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Mobilita je dnes jedným zo základov 
nášho života. Výťah DICTATOR DHM 500 
je ideálnym riešením, ak sa má výťah 
inštalovať alebo modernizovať napríklad 
v rodinných domoch.
- uľahčenie každodenného života 
- umožniť starším ľuďom zostať vo svojom 
vlastnom domove.
- alebo pokračovať v živote vo vlastnom 
dome napriek telesnému postihnutiu. 
DHM 500 bol testovaný a schválený 
spoločnosťou TÜV Rheinland podľa smer-
nice o strojových zariadeniach 2006/42/
ES na základe požiadaviek normy EN 
81-41.
Rovnako ako mnohé iné výrobky spoločnosti 
DICTATOR je aj Homelift DHM 500 
navrhnutý a vyrobený na zákazku. To 
znamená, že výťah možno často realizovať 
aj v tých najnepriaznivejších priestorových 
podmienkach. Okrem toho je minimálna 
hĺbka jamy len 80 mm a výška hlavy šachty, 
ktorá je bežne 2500 mm, sa môže za 
určitých okolností znížiť až na 2300 mm.
DICTATOR DHM 500 sa môže inštalovať 
buď do šachty dodanej zákazníkom, alebo 
sa dodáva spolu s oceľovým rámom šachty 
DICTATOR. 

Výťah DICTATOR DHM 500
Výťah podľa smernice o strojových zariadeniach 
2006/42/ES

Technické údaje    Zaťaženie max. 500 kg

Veľkosť kabíny max. 2 m2

   Rýchlosť max. 0,15 m/sec. 

Prepravná výška max. 14 m

   Hĺbka šachty / hlava šachty min. 80 mm / cca. 2500 mm (min. cca. 2300 mm)

   Sieťové pripojenie 400 VAC/2,2 kW (štandard), 230 VAC (za prípl.)

Typ výťahu hydraulický výťah s navíjaním lana 2:1

Prevádzka v závislosti od zariadenia, pozri nasledujúcu stranu
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I. Technické vlastnosti / funkcie

Vlastnosti Výťah podľa smernice o strojových zariadeniach má v porovnaní s bežným výťahom 
podľa smernice o výťahoch niekoľko obmedzení, ale aj významných výhod.

Prevádzka
Domáci výťah je vždy určený pre obmedzenú skupinu používateľov. Môžu ho používať 
len osoby, ktoré boli poučené o obsluhe výťahu. Na tento účel je zvyčajne vybavený 
kľúčovými spínačmi, aby výťah mohli používať len osoby s kľúčom. V základnej verzii bez 
dverí vozidla je potrebné počas celej jazdy stlačiť tlačidlo pre požadované poschodie. 
Po dosiahnutí pristátia sa výťah automaticky zastaví. Ak počas jazdy uvoľníte tlačidlo, 
výťah sa zastaví. Je to kvôli bezpečnosti cestujúcich. 
Ak sa výťah privoláva z vonkajšej plošiny, stačí krátko stlačiť tlačidlo privolania.  
Ovládanie aj z kabíny v samohybnom režime (impulzná prevádzka) je vždy možné, ak 
je kabína vybavená kabínovými dverami. 

Rýchlosť
Maximálna povolená rýchlosť pre domáci výťah je 0,15 m/s.  Táto relatívne nízka 
rýchlosť umožňuje napríklad zaobísť sa bez dverí kabíny, čo je veľkou výhodou najmä 
z priestorových dôvodov. 

Kabína
Kabína Homelift DHM 500 je vyrobená na mieru. Veľkosť nie je prísne regulovaná ako 
v prípade výťahu podľa smerníc pre výťahy, ale je prispôsobená príslušným priestoro-
vým podmienkam. Kabína DHM 500 môže byť vyrobená s jednostranným prístupom, 
priechodom, rožným prístupom alebo prístupom z troch strán. To znamená, že je možné 
optimálne zohľadniť konštrukčné podmienky, najmä v prípade modernizácie. 

Otvorené vchody do kabíny sú chránené svetelnými mrežami kategórie II (štandard). 
Akonáhle sa aktivujú, pretože niekto vstúpi do ich detekčného dosahu, cesta sa okamžite 
preruší. Okrem otvorených vstupov je kabína DHM 500 uzavretá, t. j. má vysoké steny 
a strop kabíny.

Požiadavky na šachtu a hlavu šachty (rozmery pozri nižšie)
Ďalšou výhodou DHM 500 sú okrem rozmerov kabíny na mieru aj minimálne požiadavky 
na šachtovú jamu (priestor pod najnižšou podestou) a hlavu šachty (priestor od hornej 
hrany podlahy pri hornej podeste).

1. Kabína
- Plocha 

Rozmery kabíny v zásade vychádzajú z požiadaviek zákazníka - s ohľadom na 
predpisy, ako aj technickú realizovateľnosť. Rozmer Y (pozri nákres na opačnej 
strane) však môže byť maximálne 1200 mm.

- Výška kabíny
  štandard cca 2 035 mm, resp. cca 2 085 mm
  minimum 1.900 mm (prípustné len v súkromných priestoroch alebo ak  
   to stavebné podmienky neumožňujú)

2. Šachta
 - Šachtová jama min. 80 mm (pre štandardné rozmery a hmotnosti); odporúča  
   sa 200 mm (v každom prípade sa vyžaduje pre veľké a/  
   alebo ťažké kóje, napr. so sklenenou stenou)
- Hlava šachty 2.500 mm
   možná redukcia až na približne 2 300 mm

3. závesné šachtové dvere
  Štandardné šírky dverí 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm
  Jasná výška dverí   2.000 mm (Standard); 1.900, 2.100 mm

4. Šachtové a kabínové dvere ako automatické posuvné dvere   
 (voliteľné)

 Štandardné šírky dverí 700, 800, 900 mm   

  

Rozmery

Zadná stena = stena, v ktorej je 
kabína vedená v koľajniciach a kde 
je umiestnený hydraulický valec.

Y = max. 
1200 mm 
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Zrkadlo: Štandard (polovičná výška kabíny) na jednej stene kabíny

Steny: Melamínový poťah, sklo alebo nerezová oceľ za príplatok

Podlaha:  Protišmyková podlaha z linolea 

Na požiadanie prispôsobenie podlahy aj na stavebné účinky

Lišty z nehrdzavejúcej ocele

Ovládací panel:  Horizontálna lišta z nehrdzavejúcej ocele s tlačidlami (Ø 30 mm)

v stene vozňa na strane koľajnice;

(jedno tlačidlo na poschodie, jedno tlačidlo alarmu, jedno   
  tlačidlo stop a jedno tlačidlo kľúčový spínač)    
      
Osvetlenie kabíny: žiarivky alebo LED svetlá 

v strope kabíny (biela, čierna alebo nerezová oceľ/príplatok)

Osvetlenie sa automaticky rozsvieti po otvorení dverí na podeste 

a zostane,zapnuté, kým je výťah v prevádzke. Potom automatic  
  ky zhasne (čas nastaviteľný v rozmedzí 8 až 30 sekúnd).

                 Núdzové osvetlenie sa automaticky zapne v prípade výpadku prúdu.   

Zábradlie:   Chrómovaná alebo nehrdzavejúca oceľ za príplatok

Špeciálne dizajny na požiadanie 

Vybavenie kabíny

svetlo 
šedá 

slono-
vino-
vá 

čer-
vená 

mod-
rá                

Výber farby stien 
kabíny

II. Vybavenie / rozsah dodávky

Rozsah dodávky  1) Základné vybavenie výťahu DHM 500
Kabína s bočnými stenami a stropom, vnútorné vybavenie pozri vyššie, telefón (prívodná 
linka na mieste)
Koľajnice vopred namontované na priečnom nosníku (štandardná dĺžka koľajnicových 
prvkov 2,50 m)
Hydraulický valec s ventilom na roztrhnutie potrubia, hydraulický agregát s ventilovým 
blokom, kohútik, manometer, ručné čerpadlo, núdzové vypúšťanie, 4 m hydraulickej hadice
Ovládací systém vrátane rozvodnej skrine na streche vozidla s tlačidlom núdzového 
zastavenia, blokovacou vačkou (vačkami), páskovým káblom, káblovým zväzkom pre 
elektrickú inštaláciu v šachte, podlahovými spínačmi, solenoidmi, obtokovým spínačom, 
resetovacím spínačom, núdzovou batériou pre núdzové vypúšťanie, alarmom a núdzo-
vým osvetlením
Šachtové dvere v štandardnom vyhotovení: základný vybavením s tlmičom DICTATOR, 
zatváracia pružina, kľučka, úzke drôtené sklo, ovládací panel v ráme, núdzové spúšťanie 
s prídavným bezpečnostným kontaktom, zámok dverí a kontakt dverí.
Bezpečnostné komponenty:
- Bezpečnostné svetelné mriežky kategórie II podľa EN v otvoroch kabíny 
- Mechanické bezpečnostné zariadenie na oboch koľajniciach
- Integrované testovacie zariadenie pre bezpečnostné zariadenie
- Trhací ventil potrubia
- Núdzové vypúšťacie zariadenie, ručné čerpadlo
- Automatické núdzové osvetlenie v kabíne
- Poplachová siréna a telefón
- Bezpečnostná podpera v jame s vysúvacím a zasúvacím zariadením na ovládanie z 
vonkajšej strany jamy, integrovaný bezpečnostný kontakt
2) Ďalšie vybavenie
Skriňa pre hydraulickú jednotku a ovládanie                                                                                                                                  
(ak na mieste nie je k dispozícii uzamykateľná strojovňa)
Interkomový systém, ak strojovňa/skriňa nie je v dosahu volania
Šachtové dvere v špeciálnom vyhotovení (pozri nasledujúcu stranu)
Elektrický pohon pre šachtové dvere

imitáty dreva

   
H019

                    P67       
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III. Šachtové dvere a systémy DICTATOR 

Šachtový systém 

DICTATOR
Systém šachty DICTATOR (certifikovaný podľa nor-
my EN 1090) ponúka rozhodujúce výhody vďaka 
svojej modulárnej štruktúre, skrutkovateľným kom-
ponentom a konštrukčnej rozmanitosti. Komorový 
systém DICTATOR sa vyrába podľa požiadaviek 
zákazníka. Preto neexistujú žiadne pevné rozmerové 
špecifikácie. Rozmery uvedené na výkrese sú len 
orientačné pre výpočet. S ich pomocou môžete 
približne určiť, koľko priestoru je potrebného pre 
šachtu s danou veľkosťou kabíny alebo akú veľkosť 
kabíny možno realizovať s danou veľkosťou šachty. 
V prípade zložitých požiadaviek sa obráťte na našu 
technickú podporu.
Ďalšie podrobné informácie nájdete na stránkach 
nášho katalógu o systéme zdvíhacích šácht DICTA-
TOR od strany 01.013.00.
Minimálne rozmery štandardnej verzie s bočnou 
hydraulikou:
Minimálna šírka šachtového systému vyplýva buď z 
požadovanej šírky vozidla, alebo z požadovanej 
šírky dverí, pozri výkres.  
Minimálna hĺbka šachtového systému v štandardnom 
vyhotovení vyplýva zo šírky koľajnicového systému a 
je 1110 mm. V závislosti od situácie dverí a šachty 
je možné tento rozmer ešte viac zmenšiť. 
Na požiadanie sú možné špeciálne vyho-
tovenia s menšími rozmermi. Radi vám 
poradíme. 

Šachtové dvere Šachtové dvere na DHM 500 sú štand. závesné dvere. Sú k dispozí. v týchto variantoch 
dodateľné  rozmery:
Šírka:  500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm         

(iné rozmery na požiadanie)
Výška: 2000 mm (štandard)   

1900 oder 2100 mm auf Anfrage
Obsah dodávky (štandard):
- Poloautomatické závesné dvere s 
uzatváracou pružinou a štandardnou 
dvernou klapkou

- Elektromechanické zamykanie s núdzo-
vým uvoľnením 

- Drôtová sklenená vložka a kľučka dverí
- Ovládací panel v ráme dverí s 
privolávacím tlačidlom a kľúčovým 
spínačom

Dvere sú k dispozícii s veľkým oknom (pre 
dvere so šírkou 900 mm: 575 mm x 1299 
mm), s práškovou povrchovou úpravou 
a pre vonkajšie použitie s dodatočnou 
ochranou proti korózii a práškovou povrchovou úpravou. V prípade potreby môžu 
byť dvere vybavené zámkom dverí (vnútorná otočná kľučka), aby do kabíny nemohla 
vstúpiť nepovolaná osoba. Na želanie sa môžu použiť automatické posuvné dvere alebo 
skladacie dvere v kabíne. 

Šírka kabíny

Šírka šachtového systému zvonka
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V závislosti od šachtovej situácií
môže byť tiež znížená
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IV. Objektové riešenia DHM 500 - Príklady

Homelift DHM 500
na veľmi úzkom schodis-
ku - so skladacími dver-
ami

Napriek extrémne malej hĺbke tohto schodiska (860 mm!) si zákazník želal zasklenú 
kabínu. Ako šachta bol použitý systém DICTATOR so sklenenými výplňami, aby bolo 
schodisko "otvorené" a čo najsvetlejšie.
Na dosiahnutie požadovanej stability sa v tejto inštalácii použila tretia vodiaca lišta.

DHM 500 so systémom šachty DICTATOR bol navrhnutý na dodatočnú montáž na 
existujúcom schodisku. 
DHM 500 so systémom hriadeľa DICTATOR. 
Napriek veľmi stiesneným priestorovým podmienkam sa podarilo zrealizovať aj dvere 
na konci kabíny, ktoré si zákazník želal. Vďaka tomu je možné vozidlo ovládať v 
impulznom režime namiesto štandardnej prevádzky, t. j. tlačidlo požadovanej podlahy 
stačí stlačiť iba raz.

Homelift DHM 500 v 
extrémne úzke schodisko 
so sklenenými stenami 
kabíny

Všetky rozmery v mm
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IV. Objektové riešenia DHM 500 - 

pokračovanie príklady
Homelift DHM 500 
s podlahovou plochou 2 
m2 a nosnosťou 500 kg

Vďaka robustnosti celkovej koncepcie a vysokej stabilite nosného rámu je Homelift DHM 
500 schválený pre zaťaženie do 500 kg s plochou kabíny do 2 m2.
V tomto prípade bol Homelift vybavený aj automatickými dverami, aby sa dosiahla 
najvyššia úroveň komfortu obsluhy. 

Homelift DHM 500 
v trojuholníkovom tvare 

Mimoriadne vysokú flexibilitu zdvíhacieho zariadenia DICTATOR Homelift DHM 500 
a systému hriadeľov dokazuje nasledujúci prípad. Aby bolo možné realizovať kabínu 
s dostatočným priestorom v trojuholníkovom schodisku, šachtový systém aj kabína boli 
navrhnuté a vyrobené v päťuholníkovom tvare.

Všetky rozmery v mm
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2700 mm

200 mm

Bezbariérový dizajn budov je čoraz 
dôležitejší. Inštalácia výťahu však často 
zlyháva, pretože nie je k dispozícii priestor, 
ktorý sa zvyčajne vyžaduje pre šachtovú 
jamu a hlavu šachty. 

Okrem výťahu Homelift DHM 500 ponúka 
spoločnosť DICTATOR pre tieto prípady aj 
výťah DHE podľa smernice 2014/33/EÚ. 
Jeho rozhodujúce výhody:

- Šachtová jama 200 mm

- Hlava hriadeľa 2700 mm

- 2 prístupy k autu pre všetky veľkosti (rohové 
aj priechodné)

- Veľmi nízke nároky na priestor

- Individuálna výroba na mieru, t. j. optimálne 
využitie dostupného priestoru

- Nie je potrebný strojový priestor (pohonná 
jednotka a riadiaci systém v schválenej 
skrini)

Ak na mieste nie je k dispozícii žiadna 
šachta, modulárny systém šachty DICTATOR 
je ideálnym doplnkom výťahu DHE

Výťah DICTATOR DHE
S 200 mm šachtou a 2700 mm hlavou hriadeľa

Technické údaje    Zaťaženie / počet osôb 225, 300, 450, 600 kg / 3, 4, 6, 8

   Rýchlosť max. 0,62 m/sek.

   Zdvíhacia výška do 20 m

   Hĺbka šachty / hlava šachty min.  200 mm / 2700 mm

Rozmery výroby podľa požiadaviek zákazníka

Možné prístupy 2, cez rohový alebo priechodný vstup  

   Sieťové pripojenie 230/400 VAC / 50 Hz

Typ výťahu hydraulický, navíjanie lana 2:1

Strana 01.009.00
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Y 

I. Technické údaje
Výťah DICTATOR DHE je ideálnym riešením pre komplexné aplikácie. Vyznačuje sa 
extrémne nízkou šachtou, nízkou hlavou hriadeľa, variabilnými možnosťami prístupu pre 
všetky modely a najmä plánovaním a výrobou podľa požiadaviek zákazníka (žiadne 
pevné štandardné rozmery!). 

  DHE 225 DHE 300 DHE 450 DHE 600

 Nosnosť 225 kg 300 kg  450 kg 600 kg

 Počet osôb 3 4  6 8

 Podlahová plocha min. 0,60 m2 0,79 m2 1,17 m2 1,45 m2

 Podlahová ploch max. 0,70 m2 0,90 m2  1,30 m2 1,60 m2

 Śachtová jama   200 mm

 Hlava hriadeľa                              2700 mm 

 Prepravná výška max   max. 20 m

 Počet zastávok závisí od prep. výšky, vzdialenosť min. cca 90 cm

 Rozmery kabíny                            výroba podľa požiadaviek zákazníka

          svetlá výška 2000 mm 

             Rozmer Y (pozri nákres) max. 1200 mm 

 Počet prístupov                          na 1 alebo 2 stranách (rožné/priechodné)

 Dvere kabíny      Automatické dvere

 Šírka dverí (mm)                        v závislosti od veľk. kabíny 600, 700, 800, 900, 1000 

 Šachtové dvere  Automatické dvere

 Rýchlosť   0,62 m/sek.

 Strojárenská miestnosť               schválená skriňa

 Sieťové pripojenie              230/400 VAC / 50 Hz

 Menovitý výkon motora kW  9,6 11,8  11,8 14,7

 Presnosť držania   +/- 5 mm

 Bezpečnostná výstroj  Bezpečnostná výstroj

       Trhací ventil potrubia

 ovládanie               Univerzálne alebo selektívne ovládanie

 Záves            Skladací záves pre jeden prístup

       Skladací a zdvihový záves pre dva prístupy   
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A

Typ Minimálne rozmery   Max.
 FxG(m2) H I K P FxG(m2)

DHE 300 0,79 1400 1400 320 100 0,9 

DHE 450 1,17 1550 1550 400 100 1,3

DHE 600 1,45 1550 1550 400 100 1,6

II. Vybavenie kabíny

 Steny Obklad stien s laminovanými panelmi (7 štandar. vyhotovení)

  možnosti: nerezová oceľ a sklo

  Hydraulická bočná stena kabíny z dvoch častí (odnímateľná)

 Zrkadlo  štandardne na jednej stene kabíny 

  zrkadlo  je vo výške polovice kabíny

 Strop kabíny biely alebo čierny perforov. plech, možnosť z nehrdz. ocele

  s integrovaným osvetlením kabíny

 Podlaha protišmykové linoleum alebo

  pripravené na kamennú podlahu na mieste

  vorbereitet für bauseitigen Steinfußboden

 Ovládací panel vertikálny panel s tlačidlami z nehrdzavejúcej ocele 

  (s braillovým písmom) a displej

 Zábradlie   okrúhle s možnosťou

  poniklovania alebo výroby z nehrdzavejúcej ocele

 Ozdob., podl. lišty    ako aj prah dverí 

  a nadpražie z nehrdzavejúcej ocele

 Dvere kabíny teleskopické posuvné dvere z nehrdzavejúcej ocele  

  na požiadanie aj centrálne otváranie

 Šachtové dvere Základný náter teleskopických posuvných dverí, panel z   
                                 nehrdzavejúcej ocele s tlačidlom privolania a svetelným indik 
                                 átorom                         

Štandardné vybavenie 
kabíny

Rozmery - príklad Výťah DICTATOR DHE je vždy vyrobený na mieru, t. j. je optimálne prispôsobený 
dostupnému priestoru. Preto neexistujú žiadne tabuľky so štandardnými rozmermi.

Typ Minimálne rozmery (mm)
 EG A B C D E    

DHE 300 650 75 157 335 140 290 

DHE 450 800 75 157 335 145 300

DHE 600 800 75 157 370 145 300

Rozmery sa okrem iného určujú podľa požadovaného 
zaťaženia, počtu a polohy prístupov, typu a šírky 
použitých dverí. 
Na druhej strane nájdete príklad DHE s rohovým prístu-
pom. Minimálne rozmery pre typy DHE 300, DHE 450 
a DHE 600 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. Rozmer G 
nesmie nikdy presiahnuť 1200 mm
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III. Hydraulika/ Rozsah dodávky

Skriňa pre hydraulický 
agregát a ovládanie 

Výťah DICTATOR DHE nevyžaduje samostatnú strojovňu. Hydraulická jednotka a riadiaci 
systém sú namiesto toho umiestnené v schválenej skrini.

V závislosti od modelu výťahu sa používajú dve rôzne veľkosti.  

O
vl

á
d
a
n
ie

 Rozmery (Š x H x V)) DHE 225 a DHE 300 950 x 400 x 2100 mm

  DHE 450 a DHE 600 1030 x 620 x 2100 mm

 Prístupové dvere dvojkrídlové

 Povrch lakovaný, RAL 7035

Štandardný obsah      
dodávky

 Kabína (pozri predchádzajúcu stranu) s kabínou a šachtovými dverami

 Kompletná hydraulika so 4 m hydraulickej hadice

 Koľajnice s konzolami

 Riadiaci systém 

 Elektrická časť hriadeľa vrátane páskového kábla

Všetky rozmery v mm
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Výťah je pre každodenný život čoraz 
dôležitejší. Nielen pre novostavby, ale 
aj pre modernizáciu existujúcich budov! 

Vo všetkých prípadoch, keď nie je možné 
realizovať betónovú šachtu, či už z 
architektonických alebo priestorových 
dôvodov, je ideálnym riešením modulárny 
šachtový systém DICTATOR. 

Podľa nariadenia o stavebných výrob-
koch 305/2011/EÚ sa môžu používať 
len šachtové rámy, ktoré boli testované 
podľa normy EN 1090 a ktorých výroba 
podlieha stálej kontrole. Systém hriadeľov 
DICTATOR tieto požiadavky spĺňa. 

Ďalšie podstatné výhody:
- samonosné
- jednoduchá inštalácia bez znečistenia, 
pretože všetky prvky sú skrutkovateľné, 
bez zvárania

- modulárny, prispôsobí sa akémukoľvek 
prostrediu

- ponúka všestranné možnosti dizajnu
- vnútorná alebo vonkajšia inštalácia
- Možnosť bezproblémovej inštalácie v 
existujúcich budovách

- Už pripravené vo výrobe pre príslušný 
typ výťahu (držiaky koľajníc, strojovňa 
na vrchu atď.) 

- Kompletná montáž zvnútra

Systém výťahovej šachty 
DICTATOR 
Modulárny systém šachty na dodatočnú montáž te-
stovaný podľa normy EN 1090

Technické údaje   Nosnosť výťahu max. 600 kg pri zavesení záťaží

  max. 750 kg s obojstranným vedením koľajníc

 Typ výťahu šetkých výrobcov, hydraulické, elektrické  

 Max. vnútorné rozmery 1950 x 1950 mm

  Max. výška šachty 26 m

 Povrch potiahnutý polyesterom  

  Na vonkajšie použitie: dodatočne žiarovo pozink.

 Certifikát o zhode 0035-CPR-1090-1.00963.TÜVRh.2014.001  

Certifikované podľa normy EN 1090 v 
súlade so smernicou o stavebných výrob-
koch 305/2011/EÚ
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1c

1a

1b

3

Systém hriadeľa DICTATOR sa skladá z rôznych komponentov. Kombináciou týchto 
štandardných prvkov rôznymi spôsobmi možno systém hriadeľa prispôsobiť príslušným 
požiadavkám. To umožňuje hospodárnu a nákladovo efektívnu výrobu bez toho, aby 
to bolo na úkor individuálnych možností dizajnu. Základné komponenty sú uvedené 
nižšie (pozri tiež obr. 1, 2 a 3). 

1) Nosné komponenty

  a) Vertikálne podpery
   -  Štandardné rozmery 80 x 80 mm 
    (Zvislé podpery musia byť vždy vyrobené so štandardným profilom  80 x 80 
-    mm na stranách, na ktoré sa pripevňujú koľajnice).
   -  Protiľahlé strany 80 x 35 mm; 
    Špeciálne profily na požiadanie
  b) Priečniky
  c) Horný koncový krúžok s priečnikom na montáž a údržbu

2) Výstuž (v závislosti od inštalovaného výťahu) 
  a) Výstuhy vo vertikálnych podperách 
  b) Výstužné kríže medzi priečnikmi
   (v závislosti od veľkosti šachty, použitých obkladových materiálov, 
          úžitkového zaťaženiat)

3) Upevňovacie prvky pre koľajnice
Upevňovacie konzoly alebo dosky v závislosti od typu výťahu a koľajnice, prefabrikova-
né na priskrutkovanie k systému šachty. Zvyčajne sa vyrábajú tak, aby výrobca výťahu 
mohol použiť bežné konzoly na upevnenie koľajníc. Drážkované otvory v montážnych 
konzolách/plochách umožňujú jednoduché nastavenie konzol.

Komponenty

Komponenty

Obr. 1: Nosné komponenty systému 
hriadeľa

Posilňovací kríž 
(2b)

Priečny nosník (1b)

Vertikálna opora (1a)

Posilnenie (2a)

Upevnenie koľajníc (3)

Obr. 2: Komponenty výťahovej šachty DICTATOR

Priečny 
prvok
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4) Výplne 

  a) hladký plech
  b) perforovaný plech
  c) Rám pre bezpečnostné sklo VSG 10 alebo 12
  d) Špeciálne výplne alebo príprava na ne na požiadanie    
   (Uveďte hmotnosť a rozmery - kvôli statike)

5) Strecha   

  zvyčajne 2-dielna, 
  a) na priame použitie v interiéri
  b) na vonkajšie použitie mierne naklonená

Abb. 5: Strešná konštrukcia

Komponenty - pokračovanie

Obr. 3 a/b: Príklady upevňovacích dosiek pre držiaky koľajníc výrobcov 
výťahov

Obr. 4d: Opláštenie šachty 
sendvičovými panelmi

Obr. 4b: ... alebo perforovaná doska 

Obr. 4c: Šachta so sklom

Obr. 4a: Obloženie šachty s 
hladkými výplňovými doskami... 
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Vertikálne podpery na štandardnú podperu (80 x 80 ) s výstužou   2500 kg

Priečnik v hornom kruhu max. 1000 kg 

Tieto špecifikácie zaťaženia sa vzťahujú na šachtové systémy, ktoré sú inštalované v 
budovách alebo priamo pripojené k vonkajšej strane budovy.  

Najmenej 2 podpery šachtového systému musia byť upevnené aspoň každé 3 
výškové metre. Aby sa zaručila správna funkcia pohonov dverí, vykonáva sa vždy na 
prístupovej strane (pozri obr. 6a/6b). 

 
 

Horný koncový krúžok (podľa typu výťahu)
 U-profily alebo priečniky ťahané za tepla

Zvislé podpery, priečne nosníky, výstuhy, konzoly koľajníc
 oceľový plech s hrúbkou 4 mm, tvarovaný za studena  

Výplňové dosky Oceľový plech s hrúbkou 1,5 mm
Skrutky pre vertikálne podpery      M 12
 pre priečne nosníky     M 10

Nosnosť / upevnenie

Použitý materiál

Technické údaje

Vnútor. priestor  textúrovaný práškový náter 
    Farby podľa výberovej tabuľky (zašleme na požiadanie)
Vonkajší priestor Žiarovo pozinkovaný a dodatočne štruktúrovaný práškovou farbou
    (farby pozri vyššie)

Povrch

Obr. 6bObr. 6a
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Vnútorné rozmery max. 1950 x 1950 mm
     

Rozmery 

Tesnenie, statika, rozmery

Pri každom šachtovom systéme je dostatočné 
vetranie zabezpečené perforovanými doskami 
pod horným koncovým krúžkom. Závisí to od 
základnej plochy a výšky dodávky. 
Štandardná verzia komorového systému s 
výplňovými doskami alebo sklenenými panel-
mi nie je izolovaná, utesnená konštrukcia. Pri 
použití vo vonkajšom prostredí sa systém šachty 
na mieste z veľkej časti utesní proti prenikaniu 
vody silikónom.
Ak má byť systém šachty izolovaný a utesnený, 
je možné použiť aj len nosnú konštrukciu 
pozostávajúcu z podpier, priečnikov, konzol 
koľajníc, výstuh atď. bez výplní. Na stavbe 
sa potom systém šachty môže opláštiť napr. 
sendvičovými panelmi (pozri obr. 4d) alebo 
hliníkovými upevňovacími rámami so sklenený-
mi výplňami. Ďalšou možnosťou je následné 
uzavretie šachty jednoduchou stenou, ktorá 
nemusí plniť žiadnu nosnú funkciu, alebo jej opláštenie v suchej konštrukcii izolačnou 
omietkou (pozri obr. 7).

Vetranie/Tesnenie

Statika

Abb. 7

Pre systém šachty je k dispozícii výpočet statickej analýzy pre maximálne možné rozmery 
(celková výška 26 m a vnútorné rozmery 1950 x 1950). Skrátenú verziu tohto výpočtu 
vám na požiadanie poskytneme bezplatne. 
Ak je systém šachty opláštený na mieste, pri objednávke je potrebné uviesť približnú 
hmotnosť a typ opláštenia. Potom sa skontroluje, či sú predpoklady, na ktorých je statický 
výpočet založený, stále splnené.
Na požiadanie spoločnosť DICTATOR vykoná aj podrobný statický výpočet pre konkrétny 
prípad. To sa vyžaduje v každom prípade, ak je systém šachty inštalovaný ďalej ako 1,5 
m od budovy, ak prevládajú osobitné veterné podmienky alebo ak sa používajú obklady 
s vysokou vlastnou hmotnosťou. Tento statický výpočet bude fakturovaný samostatne.
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Dizajnová rozmanitosť Šachtový systém DICTATOR je technicky aj architektonicky veľmi univerzálny. 

Môže byť individuálne navrhnutý, a tým optimálne prispôsobený príslušnému výťahu a 
miestu inštalácie.

Možnosti dizajnu, požadované informácie

Potrebné informácie Na vypracovanie cenovej ponuky sú potrebné tieto informácie:
- Plán systému s pôdorysom a výškou výťahu
- Podrobnosti o použití výťahu
- Šachtová jama a hlava šachty (výška od vrcholu hornej úložnej plochy FFB)
- Požadovaný dizajn (výplňové dosky, sklo atď.)
- Používanie v interiéri alebo exteriéri

V prípade dodatočnej objednávky
- Výkres záväzného systému s pôdorysmi a vertikálnym rezom, ako aj s uvedením   

všetkých požadovaných rozmerov
- Podrobný výkres držiakov koľajníc
- Podrobný výkres poschodových dverí
- Podrobný výkres výškového rezu prístupovej strany

Ak sa šachtový systém DICTATOR používa spolu s výťahom DICTATOR Homelift DHM 
500 alebo s výťahom DICTATOR DHE, sú potrebné len informácie o požadovanej 
konštrukcii šachtového systému.
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Príslušenstvo - závesné dvere 
Štandardné tlimiče dverí

Štandardný tlmič dverí

Technické údaje  Teplotný rozsah -20 °C do + 50 °C

 Materiál / povrch pozinkovaný / nerezová oceľ

 Sila pružiny 20 N do 115 N, v závislosti od typu

 Tlmiace médium takmer teplotne neutrálny silikónový olej

 Typ tlmenia zvyčajne bez koncového dorazu 

   rýchlosti tlmenia  plynule nastaviteľná

 Materiál gumového valca profilovaná špeciálna guma so vstrekov. puzdrom

Originálne štandardné dverové tlmiče DIC-
TATOR sa vyznačujú veľmi vysokou kvalitou 
a spoľahlivou funkciou. Sortiment výrobkov 
DICTATOR zahŕňa približne 30 modelov - a 
neustále pribúdajú nové prevedenia podľa 
požiadaviek zákazníkov. Návrhy uvedené 
na nasledujúcich stranách preto predstavujú 
len najčastejšie používané typy. Radi vám 
zašleme informácie o ďalších modeloch, 
ako sú Standard Medasa, Bassetti, Ciocca, 
Savof, Teka atď
Medzi základné kvalitatívne vlastnosti 
štandardných dverových tlmičov DICTATOR 
patria: 
-  Progresívne tlmenie zabezpečuje tiché a 
optimálne zatváranie. To je možné len 
preto, že valce sú z pevného materiálu. 
Dvere sa tak zatvárajú bez buchnutia, 
nedochádza k spätnému pruženiu dverí, 
ktoré by mohlo viesť k poruche alebo 
poškodeniu kontaktov dverí. 

-  Ložiská ramena páky sú vyrobené z 
mimoriadne pružného a zaťažiteľného 
spekaného železa.

-  Gumový valček je vyrobený z gumy 
odolnej voči oderu s pevne vstrekovaným 
puzdrom.

- Životnosť dverových tlmičov DICTATOR je 
viac ako 1 milión cyklov.
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Aby sa dosiahlo optimálne tlmenie pre 
prekryté dvere a dvere v rovnakej polohe, 
je možné dodatočne nastaviť rýchlosť zat-
várania všetkých štandardných dverných 
tlmičov. Vďaka kužeľovitému otvoru vo valci 
tlmiča je zatvárací pohyb tým pomalší, čím 
hlbšie piest preniká do otvoru (progresívne 
tlmenie, pozri zapustené dvere vpravo 
dole). Dvere namontované na povrchu nie sú spočiatku tlmené tak jemne. Zatvárajú sa 
rýchlejšie, pretože piest v továrenskom nastavení nedosahuje dno otvoru (pod stredom) 

Otáčaním piestnej tyče môžete meniť koncovú polohu piesta. Otáčaním v smere hodino-
vých ručičiek pomocou imbusového kľúča sa koncová poloha piestu posunie hlbšie do 
otvoru. Zatváranie dverí teraz trvá dlhšie, presne jednu sekundu pri dvoch otáčkach. Ak 
naopak vytočíte piestnicu o dve otáčky, dvere sa zatvoria o jednu sekundu rýchlejšie.

Regulácia  
rýchlosťi zatvárania

silné tlmenie

mierne tlmenie

šesťhranná hlavica
v piestnej tyči

Funkcia a regulácia

• Dvere sa dajú zatlačením alebo potiah-
nutím ľahko otvoriť . Pri otváraní dverí sa 
páka valca otáča, čím sa napína zatváracia 
pružina vo valci tlmiča.

• Keď sa dvere zatvoria, vstupná vačka 
vyklopí valčekovú páku nahor. Pohyb dverí 
sa okamžite jemne a ticho zabrzdí.

• Zabudovaná pružina úplne zatvára dvere 
pomocou rolovacej páky a udržuje ich 
zatvorené aj proti vetru a prievanu. Elek-
trické kontakty dverí preto pracujú s malým 
opotrebovaním a reagujú spoľahlivo. Vo 
výťahovej šachte sa neozývajú žiadne 
nepríjemné zvuky.
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Príslušenstvo - závesné dvere 
Štandardné tlimiče dverí
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Štandard Nemecko / Štandard Španielsko 

Rozmery

Štandard Nemecko je najbežnejším dverným tlmičom v európskych krídlových dverách. 
Štandard Španielsko sa používa najmä v španielskych dverách.

Dverové tlmiče štandard Nemecko a štandard Španielsko sa inštalujú do dverí zhora. 
Vložte dverové tlmiče do krídla dverí tak, aby kolík v spodnej časti dverového tlmiča 
zapadol do vhodného otvoru v konštrukcii dverí. Štandard Nemecko sa pripevňuje k 
rámu dverného krídla štyrmi skrutkami (M6), Štandard Španielsko dvoma skrutkami (M8). 

Objednávacie údaje  Tlmič dverí štandard Nemecko, 20 N, pozinkovaný  Obj.č. 101000

 Tlmič dverí štandard Nemecko, 50 N, pozinkovaný  Obj.č. 101001

 Tlmič dverí štandard Nemecko, 80 N, pozinkovaný  Obj.č. 101002

 Tlmič dverí štandard Nemecko, 80 N, puzdro V2A    

                                                          valec pozinkovaný Obj.č. 101008

 Tlmič dverí štandard Španielsko, 50 N, pozinkovaný Obj.č. 105000

 Tlmič dverí štandard Španielsko, 80 N, pozinkovaný Obj.č. 105001

 Iné verzie na požiadanie (napr. iná hrúbka pružiny, valec Ø 24 mm atď.)

Všetky rozmery v mm

Štandard Španielsko
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Štandard Schindler Alu

Štandard C (Ceita)

Štandard Schindler Alu / Štandard Ceita

Rozmery

Objednávacie údaje  Tlmič dverí štandard Schindler hliník, 50 N Obj. č. 102100 

 Tlmič dverí štandard Schindler hliník, 80 N Obj. č. 102102

 Tlmič dverí štandard C, 43 N, pozink., rolka 24R Obj. č. 100006

 Tlmič dverí štandard C, 43 N, pozink., rolka 30R Obj. č. 100007

 Iné verzie na požiadanie (napr. iná hrúbka pružiny atď.)

Kryt tlmiča dverí štandard Schindler Alu (pozri fotografiu vedľa) je vyrobený z vysoko 
precízneho tlakového hliníkového odliatku. To zaručuje optimálnu presnosť montáže, a 
tým aj optimálnu funkčnosť a veľmi dlhú životnosť. 
Oba typy sa inštalujú do dverí zhora. Schindler Alu sa vloží do krídla dverí tak, aby 
bočné konzoly zapadli do otvoru montážnej lišty. Pripevnite tlmič dverí k rámu krídla 
dverí dvoma skrutkami (M6). 
Štandard C sa najprv pripevní k rámu dverného krídla na oboch stranách po jednej 
skrutke (M6). Tlmič dverí sa teraz dá presne umiestniť cez otvory s drážkami. Až potom 
sa konečne upevní zvyšnými dvoma skrutkami.

                           

A 188 191

B 157,5 160,5

C 32 35

D ø24 ø30

Kryt: hliníkový odliatok
Páka: pozinkovaná oceľ

malá rolka   veľká rolka

Vśetky rozmery v mm
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Štandard Haushahn
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Unterlegplättchen

Štandard Haushahn / Štandard F (Francúzsko)

Rozmery

Okrem tu uvedeného štandard Haushahn pre závesné dvere existuje aj špeciálna verzia 
pre posuvné dvere (pozri stranu 01.051.00). 
Štandard Haushahn sa zasúva zhora do prijímacieho otvoru krídla dverí. Pripevnite 
tlmič dverí ku krídlu dverí dvoma skrutkami (M6). 
Tlmič dverí štandard Francúzsko (pozri fotografiu vedľa) sa inštaluje do dverí zhora. 
Vložte tlmič dverí do krídla dverí tak, aby kolík v spodnej časti tlmiča zapadol do otvoru 
v konštrukcii dverí. Pripevnite tlmič dverí k rámu krídla dverí štyrmi skrutkami (M6). Vďaka 
dvom štandardne dodávaným podložkám je možné meniť montážnu výšku.

Objednávacie údaje

Všetky  rozmery v mm

 Obj. č.  
 Rozmer A [mm]

 Rozmer B [mm]

 Rozmer C [mm]

 Rozmer D [mm]

 Rozmer E [mm]

 Koncový bod áno nie áno nie

Rozmery tlmič dverí 
štandard F

s rolkou 34 Rs rolkou 30Rštandard F

 Tlmič dverí štandard F, 50 N, pozink., rolka 30R, m.E. Obj. č. 102500

 Tlmič dverí štandard F, 50 N, pozink., rolka 30R, o.E. Obj. č. 102501

 Tlmič dverí štandard F, 50 N, pozink., rolka 34R, m.E. Obj. č. 102600

 Tlmič dverí štandard F, 50 N, pozink., rolka 34R, o.E. Obj. č. 102601

 Tlmič dverí štandard Haushahn, 50 N, pozinkovaný Obj. č. 203008
Iné verzie na požiadanie (napr. iná hrúb-
ka pružiny atď.)

Štandard F (Francúzsko)



Príslušenstvo - závesné dvere  
Štandardné tlimiče dverí

© DICTATOR Technik GmbH • Gutenbergstr. 9 • 86356 Neusäß • Deutschland
Tel. +49(0)821-24673-0 • Fax +49(0)821-24673-90 • E-Mail info@dictator.de • 1097Strana 01.024.00

1,
8 

- 2

42

50

28

37
39 53

A

B

Schnitt A-B

MIN. 45

30 

3
5

3

Vstupná krivka pre štandardné tlmiče dverí

Rozmery

Objednávacie údaje  Oceľová vstupná krivka Obj. č. 103100

Vstupná krivka DICTATOR je vhodná pre väčšinu štandardných tlmičov dverí. 
Je privarená k hornej časti rámu. Keďže nábehová krivka je presne prispôsobená postup-
nosti pohybu štandardného dverového tlmiča DICTATOR, dosahujú sa s ním optimálne 
výsledky tlmenia. Bočné dosky vstupnej krivky DICTATOR sa dajú privárať ľahšie ako 
často používané pomocné dosky.
Predný okraj vstupného oblúka by mal byť 1 mm nad horným okrajom gumového valca, 
keď je držiak valca vo vodorovnej polohe.
Pri zatváraní dverí sa držiak tlmiča dverí s gumovým valčekom ponorí do otvoru vstupnej 
krivky, vyklopí sa nahor a tým zatiahne dvere. 

Montáž

*Montážne rozme-
ry platia pre tlmič 
dverí štandard G. 
V prípade ostat-
ných štandardných 
tlmičov dverí 
dbajte na infor-
mácie uvedené 
na príslušných 
rozmerových 
výkresoch. 

Einlaufkurve für Standard-Türdämpfer

Prierez A-B

Všetky rozmery v mm
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Prehľad

Spoločnosť DICTATOR dodáva rôzne 
zatváracie pružiny, ktoré nahrádzajú 
štandardné tlmiče dverí. Zabezpečujú, 
aby boli dvere vždy spoľahlivo zatvorené.. 

Všetky zatváracie pružiny sú určené na 
skrytú inštaláciu. DICTATOR ponúka dva 
rôzne systémy:

- Torzná pružina   
špeciálne na montáž do dverí s vnútornými 
závesmi

-  Inštalačný doplnok     
 s prednou a protiľahlou doskou.
  Možno ho bez problémov dodatočne 

namontovať, pretože nie je obmedzený 
na konkrétnu značku dverí. 

 Torzná pružina 

 Inštalačný doplnok E 22/2550 s prednou- a ptoriľahlou doskou 

Zatváracie pružiny pre závesné 
dvere
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Objednávacie údaje  Torzná pružina Obj. č. 103000

Torzná pružina pozostáva zo sústavy pružín s niekoľkými vysokokvalitnými pružinovými 
listami, ktoré sú navzájom zoskrutkované. Na tlmenie hluku je torzná pružina pokrytá 
elastickou plastovou rúrkou. 

Pri inštalácii torznej pružiny dbajte na to, aby bol v ráme dverí aj v samotných dverách 
dostatočný priestor na "zapustenie" torznej pružiny. Vzhľadom na rôzne šírky a hmotno-
sti dverí môžu byť informácie o predpätí len približnými hodnotami. Z tohto dôvodu je 
potrebné individuálne nastavenie pružiny.

Rozmery, montážna 
situácia

Torzná pružina pre výťahové závesné dvere

Technické údaje  Materiál  Pružinová oceľ

 pozostáva z                                            ôsmich listových pružín (15 x 0,5 mm)

Všetky rozmery v mm
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Montážny doplnok E 22/2550 - zatváracia pružina 
s protidoskou

 Priemer pružinovej rúrky Ø 22 mm

 Uhol otvárania dverí  do 180°

 Zatváranie  v závislosti od závesu dverí

 Zatváracia sila 15 - 30 Nm

 Materiál pružinovej rúrky hliník

   Povrch prednej a protiľahlej dosky pozinkovaná ocel alebo V2A

Technické údaje

V kombinácii s dverovými tlmičmi DICTATOR zabezpečujú prídavné zariadenia DICTATOR 
na zapustenú montáž lacné a bezpečné zatváranie výťahových závesných dverí. 
Montážny doplnok E 22/2550 možno namontovať kdekoľvek na dverách. Silu zatvárania 
možno nastaviť pomocou spojovacej reťaze. Nižšie uvedené informácie o sile zatvárania 
sú len orientačné, pretože do veľkej miery závisia od použitých závesov dverí. 
Montážny doplnok DICTATOR E 22/2550 je v zásade vhodný pre zapustené a povrchové 
dvere. Nevyžaduje údržbu, ale občasné premazanie pohyblivých častí zvyšuje účinnosť 
a životnosť.  

Najskôr vyvŕtajte v prednej časti krídla dverí otvor s priemerom 23 mm, do ktorého sa 
umiestni rúrka pružiny. Potom zatlačte montážny doplnok do krídla dverí a upevnite 
ho dvoma skrutkami so zapustenou hlavou. Potom pripevnite protiplech k rámu dverí 
tiež dvoma skrutkami so zapustenou hlavou - presne oproti prednému plechu, najmä v 
rovnakej výške.
Teraz zaháknite reťaz do otvoru protiplechu, otvorte dvere o niečo viac a odstráňte 
bezpečnostný kolík. Inštalačný doplnok je teraz funkčný.
Pružinu môžete viac utiahnuť opätovným pripevnením reťaze pomocou poistného kolíka, 
keď sú dvere otvorené dokorán a zasunutím reťaze hlbšie do protiplechu. Po odstránení 
bezpečnostného kolíka sa dvere viac utiahnu; upozorňujeme však, že ak sú závesy 
dverí ďaleko von a pružina je veľmi napnutá, nemusí byť možné otvoriť dvere na 180°. 
V takom prípade montážny doplnok blokuje určitý uhol otvorenia a ďalšie otvorenie by 
mohlo poškodiť jednotku a/alebo dvere.

 Montážny doplnok E 22/2550, zaoblený predný panel V2A Obj. č. 300319

 Mont. doplnok E 22/2550, hranatý čelný panel z poz. ocele Obj. č. 300341

Objednávacie údaje

Montáž

Rozmery
Verzia so 
štvorcovým 
predným pa-
nelom

Verzia so 
zaobleným 
predným pa-
nelom

Všetky rozmery v mm



Príslušenstvo - závesné dvere 
Zatváracie pružiny

© DICTATOR Technik GmbH • Gutenbergstr. 9 • 86356 Neusäß • Deutschland
Tel. +49(0)821-24673-0 • Fax +49(0)821-24673-90 • E-Mail info@dictator.de • 1124Strana 01.028.00



© DICTATOR Technik GmbH • Gutenbergstr. 9 • 86356 Neusäß • Deutschland
Tel. +49(0)821-24673-0 • Fax +49(0)821-24673-90 • E-Mail info@dictator.de • 1062

Príslušenstvo - závesné dvere 
Rúrkový zatvárač dverí

Strana 01.029.00

Záves Šírka dverí [mm] Hmotn. dverí [kg] Krídlo dverí [mm] ATS-Typ
(vnútorný rozmer)

kolíkový záves 700 - 900 60 - 70 väčšia ako 30 ATS500/30
kolíkový záves 700 - 900 60 - 70 väčšia ako 35  ATS500/35
kolíkový záves 900 - 1200 100 - 110 väčšia ako 30 ATS600/30
kolíkový záves 900 - 1200 100 - 110 väčšia ako 35 ATS600/35

Konštrukčný záves 700 - 900 60 - 70 väčšia ako 30 ATS500/30 K
Konštrukčný záves 700 - 900 60 - 70 väčšia ako 35 ATS500/35 K
Konštrukčný záves 900 - 1200 100 -110 väčšia ako 30  ATS600/30 K
Konštrukčný záves 900 - 1200 100 -110 väčšia ako 35  ATS600/35 K

              

Ten správny ATS-rúrkový 
zatvárač dverí:

Rúrkové zatvárače dverí DICTATOR ATS 
sú špeciálne navrhnuté pre krídlové dvere 
vo výťahových systémoch. Sú vhodné pre 
ľavé a pravé dvere do výšky 2400 mm.

Rúrkové zatvárače dverí ATS pracujú hy-
draulicky. Rýchlosť zatvárania je možné 
nastaviť tak, aby sa dvere automaticky 
zatiahli, jemne stlmili, ale potom bezpečne 
zatvorili, aby kontakty dverí reagovali.

V prípade násilného zatvorenia dverí zabrá-
ni poškodeniu zabudovaný bezpečnostný 
ventil.

Rúrkové zatvárače dverí ATS sú skryté 
v krídle dverí. Môžu sa tiež dodatočne 
namontovať do výťahových dverí.

Rúrkové zatvárače dverí ATS sa dodávajú 
v rôznych prevedeniach, aby vyhovovali 
rôznym závesom dverí a rozmerom/váhe 
dverí. V závislosti od montážnej polohy 
vo dverách majú ATS prednú dosku alebo 
montážnu konzolu na zadnom konci valca. 

Rúrkový zatvárač dverí ATS 
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Rúrkový zatvárač dverí ATS s prednou doskou
pre výťahové dvere s otočnými závesmi

Rozmery

  ATS 500/30 A  ATS 500/35 A ATS 600/30 A ATS 600/35A 

 Dĺžka A [mm] 500  500  550 550

 Hydraulická rúrka D [mm]  Ø 29 Ø 34 Ø 29 Ø 34

 Predná doska B [mm] 30  35 30  35 

 Zadná doska C [mm] 47 49 47 49

 Sila zatvárania (0°) [N] 12  12  18 18 

 Otváracie napä (0° - 90°) [N] 20 - 30  20 - 30  30 - 40 30 - 40

 Čas zatvárania (90° - 0°) [sec] 3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4 

 Max. uhol otvorenia 165° 165° 165°  165°                

Technické údaje

Objednávacie údaje  Rúrkový zatvárač dverí ATS 500/30 A Obj. č. 400200

 Rúrkový zatvárač dverí ATS 500/35 A Obj. č. 400203

 Rúrkový zatvárač dverí ATS 600/30 A Obj. č. 400220

 Rúrkový zatvárač dverí ATS 600/35 A Obj. č. 400223

Výťahové závesné krídlové dvere s otočnými závesmi možno vybaviť rúrkovým zatváračom 
dverí ATS s čelnou doskou, ak je v krídle dverí pripravený príslušný otvor - podľa možnosti 
v blízkosti závesu.

Poznámka: Dodržiavajte nasledujúce montážne vzdialenosti a montážne pokyny.

Všetky rozmery v mm
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Für Senkkopfschraube M8 DIN 87
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Rúrkový zatvárač dverí ATS-K s prednou doskou
pre výťahové dvere s konštrukčnými závesmi

  ATS 500/30-K  ATS 500/35-K ATS 600/30-K ATS 600/35-K

Dĺžka A [mm] 500  500  550 550

Hydraulická rúrka D [mm]  Ø 29 Ø 34 Ø 29 Ø 34

Predná doska B [mm] 30  35  30  35

Zadná doska C [mm] 47 49 47 49

Sila zatvárania (0°) [N] 12  12 20 20 

Otváracie napä. (0° - 90°) [N]20 - 30  20 - 30  30 - 40 30 - 40

Čas zatvárania (90° - 0°) [sec]3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4 

Max. uhol otvorenia 120° 120° 120°  120°                  
Rozmery

Technické údaje

Objednávacie údaje Rúrkový zatvárač dverí ATS 500/30 K, A Obj. č. 400201

Rúrkový zatvárač dverí ATS 500/35 K, A Obj. č. 400205

Rúrkový zatvárač dverí ATS 600/30 K, A Obj. č. 400221

Rúrkový zatvárač dverí ATS 600/35 K, A Obj. č. 400225

Výťahové krídlové dvere so stavebnými závesmi možno vybaviť rúrkovým zatváračom 
dverí ATS s čelnou doskou, ak je k dispozícii príslušný montážny otvor, najlepšie približne 
vo výške závesu.

Poznámka: Dodržiavajte nasledujúce montážne vzdialenosti a montážne pokyny.

Všetky rozmery v mm



Príslušenstvo - závesné dvere 
Rúrkový zatvárač dverí

© DICTATOR Technik GmbH • Gutenbergstr. 9 • 86356 Neusäß • Deutschland
Tel. +49(0)821-24673-0 • Fax +49(0)821-24673-90 • E-Mail info@dictator.de • 1062Strana 01.032.00
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Rúrkový zatvárač dverí ATS-O pre otvorenú 
inštaláciu
pre výťahové dvere s otočnými závesmi

Rozmery

  ATS 500/30-O  ATS 500/35-O ATS 600/30-O ATS 600/35-O

 Dĺžka A [mm] 500  500  551 551

 Hydraulická rúrka D [mm]  Ø 29 Ø 34 Ø 29 Ø 34

 Zarážka B/C [mm] 30/30 35/35  30/30 35/35 

 Záverečná sila (0°) [N] 12  12 20 20 

 Otvárací tlak (0° - 90°) [N] 20 - 30  20 - 30  30 - 40 30 - 40

 Čas ukončenia (90° - 0°) [sec] 3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4 

 Max. uhol otvorenia 165° 165° 165°  165°             

Technické údaje

Objednávacie údaje  Rúrkový zatvárač dverí ATS 500/30 O, A Obj.č. 400199

 Rúrkový zatvárač dverí ATS 500/35 O, A Obj.č. 400204

 Rúrkový zatvárač dverí ATS 600/30 O, A Obj.č. 400238

 Rúrkový zatvárač dverí ATS 600/35 O, A Obj.č. 400224

Výťahové závesné krídlové dvere s otočnými závesmi možno vybaviť rúrkovým zatváračom 
dverí ATS - O, ak má krídlo dverí v hornej časti vhodnú priehlbinu, do ktorej možno 
zasunúť rúrkový zatvárač dverí.

Poznámka: Dodržiavajte nasledujúce montážne vzdialenosti a montážne pokyny.

Všetky rozmery v mm
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Rúrkový zatvárač dverí ATS-KO pre otvorenú 
inštaláciu
pre výťahové dvere s konštrukčnými závesmi

Rozmery

Technické údaje   ATS 500/30-KO  ATS 500/35-KO ATS 600/30-KO ATS 600/35-KO

Dĺžka A [mm] 500  500  551 551

Hydraulická rúrka D [mm]  Ø 29 Ø 34 Ø 29 Ø 34

Zarážka B/C [mm] 30/30 35/35  30/30  35/35 

Záverečná sila (0°) [N] 12  12 20 20 

Otvárací tlak (0° - 90°) [N] 20 - 30  20 - 30  30 - 40 30 - 40

Čas ukončenia (90° - 0°) [sec]3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4 

Max. uhol otvorenia 120° 120° 120°  120°   

Výťahové závesné krídlové dvere s konštrukčnými závesmi možno vybaviť rúrkovým 
zatváračom dverí ATS-KO, ak má krídlo dverí v hornej časti priehlbinu, do ktorej možno 
zasunúť rúrkový zatvárač dverí.

Poznámka: Dodržiavajte nasledujúce montážne vzdialenosti a montážne pokyny.

Objednávacie údaje Rúrkový zatvárač dverí  ATS 500/30 KO, A Obj.č. 400202

Rúrkový zatvárač dverí  ATS 500/35 KO, A Obj.č. 400206

Rúrkový zatvárač dverí  ATS 600/30 KO, A Obj.č. 400222

Rúrkový zatvárač dverí  ATS 600/35 KO, A Obj.č. 400226

Všetky rozmery v mm
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Rúrkový zatvárač dverí ATS-O pre otvorenú 
inštaláciu
pre výťahové dvere s vnútornými závesmi  

Technické údaje    400/35-O   400/35-AK  400/35-KL  400/35-MAN* 800/35-OA

 Dĺžka A [mm] 500  420  320 520 551

 Hydraulická rúrka D [mm]  Ø 34 Ø 34 Ø 34 Ø 34 Ø 34

 Zarážka B/C [mm] 34/34 34/34 34/34 34/34 34/34

 Záverečná sila (0°) [N] 12  12 12 18 18

 Otvárací tlak (0°-90°) [N] 20 - 30  20 - 30  20 - 30 30 - 40 30 - 40

 Čas ukonče. (90°-0°) [sec] 3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 -4

 Max. uhol otvorenia 110° 110° 110°  110° 110°   

Rozmery

Objednávacie údaje  Rúrkový zatvárač dverí ATS 400/35 O, A Obj.č. 400010

 Rúrkový zatvárač dverí ATS 400/35 O, AK krátky Obj.č. 400011

 Rúrkový zatvárač dverí ATS 400/35 O, KL Obj.č. 400014

 Rúrkový zatvárač dverí ATS 400/35 O, MAN Obj.č. 400013

 Rúrkový zatvárač dverí ATS 800/35 O,A Obj.č. 400012

Výťahové závesné krídlové dvere s vnútornými závesmi možno vybaviť rúrkovým 
zatváračom dverí ATS 400-O alebo ATS 800-O, ak má krídlo dverí v hornej časti 
priehlbinu, do ktorej možno zasunúť rúrkový zatvárač dverí.

Poznámka: Dodržiavajte nasledujúce montážne vzdialenosti a montážne pokyny.

* bei Typ ATS 400/35 MAN: 70 mm

Všetky rozmery v mm
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Príslušenstvo - závesné dvere 
Výťahový zatvárač derí

Prehľad Výťahový zatvárač dverí LS-C(eita) 

Výťahový zatvárač dverí LX

Výťahový zatvárač dverí Phantom PH 90

Výťahový zatvárač dverí K130

Spoločnosť DICTATOR dodáva množstvo 
výťahových zatváračov dverí najmä pre 
potreby výmeny. Ide o posuvné zatvárače 
dverí a zatvárač dverí K130. 

Dverové zatvárače s posuvnou lištou sa 
vkladajú buď zhora do krídla dverí, alebo 
zdola do rámu. V závislosti od situácie pri 
montáži sa krídlo brány môže otvoriť na 
viac ako 160° (pozri rozmerové výkresy).

Pohyb zatvárania je hydraulicky tlmený. 
Dá sa nastaviť pomocou regulačnej skrutky.

Všetky výťahové zatvárače dverí pre po-
suvnú lištu sú vhodné pre dvere otvárané 
vľavo aj vpravo. Rameno páky môže byť 
pripevnené k osi zatvárača dverí v hornej 
aj dolnej časti. 

Približne 20° predpätie slúži na bezpečné 
zatvorenie až do koncovej polohy.

Páka je súčasťou dodávky.

Zatvárač dverí K130 sa inštaluje do rámu 
dverí. Jeho rýchlosť zatvárania je tiež 
nastaviteľná. 

Zatvárač dverí s posuvnou lištou, zatvárač 
dverí K130

Výťahový zatvárač dverí
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Výťahový zatvárač dverí 
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LS-C LX

20° 
Predbežné 
zaťaženie

Výťahový zatvárač dverí LS-C (náhrada aj pre typ 
LS), LX

Rormery

20° Predbežné 
zaťaženie

Zatvárače výťahových dverí typu LS-C sa používajú najmä v talianskych výťahových 
dverách. Výťahové zatvárače dverí typu LX sa používajú najmä v dverách Otis. 
Možno ich použiť pre pravé aj ľavé dvere DIN.
LS-C sa upevňuje pomocou skrutiek M6, ktoré sa vkladajú horizontálne cez otvory na 
zatvárač dverí. Na modeli LX sú otvory vertikálne. 
LS-C je tiež náhradou za zatvárač dverí LS. V takom prípade si uvedomte, že LS-C sa 
dá upevniť len spredu. V prípade potreby je potrebné upevnenie mierne zmeniť

Objednávacie údaje Označenie Zatváracia sila ** Obj. č. 

LS-C štandard (červený*) 20 N - 30 N 205121

LS-C s ľahkou pružinou (modrý*) 15 N - 20 N 205122

LX s normálnou pružinou  21 N 600008 

(* pozri farebné označenie) 

(** Meranie na páke: prvé číslo pri 0°, druhé číslo pri 90°)

Farebné označenie

Všetky rozmery v mm
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Príslušenstvo - závesné dvere 
Výťahový zatvárač derí
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Objednávacie údaje Zatvárač dverí PHANTOM PH 90 vrát. dlhého pák. ramena Obj. č. 600081

krátke pákové rameno, 272 mm Obj. č. 600082

   dlhé pákové rameno, 372 mm                                Obj. č. 600083

Rozmery

Regulačné skrutky pre uzat-
váraciu a konečnú rýchlosť

Výťahový zatvárač dverí Phantom PH 90 je nástupcom modelu zatvárača dverí Phantom. 
Vďaka novej konštrukcii krytu možno Phantom PH90 použiť pre pravé aj ľavé dvere. To 
výrazne uľahčilo prácu, najmä pri servise.
Phantom PH 90 je plne zameniteľný so starou verziou. Páka starej verzie sa však nedá 
použiť pre nový Phantom PH 90. Phantom PH 90 sa preto spravidla dodáva s pákou. 
Phantom PH 90 je vhodný pre dvere so šírkou 700 až 900 mm a hmotnosťou do 60 
kg. Pri iných veľkostiach dverí sa prosím informujte.    

Výťahový zatvárač dverí Phantom PH 90 

Všetky rozmery v mm



© DICTATOR Technik GmbH • Gutenbergstr. 9 • 86356 Neusäß • Deutschland
Tel. +49(0)821-24673-0 • Fax +49(0)821-24673-90 • E-Mail info@dictator.de • 20211115Strana 01.038.00

Príslušenstvo - závesné dvere 
Výťahový zatvárač dverí 
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Objednávacie údaje  Označenie                                Zatváracia sila (ca.) Obj. č.

 Výťaho. zatvárač dverí K130, La=625    30 - 40 N 203262

 Výťaho. zatvárač dverí  K130, La=625    50 - 60 N 203263

 Výťaho. zatvárač dverí  K130, La=610    30 - 40 N 203265

 Výťaho. zatvárač dverí  K130, La=570    30 - 40 N 203269

 Výťaho. zatvárač dverí  K130, La=610    15 N 203270

Rozmery

Schéma - Upínacie sily

silná pružina

normálna pružina

 Zdvih v mm

Si
la

 v
 N

 Obj. č.  La Le* Lc

 203262 625 495 394
 203263 625 495 394 
 203265 610 480 379 
 203269 570 440 339
 203270 610 480 379 
  

 (*Le = Zasunutá dĺžka)

K130 je zatvárač dverí s nastaviteľnou rýchlosťou zatvárania a dodatočným koncovým 
tlmením v smere zatvárania. Používa sa ako náhradný diel pre výťahy Otis. 

Je nainštalovaný v ráme. Zatvárače dverí K130 sa dodávajú s rôznou silou pružiny. 
Sila zatvárania závisí od šírky krídla brány (pozri obrázok nižšie)  

Výťahový zatvárač dverí K130 

Všetky rozmery v mm
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Príslušenstvo - závesné dvere      
Šachtový tlmič dverí

Technické údaje

Šachtový tlmič dverí ED STD 3

Tlmiace médium Špeciálny hydraulický olej

Kryt Hliníkový  

Dorazová doska Pružinová oceľ alebo temper. CrMoV oceľ

Rozsah teploty 0° do +50 °C

Hmotnosť dverí 20 do 200 kg

Typy dverí Fabr. oceľ; Fabr. Otis Ausf. ED STD 3 L

Tlmič šachtových dverí DICTATOR EDSTD3 
tlmí zatvárací pohyb krídlových dverí, ktoré 
sú zatvorené zatváracou pružinou pred 
dosiahnutím koncovej polohy. Vkladá sa 
do rámu pomocou výťahovej šachty.
Piestna tyč tlmiča vystupuje cez rám a 
stretáva sa s čelom krídla dverí na strane 
závesu. Na ochranu krídla dverí sa musí 
v mieste, kde sa stretáva piestna tyč, 
namontovať tvrdená "dorazová doska".
Tlmič ED STD 3 pracuje hydraulicky. Jeho 
zvláštnosťou je olejová nádrž. Tým sa 
zabezpečí, že tlmič pracuje bezpečne a 
efektívne počas celého zdvihu. Na druhej 
strane, ak by valec pozostával len z jed-
noduchej rúrky, vzduch vo valci by mohol 
výrazne zhoršiť tlmiaci účinok. 
Najvyššia nosnosť a dlhá životnosť tlmiča 
sa dosahuje vďaka kalenému a tempero-
vanému vedeniu piestnej tyče v kombinácii 
so špeciálnymi tesneniami. Polyuretánový 
stierací krúžok zabraňuje znečisteniu a 
poškodeniu vodiacich a tesniacich prvkov.
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Príslušenstvo - závesné dvere 
Šachtový tlmič dverí






Rozmery

Objednávacie údaje  Šachtový dverový tlmič ED STD 3 so štvorc. dorazovou doskou Obj. č. 203401

 Šachtový dverový tlmič ED STD 3 bez príslušenstva Obj. č. 203401L

 Šachtový dverový tlmič ED STD 3 L s okrúhlou dorazov. doskou Obj. č. 203402

 Štvorcová dorazová doska pre oceľové dvere Obj. č. 205141

 Okrúhla zarážka pre dvere Otis Obj. č. 205188

 Hydraulický olej pre ED STD 3 (1 liter), na doplnenie Obj. č. 205099

Vložte piestnu tyč z hriadeľa výťahu cez približne 15 až 20 mm otvor v ráme dverí a 
priskrutkujte tlmič k rámu v troch bodoch.
Upozornenie: Predný panel sa nesmie uťahovať nadmerným uťahovaním skrutiek, 
pretože by sa tým mohla zablokovať piestna tyč!
Na krídlo dverí vždy nasaďte dodanú "zarážku". Pri zatváraní dverí by mala piestna 
tyč naraziť do stredu tvrdenej doštičky.

Niekoľkonásobným zatvorením dvierok (zasunutím piestnej tyče) sa z komory valca vytlačia 
vzduchové bubliny, ktoré vznikli počas prepravy, takže tlmič potom dokonale funguje.

Tlmenie sa nastavuje pri vysunutej piestnej tyči. Na tento účel uchopte piestnu tyč kliešťami 
v oblasti s vrúbkovaním a počas ťahania ňou otáčajte v požadovanom smere.  Dôležité: 
nikdy nepoškodzujte leštený povrch! Otáčanie v smere hodinových ručičiek = slabšie 
tlmenie; otáčanie proti smeru hodinových ručičiek = silnejšie tlmenie.

Tlmič ED STD 3 je v podstate bezúdržbový. V prípade znečistenia stačí piestnu tyč 
dôkladne vyčistiť. Hladinu oleja môžete skontrolovať po vybratí zátky. 

Údržba a starostlivosť

Predpis

Uvedenie do prevádzky

Montáž

(Hodnota v zátvorkách sa 
vzťahuje na ED STD 3 L)

Všetky rozmery v mm
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Dverové kontakty DICTATOR sú vhod-
né najmä pre otočné výťahové dvere. 
Používajú sa na zabezpečenie toho, aby 
boli dvere výťahu skutočne zatvorené.

Aby sa pri zatváraní dverí čo najmenej 
iskrilo a aby sa zaručila dlhá životnosť 
kontaktov dverí, sú príslušné kontaktné body 
postriebrenét.

Prehľad  Dotykové body postriebrené

 Materiál kryt Plast

 Typ ZKK

DICTATOR Dverové kontakty
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Dverový kontakt ZKK

 Dverový kontakt ZKK Obj. č. 050104

 

Objednávacie údaje

DICTATOR Dverové kontakty 

Rozmery Všetky rozmery v mm



          Príslušenstvo - závesné dvere     
Rukoväte
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41

21

Rukoväť dverí pre výťahové 
závesné dvere

Kľučky DICTATOR sú vhodné najmä pre 
výťahové dvere. Sú mimoriadne robustné 
a necitlivé na poškodenie a intenzívne 
používanie. Použitie je možné aj vo 
vonkajšom prostredí.

Ako materiál na rukoväť a upevnenie slúži 
špeciálna hliníková zliatina. Povrch je 
strieborne eloxovaný. V prípade objed-
návky väčšieho množstva je možné použiť 
aj iné farby.

Rozmery uvedené na výkresoch sa vzťahujú 
na štandardné výrobky dostupné zo skladu. 

Technické údaje  Povrch eloxované striebro

 Materiál hliník (AlMgSi 0,5) 

 Špeciálne verzie lakovaná oceľ
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Dverové rukoväte DICTATOR série "S" sa skladajú z dvoch upevňovacích konzol a 
jednej rúrky rukoväte. Kľučky dverí "S" sú pripevnené ku krídlu dverí štyrmi skrutkami 
M5. Kľučky dverí série "ST" sú vyrobené z hliníkového profilu v tvare U. Pri upevňovaní 
kľučiek dverí dbajte na to, aby boli v krídle dverí dostatočne stabilné závitové časti, 
napr. privarené protiplechy so závitom M5.

Rukoväte dverí pre závesné dvere

Rozmery

Objednávacie údaje  Rukoväť dverí "ST" (strieborná) A = 100 L = 120 Obj. č. 090027

 Rukoväť dverí "ST" (strieborná) A = 120 L = 170 Obj. č. 090012

 Rukoväť dverí "S" (strieborná)   Obj. č. 090014

 

 

Rukoväť dverí STRukoväť dverí S

Všetky rozmery v mm
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  DICTATOR obojstranné tlmiče posuvných dverí ZDH  Strana 01.046.00

 DICTATOR tlmiče posuvných dverí štandard Haushahn Strana 01.047.00

 DICTATOR Pružinové lanové kladky   Strana 01.048.00

 DICTATOR Posuvné valčeky   Strana 01.050.00

Spoločnosť DICTATOR dodáva rôzne 
príslušenstvo pre posuv. výťah. dvere. 
Patria sem:
- Obojstranné hydraulické tlmiče ZDH
- Tlmiče posuv. dverí Standard Haushahn
- Pružinové lanové kladky
- valčeky

Tlmiče posuvných dverí DICTATOR radu 
ZDH sú dvojčinné hydraulické tlmiče pre 
nárazové rýchlosti do 2,0 m/s. Posuvné 
dvere sa dajú zabrzdiť v oboch koncových 
polohách len jednou klapkou. Na tento 
účel je na dverách namontovaná samotná 
klapka, pričom v príslušnej otvorenej a 
zatvorenej polohe je potrebné zabezpečiť 
príslušné zarážky.
Tlmiče DICTATOR radu ZDH sú nastaviteľné, 
a preto ich možno optimálne prispôsobiť 
príslušnej aplikácii. Informácie o 
najčastejšie používaných modeloch 
posuvných výťahových dverí nájdete na 
nasledujúcej strane. 

Pružinové kladky DICTATOR sa často 
používajú na mechanické zatváranie 
posuvných dverí.

Posuvné valčeky DICTATOR sa nachádzajú 
v podvozkoch posuvných výťahových dverí. 

Príslušenstvo pre posuvné 
dvere

Prehľad
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Univerzálny tlmič ZDH - obojstranne tlmiaci

  *     Dĺžka závitu 44 mm na strane piestnej tyče s dĺžkou 60 mm      
  **   Piestna tyč Ø 12 mm, jednostranný závit M 24 x 1 mm, dĺžka 17 mm
  *** s odľahčovacou drážkou

 Typové označenie          Rozmer A    Rozmer B    Rozmer C Rozmer D Regulácia   Typ výťahu Obj. č.

 
 ZDH 50/50 BG  50  137 297 28 Ihlová regulácia - 210110

 ZDH 50/50 a  50  137 297 28 Ihlová regulácia - 210000

 ZDH 50/50 a/EG/P 50  220 400 28 Zubová regulácia Rathgeber 203190

 ZDH 60/80 a  60/80 260 484 28 Zubová regulácia  210420*

 ZDH 70/70 a/EG/P 70  260 480 28 Zubová regulácia Rathgeber 203191

 ZDH 55/55 BG  55  132 255 35 Zubová regulácia Rathgeber 203195**
          nepretržitá
          piestna tyč

 ZDH 120 BG  120  208 408 28 Zubová regulácia Stahl 203162***
          nepretržitá  do 1300 mm
          piestna tyč  šírky

Technické špecifikácie a 
objednávacie čísla

Vysvetlenie symbolov: a  samonapínacia piestna tyč

   a/EG  jedna piestna tyč sa vysúva sama, jedna piestna tyč je vytláčaná druhou

   BG piestne tyče sa navzájom vytláčajú

   P progresívne tlmenie

V závislosti od požadovaného typu sa tlmiče ZDH dodávajú s automaticky vysúvanými 
piestnymi tyčami, so vzájomne vysúvanými piestnymi tyčami alebo s jednou automaticky 
vysúvanou piestnou tyčou a jednou piestnou tyčou vysúvanou opäť opačnou piestnou tyčou.

V prípade tlmičov so zubovým nastavením (ZR) možno tlmenie nastaviť samostatne pre 
obe strany otáčaním úplne vysunutej piestnej tyče. Vo verzii s ihlovým nastavením (NR) je 
tlmenie plynule nastaviteľné pomocou nastavovacej skrutky v prednej časti piestnej tyče.

Rozmery

*   Výška nárazníka pri zubovej regulácii 25 mm              
** Výška nárazníka pri ihlovej regulácii 15 mm

Rozmer C

Rozmer B
R
o
z-

m
er

 D
Rozmer ARozmer A

Všetky rozmery v mm
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Tlmič dverí štandard Haushahn pre posuvné dvere

Tlmič dverí sa montuje na prednú stranu 
posuvných dverí pomocou upevňovacej 
konzoly. Pripevnite tlmič dverí ku krídlu 
dverí dvoma skrutkami (M6). Tlmenie 
môžete presne nastaviť otáčaním piestnej 
tyče. Podrobný popis nájdete na strane 
01.020.00.

Návod na montáž

Objednávacie údaje  Štandard Haushahn, 20 N, zarážka vľavo pre dvere zatv. vľavo Obj. č. 203006

 Štandard Haushahn, 20 N, zarážka vpravo pre dvere zatv. vpravo Obj. č. 203026

Rozmery

Tento tlmič dverí nájdete najmä vo výťahoch Haushahn. V závislosti od upevnenia ver-
tikálneho, bočného upevňovacieho oka je vhodný pre posuvné dvere s pravým alebo 
ľavým zatváraním. 

Vďaka vysokokvalitnému spracovaniu a progresívnemu tlmeniu zatvára dvere výťahu 
obzvlášť jemne. Vďaka teplotne neutrálnemu silikónovému oleju ako tlmiacej kvapaline 
funguje tlmič dverí perfektne aj pri rôznych teplotách bez toho, aby sa musel znova 
nastavovať.

Obj. č. 203006 Obj. č. 203026 

Všetky rozmery v mm
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Pružinová kladka DICTATOR pre posuvné dvere

Podľa normy EN 81-1/2, bod 7.7.3.2, musia byť všetky šachtové dvere ovládané "dverami 
vozidla" vždy dodatočne vybavené mechanickým zatváracím mechanizmom. Pružinové 
kladky DICTATOR v novom dizajne v plastovom puzdre sú na to ideálnym riešením, 
pretože na jednej strane ponúkajú veľmi dlhú životnosť a na druhej strane optimálnu 
funkciu. To sa dosahuje vďaka vodiacim drážkam pre plastový kábel vstrekovaný do 
puzdra a optimalizovanému uloženiu pružiny v puzdre. Použitie plastového krytu a kábla 
tiež minimalizuje emisie hluku. 

Verzie

Rozmery

Plastová kladka s pružinovým lanom je k dispozícii s rôznymi nábojmi v závislosti od 
požadovaného spôsobu montáže a "jednoduchosti používania".

- Náboj na upevnenie pomocou štvorhrannej skrutky 8 mm alebo skrutky M8 so 
štvorhranným hrdlom (DIN 603) (na mieste). Pre túto verziu je k dispozícii montážna 
konzola (č. výr. 070113), rozmery nájdete na obrázku. 

- Posuvný náboj: zabraňuje možnému poškodeniu pružiny pri napínaní alebo uvoľňovaní. 
Pružinová remenica s klzným nábojom sa vždy dodáva s montážnou konzolou (po-
zinkovanou alebo V2A). Montáž na steny alebo stropy je oveľa jednoduchšia, ak je 
konzola pripevnená k samostatne dostupnej montážnej doske so závitovými kolíkmi.

Verzia s klzným nábojom a 
upevňovacou konzolou

Verzia s vnútorným štvorhranom Pružinová kladka (bez montážnej 
konzoly = stav pri dodaní)

Pružinová kladka s montážnou 
konzolou (objednáva sa samo-

statne) 

Všetky rozmery v mm

Ďalšia montážna 
doska pre model s 
klzným nábojom
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80 N

50 N

25 N

Kladka s pružinovým lanom 25 N so štvorcovou objímkou Obj. č. 070110

Kladka s pružinovým lanom 50 N so štvorcovou objímkou Obj. č. 070111

Kladka s pružinovým lanom 80 N so štvorcovou objímkou Obj. č. 070112

Konzola pre kladku pruž. lana so štvorhr. objímkou, pozink. Obj. č. 070113

Pruž. lanová kladka 25 N s klzným nábojom, pozin. konzola Obj. č. 070102

Pruž. lanová kladka 50 N s klzným nábojom, pozin. konzola Obj. č. 070093

Pruž. lanová kladka 80 N s klzným nábojom, pozin. konzola Obj. č. 070094

Pružinová kladka 25 N s klzným nábojom, držiak z V2A Obj. č. 070103

Pružinová kladka 50 N s klzným nábojom, držiak z V2A Obj. č. 070098

Pružinová kladka 80 N s klzným nábojom, držiak z V2A Obj. č. 070099

Montážna doska pre kladku pruž. lana s klz. nábojom,pozin. Obj. č. 070114

Diagram sily a posunu

Objednávacie údaje

Materiál kryt z nehorľavého plastu DOMAMID

Lanko ohňovzdorné kevlarové lano s polyesterovým poťahom
Ø cca 2 mm, s náprstkom (vnútorný priemer cca 5,5 mm)

Sila zatvárania 25 N - 80 N, v závislosti od typu

Technické údaje

Pružinová kladka DICTATOR pre posuvné dvere - 
pokračovanie
Na zabezpečenie optimálnej funkcie pružinovej kladky musia mať dvere taký plynulý chod, 
aby sila použitej pružinovej kladky bola dostatočná na pohyb brány z akejkoľvek polohy. 
Ak ste si nie istí, zmerajte silu potrebnú na posunutie dverí pomocou pružinovej váhy. 
Všeobecne platí, že čím väčšia je sila pružinovej kladky, t. j. čím viac je predpätá, tým 
menší je pracovný zdvih.

Predpätie (otáčky)

Si
la

 p
ru

ži
n
y
 (

N
)

Zostávajúca pracovná vzdialenosť (m)
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 060010  060020

 060030  060060

 6200-2Z

 6200-2Z

Kolieska DICTATOR pre posuvné dvere

Posuvné kolieska DICTATOR pre posuvné dvere sú vyrobené so vstrekovanými guličkovými 
ložiskami. Sú k dispozícii v rôznych priemeroch a s rôznym povrchom.
Nasledujúce rozmerové výkresy sú výňatkom zo štandardného programu DICTATOR. 

Objednávacie údaje  Koliesko ø 70  Obj. č. 060010

 Koliesko ø 95  Obj. č. 060020

 Koliesko ø 64  Obj. č. 060030

 Koliesko ø 70 Obj. č. 060060

 

Rozmery Všetky rozmery v mm
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Magnetický spínač Novoperm Strana 01.056.00

Svetelné mriežkové stropy DICTATOR pre výťahy  Na požiadanie

Náhradné diely Na požiadanie

Okrem príslušenstva pre výťahové dvere 
uvedeného na predchádzajúcich stranách 
dodáva spoločnosť DICTATOR aj ma-
gnetické spínače Novoperm na detekciu 
polohy.
Magnetické spínače radu BA sú štrbinové 
spínače nezávislé od polohy, ktoré sú 
prispôsobené špeciálnym podmienkam 
konštrukcie výťahov a prepravníkov pomo-
cou špeciálneho magnetického systému. 
Magnetický systém a hodnoty kontaktov 
zabezpečujú mimoriadne priaznivý rozsah 
zapínania a vypínania.
Magnetické spínače série R sú valcové 
bezkontaktné spínače. Spínací kontakt 
a ovládací magnet sú namontované sa-
mostatne. Spínanie sa spúšťa priblížením 
magnetu k magnetickému spínaču. Magne-
tické spínače R sa dajú ľahko inštalovať aj 
v stiesnených priestoroch.
Na požiadanie sú k dispozícii aj nasledu-
júce produkty:
- Ľahké mriežkové stropy pre výťahy
- Náhradné diely pre staršie typy výťahov, 
napr. Schindler

Ďalšie výťahové 
príslušenstvo

Prehľad
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Magnetický spínač

Rozmery

Objednávkový index 
"A" Štandardná 
verzia

Objednávacie údaje  Magnetický spínač NOVOPERM Typ BA 30 Obj. č. 050029

 Magnetický spínač NOVOPERM Typ BA 23-S Obj. č.  700123

 Magnetický spínač NOVOPERM Typ R 33 Obj. č.  050036

 Magnetický spínač NOVOPERM Typ R 34 Obj. č.  050037

 Iné typy na požiadanie

Séria RSéria BA

Technické údaje

Všetky rozmery v mm

BA 30 BA 23S R 33 R 34

Typ kontaktu Prepínač N/O kon. Prepínač Prepínač

Trieda ochrany       IP 60

Max. spínacia 
kapacita

30 W/60 VA 100 W 120 W/120 VA 80 W/80 VA

Spínacie napätie 
max.

230 VAC 400 VAC 250 VAC 250 VAC

Max. spínací prúd 1 A 3 A 3 A 1,3 A

Čas prepínania < 4 ms < 4,5 ms < 3,5 ms < 3,5 ms

Čas odrazu < 0,5 ms

Spínac. frekvencia 100 Hz

Kontaktná mech. 
životnosť  

109 Elektrické obvody

Pripoj. kábel 
(pevne zaliaty)

2,5 m 2,5 m 1,0 m 1,0 m

Rozsah teplôt -40 °C do +60 °C


