo pre zárubne namontované to podrámu so
sadrokartónovým obložením.

Krídlo brány

Jednotka zo súvislých modulov z dutého plechu s izoláciou
z vhodných materiálov bez spodnej polodrážky. Hrúbka krídla
je 73 mm. Na požiadanie aj nerovnaké rozdelenie.

Zárubňa

Vyrobená z galvanizovaných dutých kovových profilov v tvare
písmena Z.
Doorframe exterior = H + 40

Pánty

Tepelne expandujúce, vložené do polodrážky krídla.

Kľučka

Wall opening H

Tesnenie

Doorframe opening = H - 50

2 ks extra silných drážkových pántov

Tvar zabraňujúci úrazu (bezpečnostný), vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a dvojitou pákou s vratnou pružinou a sadou plechov.
Výška kľučky = 1 050 mm.

Zámok

Wall opening L (L1 + L2)

Na aktívnom (hlavnom) krídle: s označením
a univerzálnym
cylindrom.
Neaktívne krídlo: hranová závora pre automatické horné
a spodné blokovanie krídla.

Doorframe opening = L - 100
= L1 - 85

Povrchová úprava

73

S termosetovým epoxypolyesterovým práškom s oranžovou
vrstvou odolnou voči poškriabaniu, svetlotyrkysová pastelová
farba (podobná NCS4020-B50G).

Balenie

Moduly v jednorázovom kovovom prepravníku.
Doorframe exterior = L + 80

Rozmery otvoru v stene

Minimálne 2 000x1 750 mm maximálne 6 000 x 5 000 mm, väčšie rozmery na požiadanie.
Minimálne delenie: 650 mm.

Customer is responsible
for the masonry work
50

Povinné príslušenstvo

1 ks samozatvárača dverí na jedno krídlo a 1 ks regulátora zatvárania pre správne poradie zatvorenia krídiel.
27

Maximálne otváranie

38

120° v prípade použitia samozatvárača.

Hmotnosť

Hmotnosť brány približne 60 kg/m2 otvoru v stene.

40
Wall opening L
Doorframe exterior
= L + 80
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Aplikácie

ZÁRUBNE KOTÚČAMI NA UPEVNENIE
ALEBO UPEVŇOVANIE MALÝCH ŠTÍTKOV A ZÁSUVOV
Vertikálny prierez

Horizontálny prierez

stavebný otvor L (L1 + L2)

Rozmer zárubne H

= L1 - 85

*

*

73

vnútorná zárubňa = H - 50

vonkajšia zárubňa = H + 40

*

vnútorná zárubňa = L - 100

vonkajšia zárubňa = L + 80

* Izolácia zárubne alebo obloženia s rámovým rozšírením
IG 1 vykoná zákazník.

-

Rozmer zárubne H

ZÁRUBNE S POHONOM
V ZÁKLADNEJ APLIKÁCII
Horizontálny prierez

Vertikálny prierez

meranie objednávky
50

*

50

vnútorná zárubňa = L - 100

50

vonkajšia zárubňa = L + 80
Priestor na vytvorenie = L + 100

* Podvozok 50x50 a vyhotovenie sadrokartónu sú zodpovednosťou zákazníka,
pokiaľ nie sú objednané samostatne (pozri rozšírenie rámčeka IG 3).
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135

*

*

50

73

*

*

= L1 - 85
vonkajšia zárubňa = H + 40

*

100
vnútorná zárubňa = H - 50

Rozmer zárubne H

50

50

Priestor na vytvorenie = H + 50

BRÁNY NA PÁNTY
S BLOKOVOU ZÁRUBŇOU

Brány na pánty s blokovou zárubňou

Predĺženie rámu - Celkové rozmery
BRÁNY NA PÁNTY
S BLOKOVOU ZÁRUBŇOU

Brány na pánty s blokovou zárubňou

FRAME EXTENSIONS FOR GATES WITH ANGULAR FRAME
approx. 100

45

45

approx. 50

Order measurements L

50
L2 = inactive leaf section

50

50

L1 = active leaf section

Doorframe opening = L - 100

50

43
Door closer
protrusion 62 mm

EXUS
panic bar
protrusion 125 mm

Door handle
protrusion 75 mm
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Povinné príslušentsvo
ZATVÁRAČ DVERÍ RYOBI D-3550?

298

Zatvárač dverí RYOBI D-3550 má rozsah sily od 2 do 6, tento
sa dá nastaviť praktickou skrutkou pre externé nastavovanie,
je obojstranný a dostupný s rôznym príslušenstvom a vo viacerých farbách. Dodáva sa s krytom ABS a štandardným nožnicovým ramenom.
Tiež je dostupný s klzným kanálom, ktorý si vyžaduje objednávku zatvárača zo série D-3550T.
RYOBI D-3550 zatvárač má dve skrutky pre samostatnú reguláciu rýchlosti zatvárania a zvyšovania rýchlosti. Je vybavený
tiež regulačnou skrutkou pre spomalenie pri otváraní aby sa
predišlo otrasom dverí a regulačnou skrutkou pre oneskorenie
začiatku zatváracieho cyklu.

62

75

RYOBI D-3550 garantuje 2 000 000 operačných cyklov a je certifikovaný na použitie s protipožiarnymi dverami podľa BS476
časť 22/87 ANSI 146.4 stupeň 1UL a ADA a tiež ako ďalšia záruka ich kvality sú tiež označené
podľa 1720-CPD – 0001 Rev
A v súlade s EN 1154.

304

475

TLMIČ OTRASOV
Pri väčších dverách je na pántovej strane dverí krídla umiestený tlmič otrasov na zjemnenie koncového otrasu pri zatváraní
dverí, zapadací pech je pripevnený na zárubni.

52
Doorframe

Door leaf

53

210

120
80

Regulácia zatvárania dverí je povinná na zaistenie automatického zatvorenie dvojkrídlových protipožiarnych brán. Preto je
séria dvojkrídlových brán vybavená regulátorom zatvárania
Dictator SR 90 s tlmičom nárazov a všetkým mechanickým
zariadením namontovaným viditeľne na zárubni. S galvanizovanou povrchovou úpravou v striebornej farbe, pre montáž na
mieste.

30

REGULÁTOR ZATVÁRANIA SR90
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BRÁNY NA PÁNTY
S BLOKOVOU ZÁRUBŇOU

Brány na pánty s blokovou zárubňou

CE Certification 0432-BPR 0109.02 EN 1158:1997/A1:2004/04

Predĺženie rámu - Celkové rozmery
NÁSTENNÝ ELEKTROMAGNET CC550N
SO ZAPADACÍM ZÁMKOM

53
65

65

25

102

EM Nástenný elektromagnet s plastovým krytom a tlačidlom
na odomknutie. Kotva pozostáva z poniklovaného krytu a spojenej obruby.
Informácie ohľadom systémov na detekciu dymu/tepla, centrálnych riadiacich jednotiek a napájania sa nachádzajú na stranách s príslušenstvom.

70

BRÁNY NA PÁNTY
S BLOKOVOU ZÁRUBŇOU

Brány na pánty s blokovou zárubňou

Technické údaje
napájanie

24 Vcc

absorpcia

67 mA

minimálna prídržná sila

cca 71 kg

certifikácia s normou EN 1155.

PANIKOVÉ TYČE
Panikové tyče Exus LP, LX a Twist sú vhodné pre jednokrídlové brány a aktívne alebo neaktívne krídla dvojkrídlových brán
s rozmermi do 2000x3000 mm/krídlo a hmotnosťou do 300 kg
/krídlo. Panikové tyče Slash a Slash inox sú vhodné iba na dvere
pre peších.
Výška strednej tyče od ukončenej podlahy je 955 mm v prípade
tyče Exus, 965 mm v prípade tyče twist a 1050 pre tyč Slash.
Viac informácií sa nachádza v sekcii s panikovými tyčami. Panikové tyče pre inštaláciu na brány s pántami sú vždy dodávané
s horizontálnou tyčou dĺžky 1500 mm a vonkajším vybavením
dverí z nehrdzavejúcej ocele.

Exus LX in stainless steel

UPOZORNENIE
Panikové tyče Slash sú vhodné len na dvere pre peších.

Slash with carter cover in black plastic

DVERE PRE PEŠÍCH S 15 MM PRAHOM
Dvojkrídlové brány s uhlovou zárubňou EI2120 môžu byť vybavené dverami pre peších so spodným prahom. Smer otvárania
si zákazník vyberá pri objednávke. Dvere pre peších sa vkladajú
do neaktívneho krídla. Otvára sa smerom k strane s pántami a
na požiadanie je možné ich vybaviť oknom.
Viac informácií ohľadom panikových tyčí sa nachádza na príslušných stranách brožúry.

1140
900

Minimálne rozmery (L2 a FM H) pre vloženie dvier pre peších:
Rozmer dvier pre peších

minimálne rozmery

šírka 900

L2>1680

šírka 1140

L2>1980

výška 2000

FMH>2230

211

Farbenie
BRÁNY NA PÁNTY
S BLOKOVOU ZÁRUBŇOU

Brány na pánty s blokovou zárubňou

Farbenie

Brány na pánty sú nafarbené temosetovými práškami s úpravou proti poškriabaniu
a pololesklou reliéfnou tlačou (okrem určitých farieb). Farba je obzvlásť odolná
a zhľadiska montáže v interiéry má príjemnú úpravu. Je možné vybrať zo širokej
škály farieb RAL.

ŠTANDRADNÉ FARBY BEZ DOPLATKU
Interérové farby s epoxypolyesterovým práškom, svetlotyrkysová pastelová (NCS4020-B50G). Odtiene zárubne a krídel
dverí sú na fotografii oproti.

ŠTANDRADNÉ FARBY BEZ DOPLATKU
Interérové farby s epoxypolyesterovým práškom, svetlotyrkysová pastelová (NCS4020-B50G). Odtiene zárubne a krídel
dverí sú na fotografii oproti.

ŠPECIÁLNE FARBY S DOPLATKOM
Interiérové farby v množstve RAL farieb s epoxypolyesterovým
práškom.

212

Group 02:
RAL
1013

RAL
5010

RAL
7035

RAL
9001

RAL
9002

RAL
9010

RAL
1015

RAL
5024

RAL
6000

RAL
7016

RAL
7024

RAL
7038

RAL
9016

RAL
9018

Group 03:
RAL
8011

RAL
9011

Farbenie

ŠPECIÁLNE FARBY S DOPLATKOM
Interiérové farby v množstve RAL farieb s epoxypolyesterovým
práškom.

ŠPECIÁLNE FARBY NA EXTRIÉROVÉ POUŽITIE
S DOPLATKOM

BRÁNY NA PÁNTY
S BLOKOVOU ZÁRUBŇOU

Brány na pánty s blokovou zárubňou

Group 04:
RAL
1001

RAL
1003

RAL
3000

RAL
3003

RAL
3020

RAL
5012

RAL
5015

RAL
6005

RAL
7001

RAL
7004

RAL
7011

RAL
7030

RAL
7032

RAL
7037

RAL
7040

RAL
7042

RAL
7047

RAL
8017

RAL
8019

RAL
9005

RAL
9006*

RAL
9007*

RAL
1013E

RAL
3000E

RAL
5010E

RAL
6005E

RAL
7016E

RAL
7024E

RAL
7035E

RAL
9002E

RAL
9006E*

RAL
9010E

NCS
4020E

NCS
5020E

Group 05:

Exterérové farby v množstve RAL farieb.

*pre-approval of the sample is required.

ŠPECIÁLNE FARBY NA POŹIADANIE S DOPLATKOM
Farbenie pre interiér a exteriér s epoxypolyesterovým alebo
polysterovým práškom v požadovanej RAL farbe. Skupina 06
nezahŕňa špeciálne farby ako metalická, sľuda, hladkú alebo zvrásnenú textúru a iné vzorkové farby ako Pantone, NCS
a ďalšie.

Group 06:
Colors by request only

UPOZORNENIA
Montáž

V prípade montáže brány vo vonkajších priestoroch, je
v záujme predídenia degradácii produktu potrebné okrem
špeciálnych farieb určených pre tento typ použitia (pozri skupiny 05 a 06 ) dôležité:
- Chrániť brány pred zlým počasím a prenikaniu vody,
- Predísť priamemu slnečnému žiareniu následnému deformácii krídla brány, najmä v prípade tmavých farieb.
Viac informácii v sekcii Poznámky.

Čistenie

Na pravidelné čistenie sa odporúča voda a neutrálne mydlo.
Nepoužívajte bežné čistiace prostriedky (pozri detergenty) a/
alebo iné rozpúšťadlá. Nenesieme zodpovednosť za žiadne
problémy spôsobené nerešpektovaním týchto pokynov.

Prefarbenie

Pri prefarbovaní postupujte nasledovne:
- obrúste a opatrne zostrite všetok prach z povrchu
- aplikujte základnú vrstvu nepriehľadného dvojzložkového epoxidu, odporúčame EPOX č. 5203 béžová
0059 vyrábaná firmou ALCEA Miláno
- nafarbite povrch lakmi alebo farbami podľa vášho výberu

Retušovanie

Ninz tiež na požiadanie poskytuje retušovaciu farbu (nitro/
syntetickú) v 60 gr. fľaši so štetcom na uzávere alebo 1,00 kg
plechovkách v potrebnej RAL farbe.
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