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Tlmič dverí

Strana 02.003.00

Technické údaje  Typy dverí                    montov. nad-, za- a splývajúc so zárub. (podľa vstup. krivky)

 Smer otvárania všetky tlmiče dverí pre ľavé a pravé dvere DIN        

 Hmotnosť dverí do 200 kg (v závislosti od sily pružiny a typu)

 Sila zatvárania  20, 35, 50, 80 alebo 115 N (merané na tlmiči dverí)

 Charakteristika tlmenia progresívna, nastaviteľná rýchlosť zatvárania

 Tlmiaca kvapalina silikónový olej

 Rozsah dodávky tlmič dverí, háčiková západka, upevňovacie skrutky

 Odporúčané príslušenstvo uzatváracia pružina Piccolo alebo inštalačný doplnok

Dvere sú hlučné, ak sa nezatvárajú opa-
trne. K tomu dochádza nielen pri ručnom 
zatváraní, ale aj pri prievane, kvôli vetru 
alebo aj prostredníctvom zatváračov dverí. 
A čím silnejšie sa dvere zatvoria, tým 
hlasnejšie buchnú.

Ak sú dvere tlmené, ide o ochranu životného 
prostredia v praxi. Je to dobré pre nervy 
vašich spolubývajúcich, kolegov a všetkých 
ostatných, ktorí žijú alebo pracujú v blízko-
sti. Tlmič dverí okrem toho chráni dvere aj 
so závesmi, rám dverí a ich výplň.

Tlmič dverí pracuje ticho a jemne, bezpečne 
a spoľahlivo. Ticho zachytí zatvárajúce 
sa dvere, jemne ich tlmí, bezpečne ich 
zatiahne do zámku a udrží ich spoľahlivo 
zatvorené.

Tlmič dverí však pomáha nielen znižovať 
hluk a predchádzať poškodeniu dverí. V 
mnohých prípadoch predstavuje cenný 
príspevok k úsporám energie. Pretože 
zabezpečuje, že dvere sú skutočne zatvor-
ené, a tak drahé teplo alebo ochladený vz-
duch už nemôže uniknúť! A v neposlednom 
rade vytvára bezpečnosť tým, že bezpečne 
a spoľahlivo zatvára vstupné dvere, napr. 
v bytových domoch alebo kancelárskych 
budovách

Bežec bojuje,
dvere sa zatvoria.
DIKTÁTOR tlmí - 

 nič neruší pokoj.

Tlmič dverí DICTATOR
pre všetky dvere, ktoré sa majú ticho zatvárať
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Montáž Tlmiče dverí DICTATOR sú vhodné najmä 
pre masívne dvere, ktoré sa majú bezpečne 
zatvárať. Zvyčajne sa inštalujú centrálne na 
hornom okraji dverí. Týmto spôsobom sa 
bezpečne zatvoria, ale dajú sa aj ľahko 
otvoriť.

Ak nad dverami nie je miesto na vstupný 
oblúk, odporúčame typ R 1400, ktorý 
môžete nainštalovať na zadnú stranu dverí 
pod nadpražím.

Pri otvorení dverí, vstupný oblúk automatic-
ky vytlačí páku valčeka smerom nadol, čím 
sa napne integrovaná pružina. Ak sa teraz 
krídlo brány jednoducho zavrie, páka valca 
sa po dosiahnutí vstupnej krivky vyklopí 
nahor, čím sa hydraulicky utlmí pohyb 
brány. Tlmič potom dvere úplne zatvorí a 
udrží ich zatvorené silou pružiny.

Všetky tlmiče dverí DICTATOR majú pro-
gresívne tlmenie. To znamená, že spoľahlivo 
a jemne tlmia dvere bez ohľadu na ich 
veľkosť a hmotnosť - aj keď boli dvere 
úmyselne alebo neúmyselne zabuchnuté 
mimoriadne rýchlo.

Prísna kontrola kvality v továrni testuje 
každý tlmič dverí a nastavuje ho na op-
timálne tlmiace vlastnosti. Tlmiče dverí 
DICTATOR sa však dajú nastaviť tak, 
aby vyhovovali podmienkam na mieste. 
Otáčaním piestnej tyče v smere hodinových 
ručičiek sa rýchlosť zatvárania spomaľuje, 
otáčaním proti smeru hodinových ručičiek 
sa zrýchľuje. 2 úplné otáčky zodpovedajú 
zmene približne o 1 sekundu.

 

Môžete si vybrať z viacerých rôznych 
modelov: 

od veľkého modelu VS 2000 cez o niečo 
menšie modely V 1600 a R 1400 na montáž 
na zadnú stranu dverí až po nekryté typy 
H 1300 so zosilneným závesom a malý, 
lacný model Z 1000.

Všetky tlmiče dverí sú balené jednotlivo, 
s upevňovacími skrutkami, háčiková 
západka.

Funkčná postupnosť

Charakteristika tlmenia

Nastavenie

Rozmanitosť typov

Funkcia
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Tlmič dverí

 Typy dverí  DIN ľavé a DIN pravé, povrchová a zapustená montáž

 Sila zatvárania  20, 35, 50, 80 alebo 115 N (meraná na tlmiči dverí)

 Progres. char. tlmenia       nastaviteľná rýchlosť zatváraniar

 Tlmiaca kvapalina Silikónový olej

 Typy montáže vertikálne alebo horizontálne (štandardne 20 N a 50 N)

 Rozsah dodávky Tlmič dverí, hák, 3 kompenzačné doštičky, skrutky

 Povrch lesklý- a matný chrómovaný, lesklé zlato, farebný povlak
 Odporúčané príslušenstvo Uzatváracia pružina Piccolo alebo montážny doplnok

Najlepším modelom dverových tlmičov 
DICTATOR je model VS 2000, ktorý je 
vhodný aj pre ťažké dvere. 

Vďaka patentovanému upevňovaciemu 
systému s otočnou základnou doskou 
je montáž VS 2000 veľmi jednoduchá.  
Upevňovacie skrutky sú skryté, takže VS 
2000 tvorí s hákom atraktívny celok. 

VS 2000 sa zvyčajne montuje vertikálne 
v strede dverí. Verzie 20 N, 35 N alebo 
50 N sú však štandardne vhodné aj na 
horizontálnu montáž. 

Tlmič dverí VS 2000 je obzvlášť vhodný pre 
povrchovo montované a zapustené dvere. 
Na vyrovnanie výškového rozdielu medzi 
dverami a rámom sa ku každému háku VS 
2000 dodávajú tri podložky rôznej hrúbky.

VS 2000 sa štandardne dodáva pochró-
movaný alebo s farebným náterom.  Nie 
je k dispozícii z nehrdzavejúcej ocele. 

K dispozícii sú zvárané dosky pre úzke 
oceľové rámy a veľ koplošné základné 
dosky pre tenké oceľové dvere.

Univerzálny tlmič dverí VS 2000
Špičkový model so skrytým háčikom

Technické údaje
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Tlmič dverí
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Krídlo dverí

  
Horný 
okraj dverí

Zárubňa

Montáž Tlmič dverí DICTATOR VS 2000 sa montuje pomocou otočnej základnej dosky na kríd-
lo dverí, zvyčajne približne v strede dverí. Správna výška vstupného oblúka je daná 
vtedy, keď sa gumový valček pri sklopenej páke valčeka len mierne dotýka predného 
okraja vstupného oblúka. Dôležité: pri povrchovo montovaných dverách musíte pomo-
cou priložených kompenzačných dosiek dostať krivku prívodu na rovnakú úroveň ako 
základnú dosku tlmiča.
Na horizontálnu montáž sú k dispozícii špeciálne montážne konzoly alebo dosky (pozri 
stranu 02.025.00). Možno ho namontovať aj vodorovne priamo vpredu na zatváracej 
hrane bez montážnej dosky. V tomto prípade sa zvyčajne používa model s 35 N.

Rozmery

Objednávacie údaje
(Ďalšie verzie na požiadanie)

Rozmer X: Pri povrchovo montovaných dverách je potrebné upraviť úroveň vstupného oblú-
ka. Dodávané doštičky (s hrúbkou 2, 3 a 10 mm) kompenzujú 2 až 15 mm.

Montážne príslušenstvo 

Horizontálna montáž

Na montáž tlmiča dverí VS2000 sú k dispozícii rôzne montážne dosky a konzoly. Pozri 
"Montážne dosky a konzoly pre tlmič dverí" zo strany 02.021.00.

Tlmič dverí VS 2000, Háčik 1020

Sila lesklý 
chrómo-
vaný

matný 
chrómo-
vaný

RAL 9010
biely

RAL 8017
hnedý

RAL 9005
čierny

RAL 9006
šedý

lesklo-
zlatý

20 N 300575 300575X 300520 300556 ** ** **

35 N 300570 300570X ** ** ** ** **

50 N 300500 300500X 300511 300525 300516 300512 300513

80 N 300550 300550X 300554 ** ** ** **

115 N 300560 300560X 300564 ** ** ** **

** Na požiadanie
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Tlmič dverí

 Typy dverí DIN vľavo a vpravo, mont. povrcho., splývajúc a vzadu

 Sila zatvárania  20, 50, 80 alebo 115 N (meraná na tlmiči dverí)

 Progresívna charakteristika tlmenia   nastaviteľná rýchlosť zatvárania

 Tlmiaca kvapalina Silikónový olej

 Rozsah dodávky Tlmič dverí, háčiková západka, upevňovacie skrutky

 Materiál oceľ alebo nerezová oceľ (matná)

 Povrch (oceľ) lesklý a matný chrómovaný, s farebným povlakom
Odporúčané príslušenstvo Uzatváracia pružina Piccolo alebo montážny doplnok

Technické údaje

Univerzálny tlmič dverí V 1600
Pre domové, izbové a protipožiarne dvere

Tlmič dverí V1600 je vhodný pre izbové a 
vchodové dvere. Rovnako ako dverový tlmič 
VS 2000 je aj V 1600 vybavený rovnakým 
patentovaným neviditeľným upevňovacím 
systémom. Valec je tiež úplne zakrytý. 

Model V 1600 je vhodný aj na montáž na 
zapustené dvere. Pre tieto dvere sa dodáva 
so špeciálnym hákom (typ 1011).

Okrem chrómovanej alebo farebne la-
kovanej verzie je V 1600 k dispozícii aj 
v nerezovej oceli. Ak je nerezová oceľ 
požadovaná len z vizuálnych dôvodov, 
na požiadanie je k dispozícii lacnejšia 
verzia s pozinkovaným oceľovým valcom. 

Dverový tlmič V 1600 je určený na montáž 
na prednú stranu dverí. Štandardne sa mon-
tuje vertikálne. Na horizontálnu montáž je 
potrebná špeciálna verzia "H". 

Modely dverových tlmičov V 1600F s 80 N

a V 1600 s 50 N sú testované na použitie na 
protipožiarnych a dymotesných dverách. 
Podrobnejšie informácie nájdete na pred-
poslednej strane. 
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Najprv odklopte základnú dosku a 
vyznačte podlhovastý otvor základnej 
dosky na krídle dverí (približne 40 cm 
od strany zámku dverí). Horný okraj 
základnej dosky by mal vyčnievať 
približne 2 mm nad horný okraj 
dverí. Vyrovnajte kryt kolmo, nakoniec 
upevnite základnú dosku pomocou 4 
skrutiek Ø 4,5x19 a potom otočte kryt 
smerom nadol, kým nezapadne na 
základnú dosku
Vstupný hák je upevnený tak, aby 
sa gumový valček pri sklopení páky 
valčeka len mierne dotýkal predného 
okraja vstupného háku.
Pre zapustené dvere sa používa hák 1009. Pre povrchovo 
montované dvere s presahom 15 - 30 mm potrebujete háčik 
typu 1013, pre dvere s presahom 5 - 20 mm potrebujete 
háčik typu 1011 (háčiky 1011 a 1013 nie sú v súčasnosti 
k dispozícii vo verzii V2A.

Montáž

Rozmery

Rozmer X pri
 -  Hák 1009 pre 

dvere splývajúce so 
zárubňou 

 X = 59
-  Hák 1013 pre 

povrchové dvere 
X = 78

-  Hák 1011 pre dvere  
za zárubňou 

 X = 39

Všetky rozmery v mm

Tlmič dverí V 1600 sa montuje pomocou montážnej dosky, ktorá je po inštalácii úplne 
neviditeľná. 
Ak je tlmič dverí namontovaný vodorovne, musí sa použiť špeciálna verzia označená 
písmenom "H" (horizontálne) v označení výrobku. Na horizontálnu montáž je k dispozícii 
montážna doska, obj. č. 205463 (rozmery nájdete na strane 02.025.00).  
Ak sa má tlmič dverí V 1600 namontovať na celosklenené dvere, spoločnosť DICTATOR 
ponúka montážne dosky z nehrdzavejúcej ocele s príslušnými otvormi, ktoré sa nalepia 
na sklenené dvere (pozri stranu 02.023.00).

Tlmič dverí V 1600     
Montáž a rozmery
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Tlmič dverí

57,5

11
6

23
,5

85

23
23

23
23

,5

72,5

55 55 10

130

85
15

20
0

H 1300

57

85 66
11

73

55 55 10

130

85
15

20
0

VS 2000  und  V 1600

15
67

ø4,2 ø4,2

M 4

M4

15

57

85 66
13

,573

55 55 102,5

130

85
2030

15
20

0

40 40

30

Türplatte  V 1600

17
,5

67

7x ø4,2

4x M4

15

2 x M 5

45

100

45

34

90

130

5,5

5,5 5,5

3 x 5,5

1
5

5
5

4

2
0

7
0

8

4
1
0

2 x M 5

45
100

45

34
90
130

5,5
5,5 5,5

3 x 5,5

1
5

5
5

4

2
0

7
0

8

4
1
0

Tlmič dverí V 1600F s pevne nastavenou rýchlosťou zatvárania a silnou pružinou, 
ako aj V 1600 s 50 N majú všeobecné schválenie stavebného úradu v Nemecku na 
použitie na protipožiarnych a dymotesných dverách. Pred montážou tlmiča dverí na 
protipožiarne alebo dymotesné dvere je však potrebné najprv skontrolovať, či je tlmič 
dverí súčasťou schválenia dverí alebo či existuje vyhlásenie výrobcu dverí, v ktorom je 
montáž tlmiča dverína príslušné dvere povolená. Špecifikácie, ktoré sú tam uvedené, 
sa musia presne dodržiavať.
Spoločnosť DICTATOR vám v každom prípade rada objasní situáciu s 
výrobcami dverí.

Montáž Pred inštaláciou je potrebné zistiť, či sú na inštaláciu na príslušné protipožiarne alebo 
dymové dvere potrebné montážne dosky. Výrobca to upravuje v certifikáte použiteľnosti 
pre príslušné dvere.  

Ďalšie body, ktoré je potrebné 
dodržiavať, sú uvedené v návode 
na inštaláciu pre V 1600, ako aj 
v dokumentoch výrobcov dverí.

Montážna doska V 1600 pre 
protipožiarne dvere

Obj. č. 205212

Montážna doska V 1600 pre 
protipožiarne dvere bez falcu

Obj. č. 205237

3 x Regulácia        
DIN 74 Am 

Montážna doska hák tlmič dverí 
V 1600 na protipožiarne dvere 

Obj. č. 205231XL

Dvere s tlmičom V 1600 Tlmiče dverí DICTATOR V 1600 sú schválené mnohými výrobcami na použitie na ich 
protipožiarnych a dymových dverách. Aktuálne informácie nájdete na našej webovej 
stránke (www.dictator.de).

Tlmič dverí V 1600 / 1600F      
Na použitie na protipožiarnych a dymotesných dverách
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Označenie                             Háčik

1009 1011 1013

Tlmič dverí V 1600 20 N, lesklý chrómovaný 300464 ** 300967

Tlmič dverí V 1600 20 N, matne pochrómov. 300464X ** 300972X

Tlmič dverí V 1600H 20 N, lesklý chrómovaný  300464W ** **

Tlmič dverí V 1600H 20 N, matne pochrómov. 300464WX ** **

Tlmič dverí V 1600 20 N, RAL 9010 biely 300466L ** **

Tlmič dverí V 1600 20 N, RAL 9006 šedý 300953 ** **

Tlmič dverí V 1600 20 N, V2A 300610 -- --

Tlmič dverí V 1600H 20 N, V2A 300611 -- --

Tlmič dverí V 1600* 50 N, lesklý chrómovaný 300460 300629 300461  

Tlmič dverí V 1600* 50 N, matne pochrómov. 300460X 300457 300461X

Tlmič dverí V 1600H 50 N, lesklý chrómovaný 300460W ** 300461W

Tlmič dverí V 1600H 50 N, matne pochrómov. 300460WX

Tlmič dverí V 1600* 50 N, RAL 9010 biely 300466 ** 300965  

Tlmič dverí V 1600* 50 N, RAL 8017 hnedý 300454 300979 300966

Tlmič dverí V 1600* 50 N, RAL 9005 čierny 300456 -- --

Tlmič dverí V 1600* 50 N, RAL 9006 šedý 300467 ** 300964

Tlmič dverí V 1600* 50 N, V2A 300612 -- --

Tlmič dverí V 1600H 50 N, V2A, 300613 -- --

Tlmič dverí V 1600 80 N, lesklý chrómovaný 300480 ** 300951

Tlmič dverí V 1600 80 N, matne pochrómov. 300480X ** **

Tlmič dverí V 1600 80 N, RAL 9010 biely 300954 ** 300968

Tlmič dverí V 1600 80 N, V2A 300614  -- --

Tlmič dverí V 1600F* 80 N, lesklý chrómovaný 300960 300963 300973

Poznámky:
*  Testované na použitie   

 na protipožiarnych/  
 dymových dveráchn

**  dodanie na požiadanie
V 1600F bez regulácie
V 1600H pre horizontálnu montáž

Tlmič dverí V 1600 / V 1600F   
Objednávacie číslo

Najbežnejšie verzie sú uvedené v nasledujúcom prehľade. Samozrejme, tlmiče dverí 
- okrem verzie z nehrdzavejúcej ocele - je možné vždy dodať s hákmi 1011 a 1013. 
K dispozícii sú rôzne montážne dosky na montáž na oceľové, sklenené, protipožiarne 
a dymotesné dvere. Viac informácií nájdete na strane 02.021.00.

Objednávacie údaje
(Ďalšie verzie na požiadanie)

Objednávacie údaje
Príslušenstvo pre protipožiarne/dy-
mové dvere

Montážna doska V 1600 pre protipožiarne dvere Obj. č. 205212

Montážna doska V 1600 pre protipožiarne dvere bez falcu Obj. č. 205237

Montážna doska hák V 1600 na protipožiarne dvere Obj. č. 205231XL

02.010.00
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Tlmič dverí

 

Špičkový model so skry-
tým háčikom

DIN vľavo a vpravo, dvere montované povrchovo, 
splývajúc so zárubňou a za zárubňou

Sila zatvárania 20, 35, 50, 80 N (meraná na tlmiči dverí)

Charakteristika tlmenia progresívna, nastaviteľná rýchlosť zatvárania

Tlmiaca kvapalina silikónový olej

Typy montáže vertikálne alebo horizontálne

Rozsah dodávky tlmič dverí, háčiková západka, upevňovacie skrutky

Materiál oceľ alebo nehrdzavejúca oceľ

Technické údaje

Univerzálny-tlmič dverí R 1400
na montáž na zadnú stranu dverí

Tlmič dverí R 1400 bol navrhnutý pre 
dvere, pri ktorých je požadovaná alebo 
z vizuálnych alebo praktických dôvodov 
potrebná skrytá montáž na zadnú stranu 
dverí. Všetky tlmiče dverí R 1400 možno 
namontovať vertikálne alebo horizontálne. 
R 1400 sa zvyčajne montuje priamo na 
prednú časť zatváracej hrany. Preto sa 
používa najmä s pružinou 20 N, aby sa 
dvere dali otvoriť bez väčšej námahy. 
Vstupný hák R 1400 sa zvyčajne montuje 
priamo zdola alebo na bočnú stranu rámu 
dverí. Pomocou špeciálnej montážnej kon-
zoly je však možné hák namontovať na rám 
aj v prípade hliníkových alebo plastových 
rámov rovnakého typu (pozri obrázky na 
nasledujúcej strane). 
Tlmič dverí R 1400 sa používa najmä na 
interiérové dvere. Vo vonkajšom prostredí 
sa môže používať len na dverách chrá-
nených pred poveternostnými vplyvmi. 
Na tento účel a do vlhkých priestorov je k 
dispozícii verzia z nehrdzavejúcej ocele. 
Ak je nerezová oceľ požadovaná len z vi-
zuálnych dôvodov, je k dispozícii lacnejšia 
verzia s pozinkovaným oceľovým valcom.. 
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Tlmič dverí
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Existujú dve možnosti montáže háčika::
-  Háčik sa pripevňuje k rámu zdola alebo vodorovne na boku (obr. 1). 
-  V prípade ak sú dvere v jednej rovine s plastovým alebo hliníkovým rámom možno 

hák pripevniť k rámu aj pomocou montážnej konzoly (pozri nižšie) (obr. 2a/b). 
Dôležité: Tlmič dverí R 1400 montujte len na bočnú stranu (cca 8 mm od rámu), nie do 
stredu dverí, a to z dôvodu klesajúcej háčiková západka, najmä na obr. 1 a 2a, a s 
tým spojeného rizika poranenia. 

Montáž

Rozmery

Objednávacie údaje 
(Ďalšie verzie na požiadanie)

Für den Türdämpfer R 1400 gibt es nur eine Hakenausführung, den Haken 1014.

Všetky rozmery v mm

Tlmič dverí R 1400, hák 1014, 20 N, lesklý chrómovaný Obj. č. 300387
Tlmič dverí  R 1400, hák 1014, 20 N, matne chrómovaný Obj. č. 300387X
Tlmič dverí  R 1400, hák 1014, 20 N, RAL 9010 biely Obj. č. 300471
Tlmič dverí  R 1400, hák 1014, 20 N, RAL 9005, čierny. Obj. č. 300631
Tlmič dverí  R 1400, hák 1014, 20 N, RAL 8017 hnedý Obj. č. 300970
Tlmič dverí  R 1400, hák 1014, 20 N, V2A (komplet) Obj. č. 300625
Tlmič dverí  R 1400, hák 1014, 35 N, lesklý chrómovaný Obj. č. 300633
Tlmič dverí  R 1400, hák 1014, 35 N, matne chrómovaný Obj. č. 300633X
Tlmič dverí  R 1400, hák 1014, 50 N, lesklý chrómovaný Obj. č. 300475
Tlmič dverí  R 1400, hák 1014, 50 N, matne chrómovaný Obj. č. 300475X
Tlmič dverí  R 1400, hák 1014, 50 N, V2A (komplet) Obj. č. 300626
Tlmič dverí  R 1400, hák 1014, 80 N, lesklý chrómovaný Obj. č. 300474
Tlmič dverí  R 1400, hák 1014, 80 N, V2A (komplet) Obj. č. 300627
Montážna konzola pre hák 1014, V2A Obj. č. 203038

obr. 1

obr. 2a

Tlmič dverí R 1400
Montážny uhlový hák

Obj. č. 203038

Tlmič dverí R 1400 
je namontovaný 
na "zadnej strane 
dverí". Môže byť 
namontovaný ver-
tikálne alebo hori-
zontálne.

Príklad montáže 2b

obr. 2b
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Univerzálny-tlmič dverí H 1300
So zosilneným závesom pre obzvlášť ťažké dvere

Tlmič dverí H 1300 je vybavený zosil-
neným závesom a dlhšou pákou valčeka. 
To zaručuje dlhú životnosť aj pri extrémne 
veľkých a ťažkých dverách a krídlových 
bránach.

Progresívna charakteristika tlmenia je 
veľmi dôležitá, najmä pri veľkých dverách, 
pretože rýchlosť nárazu sa zvyšuje, čím 
ďalej je tlmič dverí od závesu dverí. Tlmenie 
je nastaviteľné.

Tlmič dverí H 1300 sa skladá z puzdra s 
valčekovou pákou, tlmiaceho valca a nábe-
hovej vačky. Je vhodný pre ľavé a pravé 
zatváracie dvere. Vďaka rôznym háčikom 
ho možno použiť na dverách montovaných 
povrchovo, splývajúc so zárubňou alebo 
za zárubňou. 

Tlmič dverí H 1300 je štandardne k dispo-
zícii len s poniklovaným povrchom. Farebný 
náter alebo verzia z nehrdzavejúcej ocele 
nie sú možné.

K dispozícii sú zvárané dosky pre úzke 
oceľové rámy a veľké základné dosky pre 
tenkostenné oceľové dvere

Technické údaje  Typy dverí  DIN ľavé/pravé;mont. povrcho., splývajúc a za zárubňou

 Sila zatvárania  20, 50, 80 alebo 115 N (meraná na tlmiči dverí)

 Charakteristika tlmenia progresívna, nastaviteľná rýchlosť zatvárania

 Tlmiaca kvapalina silikónový olej

 Rozsah dodávky TTlmič dverí, háčiková západka, upevňovacie skrutky

 Povrch poniklovaný
 Odporúčané príslušenstvo Uzatváracia pružina Piccolo alebo montážny doplnok

  



© 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 • 20210415

Tlmič dverí

Strana 02.014.00

ca. 40 cm

1

2
3

4

6

8

67

5

9

29

13
2

4
3

2
6

5
,5

9
2
,5

11
5,

5

37

1

2
3
,5

15

6
9
,5 4
6
,5

34
46

2
0
*

1
3

14
*

X

14

 Tlmič dverí H 1300, Hák 1009,   50 N, poniklovaný Obj. č. 300110

 Tlmič dverí H 1300, Hák 1011,   50 N, poniklovaný Obj. č. 300120

 Tlmič dverí H 1300, Hák 1013,   50 N, poniklovaný Obj. č. 300100

 Tlmič dverí H 1300, Hák 1009,   80 N, poniklovaný Obj. č. 300140

 Tlmič dverí H 1300, Hák 1013,   80 N, poniklovaný Obj. č. 300130

 Tlmič dverí H 1300, Hák 1009, 115 N, poniklovaný Obj. č. 300145

 Tlmič dverí H 1300, Hák 1013, 115 N, poniklovaný Obj. č. 300135

Objednávacie údaje
(ďalšie verzie na požiadanie)

Rozmery

Montážne príslušenstvo

Montáž sa vykonáva podľa nasledujúceho montážneho výkresu.
Dôležité: Horný okraj krytu by mal vyčnievať približne 1 mm nad horný okraj dverí. 
Hák musí byť pripevnený k rámu dverí tak, aby sa gumový valček po sklopení páky ešte 
akurát dotýkal prednej hrany háku.
Pre dvere splývajúce so zárubňou, povrchovo montované a dvere montované za zárubňou, 
sa dodáva iný hák (typ 1009, 1013 alebo 1011). 

Montáž

Horný okraj 

Krídlo 
dverí

Rám dverí

* pri háku 1011: 
14 = 24
20 = 30

-1 do +13 

Na montáž tlmiča dverí H1300 sú k dispozícii montážne dosky. Pozri "Montážne 
dosky a konzoly pre tlmič dverí" zo strany 02.021.00

Rozmer X pri
 -  Hák 1009 pre     

splývajúce dvere 
X = 59

-  Hák 1013 pre dve-
re  nad zárubňou 
X = 78

-  Hák 1011 pre       
dvere za zárubňou 
X = 39

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 • 20210415

Tlmič dverí

Strana 02.015.00

 Typy dverí  Závesné dvere: vľavo/vpravo, splývajúce so zárubňou,
  na povrchu zárub. a za zárubňou, Posuvné dvere: Z 1100

 Sila zatvárania  20, 50 alebo 80 N (meraná na tlmiči dverí)

 Charakteristika tlmenia progresívna, nastaviteľná rýchlosť zatvárania

 Tlmiaca kvapalina Silikónový olej

 Rozsah dodávky Rozsah dodávky, Tlmič dverí, Einlaufkurve,upevňovacie skrutky

 Povrch poniklovaný, pozinkovaný

   

cenovo výhodný základný model pre všetky izbové 
dvere

Tlmiče dverí DICTATOR Z sú najúspornejšie 
modely zo všetkých univerzálnych dvero-
vých tlmičov. Vďaka svojej malej veľkosti 
sú vhodné najmä na použitie na izbových 
dverách.

Tlmič dverí DICTATOR Z je k dispozícii v 
troch rôznych verziách:        

 Z 1000, ZF a Z 1100. Typ ZF sa používa 
najmä vo Francúzsku. Na rozdiel od systé-
mov Z 1000 a ZF, ktoré sa používajú na 
otočných dverách ako ostatné tlmiče dverí 
DICTATOR, je  

Z 1100 špeciálne navrhnutý pre posuvné 
dvere. Z 1100 pre posuvné dvere sa 
zvyčajne používa len s pružinou 20 N, aby 
sa sily potrebné na opätovné otvorenie čo 
najviac znížili. 

Tlmič dverí Z je určený na vertikálnu montáž. 

Tlmič dverí Z je vhodný pre dvere s ľavým 
a pravým zatváraním. Vďaka trom rôz-
nym háčikom ho možno použiť na dvere 
montované povrchovo nad zárubňou, na 
dvere splývajúce so zárubňou a na dvere 
montované za zárubňou 

Tlmič dverí Z sa štandardne vyrába s 
poniklovaným alebo pozinkovaným 
povrchom. Farebný náter a verzia z nehrd-
zavejúcej ocele nie sú k dispozícii.

Technické údaje

Univerzálny -tlmič dverí Z 
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Typ 1011
= 17,5* = 33** = 24***

8*
6 - 22 mm

10 - 28 mm15 - 30 mm  

5 - 22 mm

Tlmič dverí DICTATOR Z1000 je špeciálne navrhnutý pre izbové dvere. DICTATOR Z  je 
štandardný model dverových tlmičov. Jeho montážne otvory sú navrhnuté tak, aby sa 
dal použiť aj ako náhrada tlmičov dverí ZF, ZU a ZT.

Tlmiče dverí Z 1000 sa dodávajú s rôznymi vstupnými hákmi pre splývajúce dvere so 
zárubňou (1009), dvere montované za zárubňou (1011) a povrchové dvere (1013) 
(pozri rozmerový výkres: max. presah nadpražia 22 mm, max. hrúbka falcu 30 mm).

 

Rozmery

Montáž Najskôr si na krídle dverí označte podlhovastý otvor puzdra (približne 40 cm od strany 
zámku dverí). Horný okraj krytu by mal vyčnievať približne 1 mm nad horný okraj dverí. 
Potom priskrutkujte tlmič dverí vertikálne k prednej časti dverí (pozri rozmerový nákres). 
Pripevnite háčikovú západku k rámu dverí tak, aby sa gumový valček pri sklopenej páke 
len mierne dotýkal predného okraja háčikovej západky. Nakoniec namontujte tlmiaci 
valec do puzdra pomocou dodaných skrutiek.

 Verzia Háčika 1009 1011 1013

 Tlmič dverí Z 1000, 20 N, poniklovaný        300151 300374L    **

 Tlmič dverí Z 1000, 20 N, poniklovaný 300150    **    **

 Tlmič dverí Z 1000, 50 N, poniklovaný 300373 300374 300375

 Tlmič dverí Z 1000, 50 N, poniklovaný 300904 300905 300906

 Tlmič dverí Z 1000, 80 N, poniklovaný 300913 300914 300915

 Tlmič dverí Z 1000, 80 N, poniklovaný 300368     ** 300366

Objednávacie údaje
(Ďalšie verzie na požiadanie)

Univerzálny tlmič dverí Z 1000     
Cenovo výhodný štandardný dizajn pre všetky izbové dvere

Typ
Z 1009

Typ
Z 1011

Typ
Z 1013

-4 bis +14

Rozmer X pri
 -  Hák 1009 pre 

splývajúce dvere 
X = 59

-  Hák 1013 pre 
povrchové  dvere 
X = 78

-  Hák 1011 pre       
dvere montov. vzadu 
X = 39

Poznámka:
** Dostupné na požiadanie

Všetky rozmery v mm
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Rozmery
Špeciálna verzia ZF pre 
Francúzsko: obj. č. 300147

Montáž/regulácia Pre tlmič dverí ZF platia rovnaké pokyny na montáž ako pre tlmič dverí Z 1000 (pozri 
predchádzajúcu stranu).

Rýchlosť zatvárania, a tým aj tlmenie, je možné nastaviť. V dôsledku kónického otvoru 
v tlmiacom valci je uzatvárací pohyb tým pomalší, čím hlbšie sa piestna tyč s piestom 
nachádza vo vývrte. Ak chcete dosiahnuť väčšie tlmenie (nižšiu rýchlosť zatvárania), 
otočte piestnicu (pozri nákres nad "Reguláciou") v smere hodinových ručičiek pomo-
cou imbusového kľúča. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek sa tlmenie znižuje 
(vyššia rýchlosť zatvárania). Dve otáčky zodpovedajú zníženiu alebo zvýšeniu rýchlosti 
zatvárania o 1 sekundu.

Doterajšie tlmiče dverí DICTATOR ZF/ZU boli úplne nahradené tlmičom dverí 

Z 1000. Vzor vŕtania Z 1000 bol doplnený o príslušné vŕtania. 

Od modelu Z 1000 sa tlmič dverí ZF s obj. č. 300147 líši iba rozmermi puzdra a 
držiakom valca. Vyrába sa špeciálne pre Francúzsko a používa sa na náhradné účely.

Spravidla sa dodáva s háčikom 1011 pre dvere montované za zárubňou.

Univerzálny tlmič dverí ZF      
Špeciálna verzia pre Francúzsko

 Tlmič dverí ZF, hák 1011, 50 N, pozinkovaný Obj. č. 300147Objednávacie údaje

Regulácia

Všetky rozmery v mm
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Tlmič dverí DICTATOR Z1100 je špeciálna verzia Z1000 s montážnou konzolou pre 
posuvné dvere. Tlmič dverí Z 1100 tlmí pohyb zatvárania na posledných centimetroch 
a úplne zatvára posuvné dvere. Toto je optimálne riešenie najmä pre ľahké izbové dve-
re, pretože bežné tlmiče koncovej polohy (pozri záložku Technológia tlmenia v našom 
katalógu) môžu v nepriaznivých prípadoch takéto dvere vďaka zabudovanej vratnej 
pružine opäť trochu otvoriť.

Tlmič dverí Z 1100 sa spravidla dodáva so vstupným hákom typu 1009 (rozmery 
nájdete na strane 02.016.00). 

Rozmery

Univerzálny tlmič dverí Z 1100     
Tlmiče dverí pre posuvné izbové dver

Objednávacie údaje

Montáž Montážna konzola sa montuje na posuvné dvere vo vzdialenosti približne 1 mm od 
zatváracej hrany a približne 80 mm pod hornou hranou dverí. Upevnite valec v púzd-
re tlmiča dverí pomocou dvoch dodaných skrutiek a potom priskrutkujte tlmič dverí k 
montážnej konzole pomocou 2 skrutiek M6. Ak chcete namontovať prívodný hák, sklopte 
držiak valca tlmiča dverí. Najskôr upevnite háčik iba do dvoch podlhovastých otvorov 
na ráme dverí tak, aby bol v jednej línii s tlmičom dverí a aby sa gumový valček dotýkal 
len predného okraja háčika. Až po optimálnom nastavení háčika sa naskrutkuje aj do 
dvoch bežných otvorov.   

Krídlo 

Rám dverí

 Tlmič dverí Z 1100, hák 1009, 20 N, poniklovaný Obj. č. 300367

 Tlmič dverí Z 1100, hák 1009, 50 N, poniklovaný Obj. č. 300498
 Tlmič dverí Z 1100, hák 1009, 80 N, poniklovaný Obj. č. 300499

 každý s montážnou konzolou

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 • 1065

Tlmič dverí

Strana 02.019.00

 Možnosti použitia dvere, klapky, zásuvky v interiérovom vybavení

 Sila zatvárania  13 N (meraná na tlmiči dverí)

 Tlmiaca charakteristika konštantná 
 Rýchlosť zatvárania  pevne nastavená  

 Tlmiaca kvapalina Silikón

 Rozsah dodávky Tlmič dverí, vstupný hák, upevňovacie skrutky

 Materiál nerezová oceľ

Technické údaje

Univerzálny tlmič dverí Junior
Najmä pre interiérové vybavenie, výstavbu 
obchodov a nábytku, vybavenie lekární a 
zdravotnícku techniku dodáva spoločnosť 
DICTATOR osvedčenú technológiu tlmenia 
- tlmiče dverí DICTATOR v "najmenšom 
formáte".

Tlmič dverí Junior zabraňuje buchnutiu dverí 
so sieťkou proti hmyzu, malých dvierok v 
nábytku, klapiek alebo zásuviek. Jemne 
tlmí zatvárací pohyb na posledných cen-
timetroch. Vďaka tomu je vhodný napríklad 
pre zásuvky, ktoré sa musia zatvárať bez 
trhnutia, pretože obsahujú citlivé pred-
mety (napr. optické zariadenia). Dvere, 
klapka alebo zásuvka sa jemne zatiahnu 
a bezpečne zatvoria.  

Model Junior sa vyznačuje veľmi malý-
mi rozmermi. Vďaka tomu ho možno 
inštalovať aj v stiesnených priestoroch. 
Ďalšou veľkou výhodou modelu Junior je 
jeho "transformovateľnosť": pri rovnakých 
rozmeroch skrine funguje buď na tlačenie, 
alebo na ťahanie (pozri prerušovaný variant 
na rozmerovom nákrese na nasledujúcej 
strane). 

Junior je celý vyrobený z nehrdzavejúcej 
ocele, a preto je vhodný pre širokú škálu 
aplikácií (napr. aj v potravinárskom sektore, 
vo vlhkom prostredí). 
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Objednávacie údaje

Tlmič dverí Junior sa zvyčajne montuje na vnútornú stranu skrine alebo priečky - 
"neviditeľne", aby tlmil zásuvky alebo dvere skrine. 

Puzdro Junior s upevňovacími okami na boku sa naskrutkuje tak, aby horný okraj puzdra 
vyčnieval približne 1 mm nad horný okraj dverí alebo zásuvky.

Háčik je k rámu pripevnený 2 skrutkami. Hák je pripravený na rôzne varianty upevne-
nia: môže byť naskrutkovaný spredu (pozri obrázok nižšie). Dva upevňovacie otvory 
sú vytvorené dvoma vrtmi 

ø 5,5 mm v prednej časti háčika. Alebo sa dá priskrutkovať zdola. Výška háčika je 
správna, keď sa valček držiaka valčeka len veľmi zľahka dotýka prednej hrany háčika, 
keď nabehne dovnútra.

Montáž

Rozmery

 Tlmič dverí Junior na tlak   Obj. č. 392000

 Tlmič dverí Junior na ťah   Obj. č. 392020

Tlmič dverí Junior 
na tlak
Obj. č. 392000

Tlmič dverí Junior 
na ťah

Obj. č. 392020

Tlakové a ťahové tlmiče dverí Junior sa líšia len polohou držiaka valčeka. Vo verzii push-
pull je držiak valčeka upevnený v zadnom otvore skrinky a tiež smeruje dozadu (pozri 
čiarkovaný nákres). Táto verzia sa používa napríklad vtedy, keď je tlmič dverí pripevnený 
k zadnej hrane zásuvky a hák je pripevnený k zadnej stene skrinky.

Všetky rozmery v mm
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Montážne príslušenstvo 
Tlmič dverí

Montážne dosky a konzoly 
pre tlmiče dverí

Technické údaje

Spoločnosť DICTATOR ponúka rôzne 
montážne dosky a konzoly na inštaláciu 
tlmičov dverí DICTATOR. Umožňujú 
bezpečnú a bezproblémovú montáž na 
tenkostenné oceľové dvere, protipožiarne 
a sklenené dvere, ako aj vodorovnú montáž 
(POZOR: Tlmič dverí musí byť vhodný na 
vodorovnú montáž!).
Montážne dosky pre oceľové dvere majú 
závity na priskrutkovanie tlmiča a otvory na 
prinitovanie dosky ku krídlu dverí. 
V prípade protipožiarnych dverí výrobca 
v homologizácii dverí alebo vo vyhlásení 
výrobcu uvedie, či a aké montážne dosky 
sa majú použiť (použite tlmič dverí V 1600, 
obj. č. 300960!). Ak je potrebná montážna 
doska, pripevní sa na krídlo dverí tak, aby 
bol tlmič dverí vzdialený približne 40 cm 
od strany zámku. 
Dodávame aj montážne dosky na pripev-
nenie hákov na úzke/tenké oceľové rámy. 
Je nevyhnutné, aby bol hák bezpečne 
a stabilne upevnený, inak nie je možné 
zaručiť správnu funkciu tlmiča dverí.
Pri celosklenených dverách možno tlmič 
prilepiť pomocou montážnej sady..

 Hrúbka dosky 3 mm (pre obj. č. 205237: 2,5 mm)

 Materiál oceľ, žiarovo pozinkovaná/nerezová oceľ l

 Typy dverí oceľové, protipožiarne a celosklenené dvere

 Upevnenie Schließerplatte/oceľové dvere Oceľové nity Ø4 x12 mm (predvŕtané otvory)

 Upevnenie rámová doska/oceľové rámy hmoždinkové ukotvenie so skrutkami Ø 5 mm     
 Upevneňovacia montážna sada na celosklenné dvere 3M lepiaca páska 
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Montážna doska H 1300, 
obj. č. 205213

Montážna doska V 1600 a 
VS 2000

Obj. č. 205212
Montážna doska V 1600 pre protipožiarne dvere 

bez falcu, obj. č. 205237

Pre dvere s falcom sa používajú montážne dosky 205213/205212. Pri použití montážnej 
dosky obj. č. 205237 musia byť dvere nastavené tak, aby medzera medzi krídlom dverí 
a rámom bola minimálne 3,5 mm.
Háčiky dverových tlmičov sú pripevnené k rámu. Ak - ako v prípade úzkych oceľových 
rámov - nie je možné ich upevniť pomocou všetkých 4 otvorov hákov, určite by sa mala 
použiť montážna doska. Pre dverové tlmiče V 1600 a H 1300 je k dispozícii montážna 
doska 205231XL. Umožňuje veľmi stabilné a bezpečné upevnenie a zjednodušuje 
inštaláciu vďaka drážkovaným otvorom a možnosti výberu upevňovacích otvorov.

Montážne dosky pre oceľové dvere

Objednávacie údaje  Montážna doska pre tlmič dverí VS 2000 Obj. č. 205212

 Montážna doska pre tlmič dverí V 1600 Obj. č. 205212

 Montážna doska pre V 1600 na protipožiarnych dverách bez falcu Obj. č. 205237

 Montážna doska pre tlmič dverí H 1300 Obj. č. 205213

 Montážna doska pre vstupnú krivku VS 2000 Obj. č. 205232

 Montážna doska pre hák od V 1600 a H 1300 Obj. č. 205231XL

Rozmery montážnej dosky háčiky

Senkung H

 

3 x Redukcia 
DIN 74 Am 

Rozmery montážnej dosky pre tlmiče dverí

POZOR:
V prípade protipožiarnych 

dverí je v schválení dverí alebo 
v schválení výrobcu uvedené, 
či a aké montážne dosky sa 

majú použiť.

Obj. č. 205232 Obj. č. 205231XL
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Montážne príslušenstvo 
Tlmič dverí

Svetlík

Montážna sada na lepenie umožňuje použitie dverových tlmičov na celosklenených 
dverách. 
Pomocou špeciálnej obojstrannej lepiacej pásky sa montážne dosky pre tlmič dverí V 
1600 aj príslušný hák pripevnia na sklenené dvere alebo sklenený svetlík. Na dotvorenie 
vizuálneho vzhľadu je súčasťou každej sady krycia doska, ktorá sa nalepí na druhú 
stranu dverí pomocou lepiacej pásky presne na miesto montážnej dosky. Montážne aj 
krycie dosky sú vyrobené z materiálu V2A.. 

Montáž

Montážna sada pre celosklenené dvere, na lepenie

Tlmič dverí alebo hák sa najprv priskrutkujú na príslušnú montážnu dosku. Potom sa 
montážna doska nalepí na sklenené dvere alebo sklenený svetlík podľa vyššie uvedeného 
nákresu. Potom sa krycia doska prilepí na druhú stranu skla tak, aby bola montážna 
doska presne zakrytá. Konečná pevnosť lepidla pri 20 °C sa dosiahne po 72 hodinách. 

Krídlo 
dverí

Všetky rozmery v mm

Technické údaje Montáž materiálu a 
krycie dosky

V2A (1.4301)

Lepiaca páska Akrylové lepidlo
Hrúbka 1,1 mm
Farba šedá
Pracovná teplota: od 15 °C do 25 °C
Trvalá teplota okolia: izbová teplota, krátkodobo do 80

Rozsah dodávky Montážna sada tlmiča dverí V 1600: 1 montážna doska so 4 otvormi so závitom 
M4, 1 krycia doska s lepiacou páskou 3M, 1 čistiaca handrička

Montážna sada pre háčiky 1009, 1011 alebo 1013: 1 montážna doska so 4 ot-
vormi so závitom M5, 1 krycia doska s lepiacou páskou 3M, 1 čistiaca handrička
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Montážne príslušenstvo 
Tlmič dverí
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Montážna sada pre celosklenené dvere, na lepenie - 
pokračovanie

Rozmery dosky 
montážna sada tlmič 
dverí V 1600

Objednávacie údaje Montážna sada Tlmič dverí  V 1600  pre sklenené dverre Obj. č. 205375

Montážna sada Háčik 1009, 1011, 1013 pre skl. dvere Obj. č. 205376

Montážna doska pre tlmič dverí 
V 1600 na lepenie

Krycia doska na lepenie

Rozmery dosky 
montážna sada háčik

Montageplatte für Haken 
zum Kleben

Abdeckplatte zum Kleben

Na vedlajšom obrázku sú zobrazené „krycie plechy“ na opačnej strane dverí. Zabezpečujú, 
aby namontovaný tlmič dverí a hák tvorili s dverami jeden celok.

Ak dvere nemajú sklenený svetlík, upevní sa na dvere pomocou montážnej sady iba 
tlmič dverí. Hák sa potom môže priskrutkovať k rámu buď priamo, alebo pomocou inej 
montážnej dosky

Montážna doska pre háčiky 
na lepenie

Krycia doska na lepenie

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 • 20200602 Strana 02.025.00

Montážne príslušenstvo 
Tlmič dverí
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Montageplatte für waagerechte Montage 
Türdämpfer V1600 an gleichliegenden 
Türen, 100x95x3mm, V2a

205463

Gezeichnet

Kontrolliert

Freig.Fert.

Datum Name

Material:

Gewicht:Allgemein- 
toleranz

ISO 2768-1f
ISO 2768-2f

Oberflächen 
Kanten

ISO 13715

DICTATOR TECHNIK
Berlin

K. u. J. Stech GmbH

Maßstab:

Oberfläche:
Bezeichnung:

Artikelnummer:

Zeichnungs-Nr.:B100107.R00

-Alle Kanten entgratet!

Änderungen:

1
A3

29.09.2010
29.09.2010

RA
MA RA

1.4301
1:1

29.09.2010MA RA

Freigegeben

A-A 
 

90°
ø10,4

ø 5,5

M 4

120

95

Tlmiče dverí V 1600 a VS 2000 sa dajú namontovať aj horizontálne v strede krídla dverí 
pomocou montážnych dosiek. Montážne dosky majú zodpovedajúce závitové otvory na 
upevnenie dverovej klapky. Háčik sa upevňuje priamo na rám dverí. 
Pre VS 2000 sú k dispozícii aj montážne konzoly. Sú priskrutkované k hornému okraju 
dverí, takže sú takmer neviditeľné. Na drevených dverách sú zvyčajne zapustené. Pri 
oceľových dverách sa uistite, že medzi dverami a rámom je aspoň 4 mm voľný priestor, 
aby bol dostatok miesta pre montážnu dosku a aby sa nezasekávali dvere.

Montážna doska g pre dvere splývajúce so 
zárubňou, Obj. č. 205221

Rozmery

Montážna doska a pre povrchovo montova-
né dvere, obj. č. 205220

Montážna doska na horizontálnu montáž háku 1020 
pre VS 2000, obj. č. 205256

Táto montážna doska sa používa, ak rám dverí nie je taký vysoký, aby sa naň 
dal pri vodorovnej montáži upevniť hák VS 2000 všetkými otvormi. Dodatočný 

tretí upevňovací otvor dosky poskytuje v tomto prípade dostatočnú stabilitu.

Objednávacie údaje  Montážna doska pre horizontálnu inštaláciu    VS 2000, pozinkovaná Obj. č. 205279

 Montážna doska pre horizontálnu inštaláciu    V 1600, V2A Obj. č. 205463

 Montážna doska a pre horizontálnu inštaláciu VS 2000, pozinkovaná Obj. č. 205220

 Montážna doska g pre waagrechte Montage   VS 2000, pozinkovaná Obj. č. 205221

 Montážna doska pre waagrechte Montage Haken 1020, pozinkovaná Obj. č. 205256

 

Montážne dosky/konzoly na horizontálnu montáž

Montážna doska pre tlmič dverí VS 2000, 
obj. č. 205279

Montážna doska pre tlmič dverí V 
1600, obj. č. 205463

8 x M4

5 x  Ø 6

t = 3

Všetky rozmery v mm
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Tlmič dverí 
pre posuvné dvere

Typ dverí posuvné dvere

Sila zatvárania závisí od modelu, odporúča sa 20 N

Modely tlmičov dverí Z 1100, V 1600

Materiál montážna konzola V2A (AISI 304)

Technické údaje

Univerzálny tlmič dverí
Pre posuvné dvere

Niektoré tlmiče dverí DICTATOR možno 
pomocou špeciálnej montážnej konzoly 
použiť aj na posuvné dvere. Sú namonto-
vané na bočnej strane posuvných dverí, 
príslušný háčik na ráme dverí.
Tlmič dverí na posledných centimetroch 
spomalí zatvárací pohyb posuvných dverí a 
potom posuvné dvere bezpečne zatiahne. 
Dvere už nemôžu odskočiť, a preto sú vždy 
spoľahlivo zatvorené. Mimo tejto oblasti sa 
dvere môžu pohybovať úplne voľne. 
Montážne konzoly pre posuvné dvere sú 
v súčasnosti k dispozícii pre dva modely 
tlmičov dverí:
- Tlmič dverí Z 1000 (verzia Z 1100)
- Tlmič dverí V 1600: vďaka montážnej 
konzole z materiálu V2A možno teraz tlmič 
dverí V 1600 používať aj na posuvných 
dverách. Montážna konzola úplne zakrýva 
puzdro s montážnou doskou, takže vzniká 
vizuálny celok (pozri fotografiu). Montážny 
držiak sa jednoducho objedná ako doplnok 
k požadovanému modelu V 1600. 
Tlmiče dverí s nižšou zatváracou silou sa 
zvyčajne používajú na posuvné dvere, 
pretože inak je sila potrebná na otvorenie 
posuvných dverí príliš veľká. 



Tlmič dverí 
pre posuvné dvere
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Pomocou špeciálneho uhla možno tlmič dverí V 1600 namontovať aj na posuvné dvere. 
Montážny uholník je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele.

Tlmič dverí V 1600 je namontovaný na bočnej strane posuvných dverí. Vstupný hák je 
pripevnený k rámu dverí. Keď sú posuvné dvere zatvorené, držiak valčeka krátko pred 
zatvorením narazí do háčika a tlmeným spôsobom dvere úplne zatiahne. Dvere už 
nemôžu odskočiť, a preto sú vždy spoľahlivo zatvorené.

Podrobné informácie o dverovej klapke V 1600 s rozmermi a informáciami o objednávke 
nájdete na stranách 02.007.00 a nasledujúcich. 

Rozmery montážnej 
konzoly

Montážna konzola od V 1600 sa priskrutkuje na prednú stranu posuvných dverí na 
zatváracej hrane približne 85 mm pod rámom dverí. Vzdialenosť od zatváracej hrany 
závisí od toho, či dvere v zatvorenej polohe ležia na ráme, alebo sa zasúvajú do 
výklenku v ráme.  

Rozložte základnú dosku tlmiča dverí a upevnite ju na držiak. Potom otočte puzdro tlmiča 
dverí smerom nadol, kým nezapadne na miesto na základnej doske.

Ak chcete namontovať prívodný hák, sklopte držiak valca dverovej klapky. Najprv upev-
nite hák len do dvoch podlhovastých otvorov na ráme dverí tak, aby bol v jednej línii s 
tlmičom dverí a gumový valček sa dotýkal len prednej hrany háku. Až po optimálnom 
nastavení háčika sa naskrutkuje aj do dvoch bežných otvorov.

Funkčná postupnosť

Tlmič dverí V 1600       
S montážnou konzolou pre posuvné dvere

Objednávacie údaje Montážna konzola posuvných dverí pre tlmič dverí V 1600, 
V2A

Obj. č. 203037

Všetky rozmery v mm

Montáž
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Tlmič dverí 
pre posuvné dvere

Tlmič dverí DICTATOR Z1100 je špeciálna verzia tlmiča Z1000 s montážnou konzolou 
pre posuvné dvere. Tlmič dverí Z 1100 tlmí pohyb zatvárania na posledných centime-
troch a úplne zatvára posuvné dvere. Toto je optimálne riešenie najmä pre ľahké dvere, 
pretože bežné tlmiče koncovej polohy (pozri záložku Technológia tlmenia v našom 
katalógu) môžu v nepriaznivých prípadoch takéto dvere vďaka zabudovanej vratnej 
pružine opäť trochu otvoriť.

Tlmič dverí Z 1100 sa spravidla dodáva so vstupným hákom typu 1009 (rozmery 
nájdete na strane 02.016.00).

 

Rozmery

Tlmič dverí Z 1100     
Tlmič dverí pre izbové posuvné dvere

Objednávacie údaje

Montáž Montážna konzola sa montuje na posuvné dvere vo vzdialenosti približne 1 mm od zat-
váracej hrany a približne 80 mm pod hornou hranou dverí. Upevnite valec v puzdre tlmiča 
dverí pomocou dvoch dodaných skrutiek a potom priskrutkujte tlmič dverí k montážnej 
konzole pomocou 2 skrutiek M6. Ak chcete namontovať prívodný hák, sklopte držiak 
valca dverovej klapky. Najskôr upevnite háčik iba do dvoch podlhovastých otvorov na 
ráme dverí tak, aby bol v jednej línii s tlmičom dverí a aby sa gumový valček dotýkal 
len predného okraja háčika. Až po optimálnom nastavení háčika sa naskrutkuje aj do 
dvoch bežných otvorov.   

Krídlo 

Rám dverí

 

Tlmič dverí Z 1100, hák 1009, 20 N, poniklovaný Obj. Č. 300367

Tlmič dverí Z 1100, hák 1009, 50 N, poniklovaný Obj. Č. 300498

Tlmič dverí Z 1100, hák 1009, 80 N, poniklovaný Obj. Č. 300499

každý s montážnou konzolou

Všetky rozmery v mm



Tlmič dverí 
pre posuvné dvere
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Pružina dverí "Piccolo"

Strana 02.031.00

Technické údaje

Pružina dverí "Piccolo"
Dverová zatváracia pružina DICTATOR 
"Piccolo" spoľahlivo zatvára ľahké interié-
rové dvere, ako sú dvere do izby, kuchyne, 
WC alebo reštaurácie. 

Dverová pružina Piccolo sa vyznačuje 
malými rozmermi. Piccolo funguje bez 
akéhokoľvek rušivého prepojenia, vďaka 
čomu je veľmi nenápadné, a tým je chrá-
nené aj pred vandalizmom.

Sila pružiny je nastaviteľná. Na dvere sa 
prenáša pomocou tlakovej platničky. Aby 
sa zabránilo poškodeniu dverí, prítlačná 
doska sa posúva po disku, ktorý je pripev-
nený k dverám.

V prípade väčších dverí je možné použiť 
viac pikol na zvýšenie zatváracej sily.

Výškové rozdiely medzi rámom a dverami 
pri zapustených dverách možno ľahko 
vyrovnať pomocou dodaných podložiek.

Piccolo je k dispozícii aj v nerezovom vyho-
tovení na použitie na vonkajších dverách.

Piccolo je veľmi všestranná a dodáva sa 
aj v špeciálnych verziách pre špeciálne 
aplikácie.

Materiál Oceľ poniklovaná                                       

Oceľ čierna lakovaná RAL 9005               

V2A, V4A

Sila pružiny 10 - 50 N (nastaviteľná)

Uhol otvorenia max. 90°

Príslušenstvo (súčasť dodávky) 3 podložky
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Pružina dverí "Piccolo"

Strana 02.032.00

18

77

5

1
1
6

9
8

ø 23

1
3
0

2
4

77





 Vložte napínací kolík 
do otvoru v napína-

com krúžku a otáčajte 
ho smerom k rámu, 
kým nie je predpätie 
dostatočné Potom 
vložte hnací kolík do 

posledného otvoru pred 
tlakovou doskou.

Objednávacie údaje Pružina dverí Piccolo, Oceľ poniklovaná Obj. č. 300340

Pružina dverí Piccolo, Oceľ čierna lakovaná RAL 9005 Obj. č. 300340S

Pružina dverí Piccolo, V2A Obj. č. 300339

Pružina dverí Piccolo, V4A Obj. č. 300337

Ak chcete Piccolo namontovať, priskrutkujte pružinové puzdro na rám pomocou dvoch 
polkruhových skrutiek. Teraz namontujte samomaznú podložku a podložku tak, aby 
tlaková doska zakrývala len podložku. Tlaková doska by mala byť vždy rovnobežná s 
dverami. V prípade dverí, ktoré sú posunuté dozadu, použite aj ďalšie dodané podložky 
na niekoľkonásobné podloženie disku.

Teraz môžete pružinu napnúť pomocou priloženého napínacieho kolíka. Upozorňujeme 
však, že predpätie nesmie byť väčšie ako polovica otáčky (= 2 otvory). Potom zaistite 
predpätú pružinu pomocou hnacieho kolíka vložením do otvoru v blízkosti tlakovej dosky.

Rozmery

Montáž

Krídlo dverí
Rám

Podložky

Všetky rozmery v mm



Dverová pružina
Doplnok D2a/D4
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Doplnok DICTATOR D2a a D4 sú jedno-
duchým a lacným zatváracím mechaniz-
mom vhodným pre takmer všetky dvere. 
Prípojky (Adjunkte) možno použiť pre ľavé 
aj pravé dvere.

Nastaviteľná sila pružiny sa prenáša pro-
stredníctvom pákového ramena, ktoré sa 
posúva po valčeku pripevnenom ku krídlu 
brány.

Pružinové rameno sa dá sklopiť tak, aby 
sa funkcia doplnku dočasne vypla a dvere 
zostali otvorené (napr. aby sa cez ne mohli 
bez prekážok prepravovať predmety). 

Doplnky sú k dispozícii s rôznou silou 
pružiny, a preto ich možno použiť pre ľahké, 
ale aj veľmi ťažké dvere v závislosti od typu. 

Na použitie na vonkajších dverách, ako sú 
záhradné dvere, sa nastavovače D2a/D4 
dodávajú z nehrdzavejúcej ocele.

Okrem doplnkov D2a a D4 odporúčame 
použiť tlmič dverí DICTATOR, aby sa dvere 
pred zabuchnutím tlmili a jemne zatiahli 
(pozri stranu 02.003.00 a ďalej).

Technické údaje

Doplnok D2a / D4
Zatváracia pružina s otočným ramenom

 Materiál poniklovaná oceľ alebo nehrdzavejúca oceľ

 Sila pružiny podľa typu 10 - 50 N nastaviteľná
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Dverová pružina
Doplnok D2a/D4
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Montáž Pomocou vhodných skrutiek (Ø 5 mm) pripevnite pätku doplnku na požadované miesto 
na ráme dverí. Dodržiavajte pritom rozmery uvedené nižšie, najmä vzdialenosť medzi 
posuvným valčekom, ktorý je priskrutkovaný na krídle dverí a samotnou pätkou. V prípade 
dverí s normálnou hmotnosťou je doplnok upevnený v dolnej tretine dverí. Ak chcete do-
plnok napnúť, vložte priložený kolík do otvoru napínacieho krúžku a otočte ním v smere 
páky. Malý kolík, vložený do jedného z otvorov, slúži ako pohon zatváracej pružiny. Ak 
sila nie je dostatočná, odstráňte kolík a znovu otočte upínacie zariadenie v smere páky.

Rozmery

 Doplnok D2a poniklovaný Obj. č. 300300

 Doplnok D2a nerezová oceľ Obj. č. 300308

 Doplnok D4 poniklovaný Obj. č. 300320

 Doplnok D4 nerezová oceľ Obj. č. 300328

Objednávacie údaje

 Doplnok D2a

 Doplnok D4

Rám Krídlo dverí

Upínací krúžok

Krídlo dveríRám

Upínací krúžok

Všetky rozmery v mm



Zatváracie pružiny
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Inštalačné doplnky DICTATOR lacno 
zatvárajú dvere prakticky neviditeľne. 

Obe verzie možno namontovať do dverí 
v ľubovoľnej výške. Vzhľadom na malý 
priemer 

E16/2500 je vhodný najmä pre menšie 
drevené dvere; doplnok E22/2550 sa 
používa pri oceľových a väčších drevených 
dverách. Jeho montážne otvory sa zhodujú 
s montážnymi otvormi predchádzajúceho 
modelu E 28. 

Sila zatvárania zabudovaných prídavných 
zariadení je nastaviteľná. Závisí to okrem 
iného od typu závesu dverí, t. j. podľa toho 
sa líši silový účinok.

Zatváracie pružiny DICTATOR sú v zásade 
vhodné dvere montované na povrchu 
zárubni a splývajúce so zárubnňou. 
Nevyžadujú údržbu, ale občasné 
premazanie pohyblivých častí zvyšuje ich 
účinnosť a životnosť. 

Vonkajšie časti E 22/2550, obj. č. 
300319, sú vyrobené z nehrdzavejúcej 
ocele (hliníková rúrka, predná časť a 
protiplech z nehrdzavejúcej ocele).

Ako doplnok k inštalačnému príslušenstvu 
sa odporúča použiť tlmič dverí DICTATOR

Inštalačné doplnky E 16/2500 
a E 22/2550

Technické údaje  Typ       E 16/2500      E 22/2550

 Priemer rúrky pružiny    Ø 16 mm  Ø 22 mm

 Uhol otvorenia dverí    do 180°  do 180°

 Zatváranie v rozsahu        0 - 150°, v závislosti od závesu dverí

 Zatváracia sila     5 - 15 Nm  15 - 30 Nm

 Materiál rúrky pružiny    Alu   Alu 

 Materiál prednej a protiľahlej dosky   Pozinkovaná oceľ     Nerezová-/pozinkovaná- oceľ



Zatváracie pružiny
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Najskôr vyvŕtajte v prednej časti krídla dverí otvor na umiestnenie rúrky pružiny (priemer 
17 alebo 23 mm, v závislosti od typu). Potom zatlačte montážny doplnok do krídla 
dverí, v prípade potreby zapustite prednú dosku a upevnite ju dvoma skrutkami so 
zapustenou hlavou.
Potom sa protiplech priskrutkuje k rámu dverí - presne oproti prednému plechu, najmä 
v rovnakej výške. Uistite sa, že za protidoskou je dostatok miesta pre zavesené články 
reťaze. Na tento účel odporúčame otvor hlboký približne 50 - 80 mm s priemerom o 
niečo menším, ako je šírka protiplechu. Teraz zaháknite reťaz do otvoru v protiplechu. 
Inštalačný doplnok je teraz pripravený na použitie.
Pružinu môžete viac utiahnuť opätovným pripevnením retiazky pomocou poistného 
kolíka, keď sú dvere otvorené dokorán, a zasunutím retiazky hlbšie do protiplechu. Po 
odstránení blokovacieho kolíka sa dvere zatiahnu silnejšie; upozorňujeme však, že ak sú 
závesy dverí ďaleko von a pružina je veľmi silno napnutá, dvere už nemusí byť možné 
otvoriť na 180°. V takom prípade montážny doplnok blokuje určitý uhol otvorenia a 
ďalšie otvorenie by mohlo poškodiť inštalačný doplnok a/alebo dvere.

Montáž 

Objednávacie údaje
(Iné verzie na požiadanie)

Inštalačný doplnok E 22/2550

Rozmery
Inštalačný doplnok E 16/2500

Verzia so 
štvorcovým 
predným pa-
nelom

 Inštalačný doplnok E16/2500 Obj. č. 300371

 Inštalačný doplnok E 16/2500, celková dĺžka 240 mm Obj. č. 300371L

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

 Inštalačný doplnok E 22/2550, hranatý čelný panel z pozink. ocele Obj. č. 300341

Verzia so 
zaobleným 
predným 

Všetky rozmery v mm



Závesy otočných dverí
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Závesy otočných dverí 
HAWGOOD

Závesy krídlových dverí DICTATOR typu 
HAWGOOD ľahko a rýchlo zatvárajú 
krídlové dvere a udržujú ich zatvorené. 
Po krátkom rozkývaní sa dvere okamžite 
vrátia do zatvorenej polohy. Vďaka tomu 
sú obzvlášť vhodné pre často používané 
dvere (napr. vo verejných budovách a v 
priemysle), pretože dvere sa dajú ihneď 
otvoriť pre ďalšieho okoloidúceho bez 
toho, aby sa muselo čakať na niekoľko 
pohybov krídla. Často sa však používajú aj 
na krídlové dvere v interiérovom vybavení 
a to najmä v obchodnom vybavení (napr. 
na pokladniach, krídlové dvere v pultoch). 

Pri otváraní sú dvere vďaka špeciálnemu 
tvaru "pätky" otočené smerom od rámu. 
To znamená, že pri ich použití sa na jed-
nej strane nezmenšuje svetlá šírka otvoru 
dverí v dôsledku závesu krídlových dverí 
a na druhej strane zostáva len minimálna 
medzera medzi zárubňou a krídlom dverí, 
keď sú dvere zatvorené. 

Existujú rôzne typy, ktoré vyhovujú rôznym 
hrúbkam dverných krídel a hmotnostiam 
dverí.

   

Technické údaje  Typy dverí  Krídlové dvere s hrúbkou 19 až 40 mm  

 Hmotnosť dverí až do viac ako 100 kg, v závislosti od výberu typu 

 Šírka dverí Vezmite prosím na vedomie nasledujúce tabuľky

 Uhol otvorenia max. 100°

 Upevnenie pod 90° (typy 41 a 42 sú k dispozícii aj bez neho)

 Dostupné typy 4000 E a D, 4500 E u. D, 40K, 41K, 41, 42
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Závesy otočných dverí

Na jedny dvere sú potrebné aspoň 2 závesy pre krídlové dvere. Mali by byť namonto-
vané približne 60 mm (typ 4000 a 4500) alebo 120 mm (typ 40K, 41K, 41, 42) pod 
hornou hranou alebo nad spodnou hranou dverí.

Najprv sa do rámu vyvŕta otvor na umiestnenie pružinového kolíka. V závislosti od typu 
je potrebné dodržať nasledujúce rozmery:

Typ 4000 a 4500:  Priemer 24 mm, hĺbka otvoru ca. 60 mm  
Typ 40K, 41K, a 42:  Priemer 38 mm, hĺbka otvoru ca. 90 mm

Otvor musí byť vyvŕtaný v strede rámu. Dbajte na to, aby zvierala s okrajom presne 
90° uhol.

Teraz si na rám vyznačte rozmery upevňovacej dosky. Na tento účel vložte záves kyvadla 
s čapom do vyvŕtaného otvoru a uistite sa, že čap voľne sedí v otvore a nedotýka sa 
jednej strany. To by bránilo práci pružiny v čape. Doska musí byť rovnobežná s okra-
jom rámu. Teraz opäť vyberte záves kyvadla z otvoru a pripravte si nádobu na dosku 
(hrúbka pre typy 4000 a 4500: 3 mm; pre typy 40K, 41K, 41 a 42: 4 mm). Panel musí 
byť potom v zásuvke uložený v rovine s rámom. Potom vyvŕtajte upevňovacie otvory pre 
dosku a dosku priskrutkujte. 

DÔLEŽITÉ: Podrážka závesu krídlových dverí musí byť presne kolmá na rám, aby sa 
dvere úplne zatvorili.

Teraz pripevnite pätku ku krídlu dverí. Na tento účel položte dverné krídlo v požadovanej 
výške na rám (v prípade potreby podložte drevom) a pritlačte ho k pätkám tak, aby 
ste si mohli vyznačiť presnú výšku, 
v ktorej budú pätky zapustené do 
dverného krídla. 

Veľkosť výklenku:
4000E/4500E ca. 24 x 14 mm
4000D/4500D  ca. 47 x 14 mm 
40K/41K ca. 60 x 29 mm 
41/42 ca. 48 x 29 mm 

Ak sú dvere hrubšie ako vnútorný 
rozmer nenastaviteľnej pätky, krídlo 
dverí sa musí dodatočne rovnomer-
ne na oboch stranách upraviť na 
požadovanú hrúbku. Teraz zasuňte 
dvere do obuvníckych dielcov a 
predvŕtajte upevňovacie otvory. Ui-
stite sa, že upevňovacie skrutky pre 
pätky sú pevne usadené vo dverách. 

POZOR: ak upevňovacie otvory 
pre pätky nie sú presne vycentrované na otvory v pätke, pätka sa môže pri skrutkovaní 
mierne deformovať a tým sa zaseknúť o pružinový kolík.   

TDvere, ktoré sa dajú otvoriť o viac ako 100°, musia byť dodatočne vybavené mecha-
nickým dorazom alebo podobným zariadením. 

Aby sa dosiahol optimálny účinok a čo najdlhšia životnosť, mali by sa závesy krídlových 
dverí DICTATOR HAWGOOD pravidelne čistiť a rotujúce a pohyblivé časti by sa mali 
mazať.  

Montáž

Návod na údržbu
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                            E  D E D E D E D E D  
    
    
 500 mm 9 16 6  11 5 9 4 7 3         5,4
 600 mm 11  20 8  14 6  11 5  9 4  7
 700 mm 12  22 9 16 7  13 6  11 5  9
 800 mm 14 25 11 20 8 14 7 13 6 11
 900 mm 16 26 12 22 10 18 8 14 7 12 
 1000 mm 18 26 13 23 11 20 9 16 7 13 
 1100 mm 20 26 15 26 12 22 10 18 8 15 
 1200 mm 22 26 16 26 13 23 11 20 9 16 
 1300 mm 22 26 17 26 14 25 12 22 10 18
 1400 mm 22 26 19 26 15 26 12 22 11 20 
 1500 mm 22 26 20 26 16 26 13 23 11 20 
 1600 mm 22 26 22 26 17 26 14 25 12 22
 1800 mm 22 26 22 26 19 26 16 26 14 25 
 2000 mm 22 26 22 26 21 26 18 26 15 26 

 300 mm     400 mm      500 mm      600 mm  700 mm

Závesy pre krídlové dvere typu 4000 a 4500 sú určené pre malé krídlové dvere a krídlové 
klapky (napr. v predajných pultoch). Líšia sa nenastaviteľným vnútorným rozmerom pätky. 
Typ 4000 je určený pre dvere s hrúbkou 19 (- 24) mm, typ 4500 pre dvere s hrúbkou 
25 (- 30) mm. Sily pružín oboch typov sú rovnaké. Tieto závesy otočných dverí sú vždy 
vybavené funkciou pridržania otvorenia v uhle približne 90°. Sú k dispozícii s jednou 
(E) alebo dvoma pružinami (D). 
Pomocou nasledujúcej tabuľky určíte, ktorú verziu použiť v závislosti od šírky a výšky 
dverí, ako aj od ich hmotnosti. Vo všeobecnosti sa na jedny dvere používa vždy jeden 
pár "E" alebo jeden pár "D".
 

Rozmery: Verzia s mo-
sadznou pätkou

Závesy pre krídlové dvere HAWGOOD typ 4000 a 
4500, pre dvere do 26 kg a hrúbky max. 30 mm

Verzia E (1 
pružina)

Verzia D (2 
pružiny)   

Závesy krídlových dverí série 4000 a 4500 sú k dispozícii v rôznych verziách. Pre 
architektonicky náročné riešenia sa zvyčajne používa záves krídlových dverí s mosadz-
nou pätkou (kartáčovanou alebo poniklovanou). Verzia s pätkou z plastu odolného voči 
oderu (svetlosivá alebo čierna) je riešením, ktoré je rovnako kvalitné a odolné ako aj 
cenovo veľmi výhodné. Môže sa dodať aj s montážnou doskou z materiálu V2A, a preto 
je ideálny do vlhkého prostredia alebo na vonkajšie použitie. 

Prehľad typov

Šírka dverí
Výška

Výber typu 
v závislosti od hmotnosti a 
veľkosti dverí 

 Maximálna prípustná hmotnosť krídla dverí v kg
E = 2 x jednoduché
       pružiny (1 pár)

D = 2 x dvojité
  pružiny (1 pár)

Všetky rozmery v mm
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4500  4000  Verzia E 
(1 pružina)

Rozmery závesov krídlových dverí s plastovou pätkou sa mierne líšia od rozmerov verzie 
s mosadznou pätkou. Okrem toho sa pätka verzie D skladá z dvoch samostatných pätiek 
namontovaných na doske. 
Plastová pätka je vyrobená zo špeciálneho materiálu odolného proti oderu, ktorý výrazne 
predlžuje životnosť. 
Závesy pre krídlové dvere 4000/4500 je možné na požiadanie dodať aj so špeciálnymi 
montážnymi doskami, napr. pre okrúhle stĺpiky.
.  

Rozmery: Verzia s pla-
stovou pätkou

Závesy krídlových dverí HAWGOOD typ 4000 a 
4500  pre dvere do 26 kg a hrúbky max. 30 mm - 
pokračovanie

Verzia D 
(2 pružiny)   

Objednávacie údaje Obj. č.
Záves otočn. dverí 4000E Mosadz poniklovaná, Pozink. doska 300350
Záves otočn. dverí 4000D Mosadz poniklovaná, Pozink. doska 300359
Záves otočn. dverí 4000E Brúsená mosadz, Pozink. doska 300360
Záves otočn. dverí 4000D Brúsená mosadz, Pozink. doska 300361
Záves otočn. dverí 4500E Mosadz poniklovaná, Pozink. doska 300362
Záves otočn. dverí 4500D Mosadz poniklovaná, Pozink. doska 300363
Záves otočn. dverí 4500E Brúsená mosadz, Pozink. doska 300364
Záves otočn. dverí 4500D Brúsená mosadz, Pozink. doska 300365
Záves otočn. dverí 4000E Plast svetlosivý, Pozink. doska 300350K
Záves otočn. dverí 4000E Plast čierny, Pozink. doska 301420
Záves otočn. dverí 4000D Plast svetlosivý, Pozink. doska 300359K
Záves otočn. dverí 4000D Plast čierny, Pozink. doska 301421
Záves otočn. dverí 4500E Plast svetlosivý, Pozink. doska 300362K
Záves otočn. dverí 4500E Plast čierny, Pozink. doska 301422
Záves otočn. dverí 4500D Plast svetlosivý, Pozink. doska 300363K
Záves otočn. dverí 4500D Plast čierny, Pozink. doska 301423
Záves otočn. dverí 4000E Plast svetlosivý, Doska V2A 300350KV2A

Záves otočn. dverí 4000D Plast svetlosivý, Doska V2A 300359KV2A
Záves otočn. dverí 4500E Plast svetlosivý, Doska V2A 300362KV2A
Záves otočn. dverí 4500D Plast svetlosivý, Doska V2A 300363KV2A

Všetky rozmery v mm
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    K    I   II   III

 - 8 1x41  1x41

 8 - 16 1x42  1x41

 16 - 20 1x42  1x42

 20 - 30 1x42+  1x42 
  1x41

 30 - 50 2x42 1x41 1x42

III
B

G

K = G x  1/2B
H

II

I

H

Závesy pre krídlové dvere typu 41 a 42 sú určené pre väčšie krídlové dvere. Pozrite si 
tabuľku s výpočtovým vzorcom (použitie na ťažších alebo širších dverách na požiadanie). 
Typy 41 a 42 sa líšia len silou pružiny (rozpoznateľné podľa plastového puzdra pružinového 
kolíka: typ 42 biely, typ 41 čierny). Pri kombinácii typov 41 a 42 musí byť typ 42 vždy 
namontovaný hore.
Závesy krídlových dverí 41 a 42 sú voliteľne k dispozícii s pridržaním alebo bez pridržania 
pri 90°. Pätka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele, upevňovacia doska je pozinkovaná 
alebo tiež z nehrdzavejúcej ocele (optimálne pre potravinársky sektor). 

Rozmery

Závesy pre krídlové dvere HAWGOOD typ 41 a 42 
pre dvere do 60 kg, hrúbky 40 mm a šírky max. 1 m

Objednávacie údaje

Počet potrebných závesov pre krídlové dve-
re a príslušný typ (41 a/alebo 42) možno 
vypočítať podľa nasledujúceho vzorca. Na 
jedny dvere možno namontovať až 4 závesy 
(pozri tabuľku). Je potrebné zabezpečiť, 
aby silnejšie prevedenie (typ 42) bolo vždy 
namontované hore. Aj horný záves by mal 
byť namontovaný čo najvyššie.

 Záves otoč. dverí 41, pätka V2A, pozink. plech, bez upevnenia    Obj. č. 300440 

 Záves otoč. dverí 41, pätka V2A, pozin. plech, s upevnením       Obj. č. 300441

 Záves otoč. dverí 41, kompletne vyrobený z V2A, bez upevnenia  Obj. č. 300442

  Záves otoč. dverí 41, kompletne vyrobený z V2A, s upevnením     Obj. č. 300443

 Záves otoč. dverí 42, pätka V2A, pozink. plech, bez. upevnenia.  Obj. č. 300444

 Záves otoč. dverí 42, pätka V2A, pozink. doska, s upevnením       Obj. č. 300445

 Záves otoč. dverí 42, kompletne vyrob. z V2A, bez upevnenia      Obj. č. 300446

   Záves otoč dverí 42, kompletne vyrob. z V2A, s upevnením       Obj. č. 300447

G = Hmotnosť dverí v kg
H = Výška dverí v mm
B = Šírka dverí v mm

bez upevnenias upevnením pri 
90°

K = Faktor výberu typu

Výber typu

Všetky rozmery v mm
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H
K = G x 1/2 B  Hrúbka dverí: 35 alebo 40 mm

 Výška dverí  do ca. 2.000 mm

 Šírka dverí do ca. 1.000 mm

 Hmotnosť dverí do cca 50 kg

Závesy na krídlové dvere HAWGOOD typ 40K a 41K, 
plastová pätka, pre dvere do 50 kg a hrúbky 35/40 mm

Závesy pre krídlové dvere typu 40K a 41K sú určené pre dvere s hmotnosťou do 50 kg 
a sú k dispozícii pre dvere s hrúbkou 35 mm a 40 mm. Séria 40K/41K sa vyznačuje 
mimoriadne priaznivou cenou. Ani intenzívne používanie nepredstavuje pre špeciálny 
plast závesu otočných dverí, odolný voči oderu, žiadny problém. 
Typy 40K a 41K sa líšia silou pružiny (rozpoznateľné podľa plastového puzdra pružinového 
kolíka: typ 40K sivý, typ 41K čierny). Montážna doska je voliteľne vyrobená z pozin-
kovanej ocele alebo V2A. Série 40K a 41K majú spravidla otvorenie pod uhlom 90°. 
Plastové pätky sú tvarované tak, aby sa ich obrysy dali ľahko zapustiť do dverí pomocou 
bežných fréz na drevo. 

Rozmery

Objednávacie údaje

     

     Obj. č.

 Záves otočných dverí 40K, pätka 40 mm, svetlosivý, pozinkovaný plech  301400

 Záves otočných dverí 40K, pätka 40 mm, čierny, pozinkovaný plech  301401

 Záves otočných dverí 41K, pätka 40 mm, svetlosivý, pozinkovaný plech  301410

 Záves otočných dverí 41K, pätka 40 mm, čierny, pozinkovaný plech  301411

 Záves otočných dverí 40K, pätka 40 mm, svetlosivý, doska V2A  301400V2A

 Záves otočných dverí 40K, pätka 40 mm, čierny, doska V2A   301401V2A

 Záves otočných dverí 41K, pätka 40 mm, svetlosivý, doska V2A  301410V2A

 Záves otočných dverí 41K, pätka 40 mm, čierny, doska V2A   301411V2A

 Záves otočných dverí 40K, pätka 35 mm, svetlosivý, pozink. plech VAR-301400-001

 Záves otočných dverí 40K, pätka 35 mm, čierny, pozink. plech     VAR-301401-001

 Záves otočných dverí 41K, pätka 35 mm, svetlosivý, pozin. plech VAR-301410-001

 Záves otočných dverí 41K, pätka 35 mm, čierny, pozink. plech     VAR-301411-001

Súčasťou dodávky sú špeciálne závitové objímky (patentné skrutky), s ktorými je upev-
nenie bezpečné a stabilné aj na dutých stenách dverí.   

Veľkosti/hmotnosti dverí
K =  Faktor výberu typu
G =Hmotnosť dverí v kg
H = Výška dverí v mm
B = Výška dverí v mm 

 K          I             III   Hmotnosť (kg)  
 < 4  1x40K   1x40K             < 20
 4 - 6   1x41K    1x40K         20 - 30
    6 - 10  1x41K   1x41K         30 - 50

Všetky rozmery 
v mm
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"Neviditeľný" zatvárač dverí

Rúrkový zatvárač dverí 
DICTATOR RTS

Rúrkový zatvárač dverí DICTATOR RTS 
sa inštaluje do dverí, a preto je prakticky 
neviditeľný. Pri otvorených dverách je 
viditeľná len časť závesu.

Rúrkový zatvárač dverí DICTATOR RTS 
sa často používa na dvere vo vonkajších 
priestoroch (záhradné dvere, prístupové 
dvere do výrobných priestorov). Nad 
dverami nie je rám, na ktorý by sa dalo 
pripevniť rameno zatvárača horných 
dverí. Skrytá inštalácia chráni RTS pred 
poveternostnými vplyvmi a je do značnej 
miery odolná voči vandalizmu.

To z neho robí ideálne riešenie pre prístu-
pové brány do firemných priestorov, ktoré 
sú vybavené kontrolou prístupu a musia 
sa opäť spoľahlivo zatvárať ("bezpečnosť 
dodávateľského reťazca").

Rúrkový zatvárač dverí RTS je vhodný 
najmä pre oceľové a hliníkové dvere. Bez 
problémov sa dá dodatočne namontovať 
do profilu rámu. Pre drevené dvere s rov-
nakou hrúbkou minimálne 40 mm je rúr-
kový zatvárač k dispozícii so špeciálnymi 
prednými doskami. 

Jeho špeciálny záves odolný voči oderu 
je flexibilný, takže rúrkový zatvárač dverí 
možno použiť s rôznymi závesmi dverí. V 
závislosti od závesu dverí sa dvere dajú 

 Materiál oceľ

 Uhol otvárania 90° - 180°, v závislosti od závesov

 Hmotnosť jedného krídla dverí do cca 80 kg

 Výška dverových krídel do cca 2500 mm

 Šírka dverových krídel cca 750 mm až 1150 mm

 Typy dverí  Oceľové,hliníkové a drevené dvere

 Rýchlosť zatvárania Nastaviteľná

Technické údaje
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Spôsob fungovania Rúrkový zatvárač dverí RTS je zapustený 
do krídla dverí. S protiplechom, ktorý je 
pripevnený k rámu, je spojený pružným 
plastovým spojom s vnútornými oceľovými 
lanami.   Pri otváraní dverí sa kĺb vytiahne 
a zatváracia pružina v zadnej časti rúrko-
vého zatvárača dverí sa napne. Rýchlosť 
zatvárania sa ovláda pomocou tlmiaceho 
valca (v strednej časti zatvárača dverí). 
Je nastaviteľná, a preto sa dá prispôsobiť 
požiadavkám. 

Návod na montáž Rúrkový zatvárač dverí RTS sa inštaluje do krídla dverí - podľa možnosti v blízkosti závesu 
dverí. Pri oceľových a hliníkových dverách zvyčajne nie je problém nájsť preň miesto v 
profile rámu. V prípade drevených dverí sa v hornej alebo dolnej časti vyfrézuje príslušné 
vybratie pre rúrkový zatvárač dverí, ak sa má do dverí dodatočne namontovať. Rúrkový 
zatvárač dverí je však možné nainštalovať aj do otvoru v ktoromkoľvek inom mieste 
drevených dverí. Teraz pripevnite prednú dosku rúrkového zatvárača dverí k dverovému 
krídlu (pri drevených dverách nechajte prednú dosku zapadnúť, pri oceľových/hliníko-
vých dverách použite v prípade potreby vystužovacie dosky alebo závitové vložky!) 
Pozdĺžna drážka v plastovom závese MUSÍ byť na strane odvrátenej od závesu (prístup 
k regulačnej skrutke). 

Upevnite protiplech v ráme dverí v rovnakej výške a polohe ako predný plech. Naskrut-
kujte samoistiaci rámový diel (oko so závitovým čapom) do protiplechu. Asymetrické 
očko umožňuje vyrovnať menšie výškové rozdiely medzi zatváračom dverí a doskou 
pultu. Koncový doraz sa nastavuje pomocou hĺbky zaskrutkovania časti rámu (koncový 
doraz: časť rámu zasahuje približne 15 - 17 mm do prednej rúry RTS, merané od 
stredu otvoru). DÔLEŽITÉ: Závit rámového dielu má špeciálnu vrstvu, ktorá pôsobí ako 
lepidlo 30 minút po prvom zaskrutkovaní a potom zaistí rámový diel proti skrúteniu, t. 
j. pracovný proces musí byť ukončený do 30 minút!

Potom spojte kĺbovú vidlicu z Caro bronzu s okom časti rámu pomocou dodaného 
kĺbového čapu a zaistite ho poistným krúžkom. Ak čap závesu na začiatku naolejujete, 
výrazne tým predĺžite jeho životnosť. Teraz dvere úplne otvorte a až potom odstráňte 
poistný kolík v závese. Zatvárač je teraz pripravený na prevádzku. Ak chcete odstrániť 
rúrkový zatvárač dverí alebo ho oddeliť od časti rámu, nezabudnite predtým zasunúť 
poistný kolík späť do otvoru v plastovom závese!

Ak chcete nastaviť rýchlosť zatvárania, otvorte dvere na 45° až 90° a vložte dodaný 
imbusový kľúč dlhou stranou cez šikmý otvor v plastovom závese, kým kľúč nezapadne. 
Otáčanie v smere hodinových ručičiek spôsobuje silnejšie tlmenie (pomalšie), otáčanie 
proti smeru hodinových ručičiek spôsobuje slabšie tlmenie (rýchlejšie).

Po každom otočení kľúča o polovicu (180°) by sa mala skontrolovať rýchlosť zatvárania 
dverí. 

Dôležité: Keď sa dosiahne najpomalšia rýchlosť (dvere sa potom takmer zastavia), nesmie 
sa ďalej otáčať regulačným kľúčom, inak sa poškodí rúrkový zatvárač dverí.

Dvere sa vo všeobecnosti nesmú zatláčať. Existuje riziko, že sa záves prehne a poškodí.

Regulácia rýchlosti zat-
várania

Poznámka k prevádzke:
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Inštalácia do hliníko-
vých a oceľových dverí

Inštalácia pri drevených 
dverách v rovnakej po-
lohe

Inštalácia rúrkového zatvárača dverí RTS
Vzdialenosti závesov, ktoré sa majú dodržať

Inštalácia do plotových 
dverí a brán so závesmi 
s okom
(POZOR: použite uhlovú 
časť rámu!)

Pozor: 

Je potrebné dodržať rozmery W, X a 
Y! V opačnom prípade je obmedzený 
uhol otvárania dverí, funkcia uzamyk-
ania a zatvárania.
Využite našu poradenskú službu.

Rám brány  40x40 

Nosný stĺpik

  Uhol otvorenia max. 90° až 100

Protidoska s uhlovým rámovým die-
lom (pozri nákres vpravo dole)

Uhlový rámový diel
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Objednávacie údaje

Rúrkové zatvárače dverí RTS d a RTS e
Rúrkové zatvárače dverí DICTATOR RTS d a RTS e sú vhodné pre dvere z ocele alebo 
hliníka. Ich predná doska je pripevnená k dverám pomocou dvoch skrutiek M8. RTS 
d a RTS e sa líšia len vzorom vŕtania prednej a protiľahlej dosky. Vďaka upevňovacím 
otvorom možno typ RTS e použiť namiesto rúrkového zatvárača dverí GEZE ROR TS 450. 

Pri hliníkových dverách sa zatvárač prednostne inštaluje do spodného základného 
profilu; pri oceľových dverách sa inštaluje do spodného alebo horného rúrkového rámu.

Ak nie je možná inštalácia do dverí, pre rúrkový zatvárač dverí RTS e je možné dodať 
puzdro na vonkajšiu montáž na dvere. Ďalšie informácie nájdete na strane 02.049.00.

 Rúrkový zatvárač dverí RTS d Obj. č. 400520

 Rúrkový zatvárač dverí RTS e  Obj. č. 400529

Technické údaje

Rozmery

Zobrazenie A

Výstužné závitové do-
sky (z montážneho 

pohľadu)

RTS d RTS e

 Typ   400520  400529*

 Dĺžka (rozmer B)  734 mm  734 mm

 Uhol otvorenia  180°  180°

 Šírka krídla dverí  750 - 1150 mm  750 - 1150 mm

 Výška krídla dverí  do 2500 mm  do 2500 mm

 Hmotnosť jedného krídla  do 80 kg  do 80 kg

   Rozstup závesu X  35 - 45 mm  35 - 45 mm

 Smer otvárania   DIN vľavo a vpravo

 * Predný panel podobný typu GEZE ROR TS 450

Všetky rozmery v mm
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 Typ  400525  400526

 Dĺžka (rozmer B) 734 mm  734 mm

 Uhol otvorenia 180°  180°

 Šírka krídla dverí  do 1150 mm

 Výška krídla dverí  do 2500 mm

 Hmotnosť jedného krídla                           do 80 kg

 Smer otvárania 

 Zabudovanie hore DIN vľavo  DIN vpravo

 Zabudovanie dole    DIN vpravo                             DIN vľavo

Objednávacie údaje

Rúrkové zatvárače dverí RTS t und RTS u 

Rúrkové zatvárače dverí DICTATOR RTS t a RTS u majú na jednej strane montážnu dosku. 
Sú určené na inštaláciu v hornej alebo dolnej časti dverí.

V prípade dverí z ocele je možné závit pre upevňovacie skrutky vyrezať priamo do 
profilu dverí. V opačnom prípade musia byť závitové objímky prinitované. V prípade 
dverí z hliníka sa musia do profilov vložiť príslušné výstužné dosky. 

Rúrkové zatvárače dverí RTS t a RTS u sa líšia polohou pozdĺžnej drážky v časti závesu 
(prístup na reguláciu). Preto si pri výbere rúrkového zatvárača dverí RTS t alebo RTS u 
všimnite požadovanú montážnu polohu (hore alebo dole) a smer otvárania dverí DIN. 

 Rúrkový zatvárač dverí RTS t  Obj. č. 400525

 Rúrkový zatvárač dverí RTS u  Obj. č. 400526

POZOR:

Pri drevených dverách je inštalácia 
možná len 

na zapustených dverách!

Technické údaje

 

Rozmery

Zobrazenie A

Všetky rozmery v mm
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Rúrkový zatvárač dverí RTS v 

Rúrkový zatvárač dverí DICTATOR RTS v je určený najmä pre drevené dvere v rovnakej 
polohe, ktoré sú už z výroby vybavené týmto zatváračom. 

Môže byť nainštalovaný kdekoľvek na dverách, najlepšie približne v polovici vzdialeno-
sti medzi pántmi. Tým sa zabezpečí čo najrovnomernejšie zaťaženie dverí a závesov.

Objednávacie údaje  Rúrkový zatvárač dverí RTS v  Obj. č. 400527

Rozmery

Technické údaje

POZOR:

Rúrkový zatvárač dverí RTS v sa 
môže používať len na zapustené 

dvere!

Zníženie 3x90°

Zobrazenie A

 Typ  400527

 Dĺžka (rozmer B)  734 mm

 Uhol otvorenia  180°

 Šírka krídla dverí   do 1150 mm

 Výška krídla dverí  do 2500 mm

 Hmotnosť jedného krídlal  do  80 kg

   Smer otvárania  DIN vľavo a vpravo

Všetky rozmery v mm
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Kryt pre vonkajšiu inštaláciu RTS e

Kryt na vonkajšiu montáž bol vyvinutý tak, aby sa zatvárač dverí RTS e, obj. č. 400529, 
mohol používať aj na dverách napr. so závesmi rovnakého typu alebo bez rúrkového 
profilu rámu. Uľahčuje aj dodatočnú montáž. Vďaka krytu na vonkajšiu montáž možno 
RTS e použiť univerzálne na všetky typy dverí, ak sa dodržia nižšie uvedené rozmery. 
V prípade oceľových dverí môže byť kryt privarený už počas výroby. To isté platí aj pre 
montážnu dosku na zárubni.

Je dôležité, aby boli dodržané rozmery uvedené nižšie. V závislosti od usporiadania 
závesov dverí sa dvere dajú otvoriť až do 180°. Kryt je štandardne pozinkovaný. Pri 
väčších množstvách sa na požiadanie môže dodať aj s práškovou farbou.

Rozmery krytu

Rozmery závesu, ktoré 
treba dodržať

(Odporúčanie = 20!)

y =

w =

Objednávacie údaje  Kryt na vonkajšiu montáž RTS e (400529)  Obj. č. 400594

Rozsah dodávky Kryt na povrchovú montáž

Montážna doska so skrutkami

Montážna doska pre stĺpik so skrutkami a podložkami

x
 =

 3
5

-4
5

Všetky rozmery v mm

Všetky rozmery v mm
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Zatvárač dverí pre prístupové dvere v oplotených 
objektoch

DICTATOR Zatvárač dverí        
"DIREKT"

Zatvárač dverí DICTATOR DIREKT je cenovo 
výhodné riešenie na zatváranie prístupo-
vých dverí v oplotení, napr. do škôlok, škôl, 
ale aj jednoduchých záhradných dverí vždy 
spoľahlivo a zároveň tlmene, aby napríklad 
deti v materských školách nemohli jedno-
ducho vybehnúť na ulicu. Zabraňuje príliš 
rýchlemu zabuchnutiu dverí, ako je to v 
prípade bežnej zatváracej pružiny. Znižuje 
riziko nehôd, napr. zachytenia prstov, a 
zabraňuje tomu, aby dvere narazili do nôh 
prechádzajúcej osoby.  

Rovnako ako bežné zatváracie pružiny 
sa veľmi ľahko inštaluje. Na rozdiel od 
týchto zatváracích pružín je však rýchlosť 
zatvárania plynule nastaviteľná. 

V závislosti od situácie dverí a závesov sa 
používa DIREKT 150 alebo DIREKT 200. 

Zatvárač dverí DIREKT je vhodný pre vstup-
né brány s bežnými aj vzpernými závesmi, 
ako aj pre závesy s okom.. 

Materiál piestnej tyče Chrómovaná oceľ, V2A, V4A

Materiál valec Pozink. oceľ so zmršťovac. fóliou antracit/sivá/biela, V2A, V4A

Materiál ochrannej rúrky Hliník so zmršťovacou fóliou antracit/sivá/biela, V2A, V4A

Uhol otvorenia do max. 110°

Hmotnosť krídla dverí do ca. 100 kg, v závislosti od zvoleného modelu

Veľkosť krídla dverí výška do ca. 2500 mm, šírka cca. 750 mm - 1500 mm

Zatváracia sila závisí od konštrukcie a montáž. situácie cca. 10 - 60 Nm

Rýchlosť zatvárania plynule nastaviteľná

Technické údaje
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Oblasti použitia DIREKT

Zatvárač dverí DICTATOR DIRECT pôsobí priamo na krídlo dverí bez závesu alebo 
posuvnej lišty. Na jednej strane sa montuje na rám dverí alebo zárubňu a na druhej 
strane priamo na krídlo dverí. Zatvárač dverí DIRECT funguje podobne ako plynová 
tlaková pružina. Keď sú dvere otvorené, t. j. piestna tyč je zasunutá, plynová náplň v 
zatvárači dverí opäť vytlačí piestnu tyč a tým dvere zatvorí. Tento proces zatvárania je 
tlmený hydraulickým olejom vo valci. Použitie plynného dusíka namiesto bežnej pružiny 
umožňuje výrazne vyššie zatváracie sily. To zaručuje spoľahlivé zatvorenie dverí aj 
napriek malému priemeru zatvárača dverí DIREKT. 

Výberové kritériá 

  DIREKT 150 DIREKT 200

 Hmotnosť krídla dverí do ca. 80 kg do ca. 100 kg

 Výška krídla dverí do ca. 2500 mm do ca. 2500 mm

 Šírka krídla dverí ca. 750 - 1200 mm ca. 750 - 1500 mm**

 Zatváracia sila* ca. 10 - 25 Nm ca. 10 - 60 Nm

*   v závislosti od polohy inštalácie a konštrukcie
** pre širšie dvere na požiadanie

Aby sa dosiahla dokonalá funkcia, musia sa pri DIREKT 150 aj DIREKT 200 dodržať 
určité vzdialenosti závesov. Tie závisia od typu závesu dverí a možnosti montáže 
montážnej konzoly.

Na nasledujúcich obrázkoch sú znázornené niektoré typické situácie závesov a ich 
montážne rozmery. Všeobecne platí, že čím väčší rozmer je uvedený na 50-80 mm, tým 
lepšie. To znamená, že čím ďalej je montážny otvor v montážnej konzole od zárubne, 
v ktorej je DIRECT namontovaný, tým väčšia je sila DIRECT-u. 

DIREKT je k dispozícii v dvoch dĺžkach: so zdvihom 150 a 200 mm. Zvyčajne sa používa 
DIREKT 150. DIREKT 200 je určený najmä pre široké dvere a nepriaznivé situácie so 
závesmi a stĺpikmi.

Montážne konzoly opísané neskôr sa zvyčajne používajú ako montážne príslušenstvo. 

Pre dvere so stúpajúcimi závesmi sa dodáva špeciálna verzia s obojstranným uhlovým 
závesom. Pozri stranu 02.056.00.. 

Krídlo 
dverí

Dverový 
stĺpik

Montáž na prístupové dvere so 
závesmi privarenými na jednej 
strane.

(Pre prístupové dvere so stúpajúcimi 
závesmi je k dispozícii špeciálna 
verzia zatvárača dverí DIRECT s 
uhlovými kĺbmi na oboch stranách, 
ako aj montážna konzola so 
závitom)

Rozmery, ktoré treba 
dodržať DIREKT 150 

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Oblasti použitia DIREKT, pokračovanie. 

Krídlo dverí

Zárubňa 
dverí

Pripevnenie k prístupovým 
dverám pomocou závesov s 
okom

Upevnenie na prístupové dvere s 
centrálne zváranými závesmi

krídlo 
dverí

Rozmery, ktoré treba 
dodržať DIREKT 150 - 
pokračovanie. 

Zárubňa 
dverí

Rozmery, ktoré treba 
dodržať DIREKT 200

Krídlo dveríZáruba 
dverí

Montážna 
konzolal 
205450 

Príklad 1

Príklad 2

Rozmer B 

R
o
zm

er
 A

Rozmer B 
v mm

Rozmer A
v mm

Príklad 1:
Rozmer A: 105 mm
Rozmer B:  30 - 70 mm možné

Príklad 2:
Rozmer A: 135 mm
Maß B:  30 - 45 mm možné 

Nasledujúci nákres a schéma zobrazujú možné inštalačné rozmery pre DIREKT 200 
so štandardnou montážnou konzolou. Upevňovacie body konzoly sú vo vzdialenosti 
30 - 105 mm od prednej hrany zárubne. Tu sa pripočíta rozmer od stredu závesu po 
prednú hranu zárubne. V závislosti od možného montážneho rozmeru B môže byť roz-
mer A maximálne 115 až 150 mm, pozri obrázok. Čo najvyššia hodnota rozmeru A 
optimalizuje krivku sily počas procesu zatvárania.

Pri montáži zatvárača dverí DIRECT dbajte na to, aby bol zatvárač dverí pri zatvorených 
dverách umiestnený v čo najpriaznivejšom uhle k dverám a mal tak na konci stále 
zodpovedajúcu veľkú zatváraciu silu. Preto by sa mal zatvárač dverí DIRECT normálne 
namontovať do otvoru montážneho uhla ďalej od zárubne, ak je to možné. 
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Rozmery DIRECT - Objednávacie údaje

Objednávacie údaje Verzia zatvárača dverí DIREKT S príslu-
ěenstvom*
Obj. č. 

Bez 
príslušenstva
Obj. č. 

Zatvárač dverí DIREKT II 150, 400 N, grau 392301-2 392311-2

Zatvárač dverí DIREKT II 150, 600 N, grau 392309-2 392319-2

Zatvárač dverí DIREKT II 150, 400 N, antra. 392300-2 392310-2 

Zatvárač dverí DIREKT II 150, 600 N, antra. 392308-2 392318-2

Zatvárač dverí DIREKT II 150, 400 N, biely 392302-2 392312-2

Zatvárač dverí DIREKT II 150, 400 N, V2A 392400-2 392410-2

Zatvárač dverí DIREKT II 150, 600 N, V2A 392401-2 392411-2

Zatvárač dverí DIREKT II 150, 400 N, V4A 392480 392481

Zatvárač dverí DIREKT II 150, 600 N, V4A 392484 392485

Zatvárač dverí DIREKT II 200, 400 N, šedý 392363-2 392373-2

Zatvárač dverí DIREKT II 200, 600 N, šedý 392366-2 392361-2

Zatvárač dverí DIREKT II 200, 400 N, antra. 392364-2 392365-2 

Zatvárač dverí DIREKT II 200, 600 N, antra. 392369-2 392370

Zatvárač dverí DIREKT II 200, 400 N, biely 392367-2 392368-2

Zatvárač dverí DIREKT II 200, 400 N, V2A 392463-2 392464-2

Zatvárač dverí DIREKT II 200, 600 N, V2A 392466-2 392460-2

Zatvárač dverí DIREKT II 200, 400 N, V4A 392482 392483

Zatvárač dverí DIREKT II 200, 600 N, V4A 392486 392487

Montážne príslušenstvo Pozinko-
vané

V2A V4A

Montážna konzola pre úzke stĺpiky 205450 205451 205454

Nastavenie 
rýchlosťi zatvárania

Rozmery 
DIREKT 150 / DIREKT 200

Zatvárače dverí DIREKT 150 a DIREKT 200 sa v podstate líšia len celkovou dĺžkou. Oba 
typy sú k dispozícii s rôznymi povrchmi a z nehrdzavejúcej ocele (V2A alebo V4A). 
Príslušenstvo je spravidla pozinkované alebo tiež vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. 

Zatvárače dverí DIRECT sú k dispozícii s rôznymi zatváracími silami. V prípade ľahko sa 
pohybujúcich dverí, ktoré sa dajú bez námahy zasunúť do zámku alebo ktoré nemajú 
zámok, je zatváracia sila 400 N úplne postačujúca. Ak je potrebná väčšia sila, je pot-
rebné zvoliť DIREKT so silou 600 N. Pomocou integrovaného ventilu možno v prípade 
potreby znížiť uzatváraciu silu vypustením plynu priamo na mieste.

Údaje o materiáli nehrdzavejúca 
oceľ:
V2A 1.4301 (AISI 304)
V4A 1.4404 (AISI 316L)

*DIREKT s príslušenstvom štandardne 
obsahuje nasledujúce príslušenstvot:
DIREKT šedý, antracitový, biely:  
po 1 kuse 205450 a 205197
DIREKT v V2A:  
po 1 kuse 205451 a 205249
DIREKT v V4A:  
po 1 kuse 205454 a 205455

VA Ø32 
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Zatvárač dverí DIREKT sa zvyčajne dodáva ako súprava vrátane upevňovacieho 
príslušenstva. Rozmery upevňovacieho príslušenstva nájdete nižšie. Pre DIREKT pre 
stúpajúce závesy sa musí použiť špeciálne upevňovacie príslušenstvo (pozri predpos-
lednú stranu).
Upevňovacie príslušenstvo je k dispozícii z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele 
(V2A/V4A). 
Okrem štandardného upevňovacieho držiaka ponúka spoločnosť DICTATOR aj špeciálne 
riešenia. Tie sú špeciálne navrhnuté pre stĺpikovú konštrukciu a zaručujú optimálnu funkciu 
zatvárača dverí DIREKT aj za zvláštnych prevádzkových podmienok. V prípade potreby 
sa jednoducho opýtajte. 

Rozmery 
Upevňovacie 
príslušenstvo

Montážna konzola 
pre špeciálne 

prípady 
Obj. č. 

205264 (pozinkovaná)

Držiak Krídla
Obj. č. 205197 (pozinkované), 
205249 (V2A) alebo 205455 
(V4A)

Upevňovacie príslušenstvo

Upevnenie na zárubňu (štandard)

Montáž na dverách

Montážna konzola štandard
Obj. č. 205450  (pozinkovaná), 205451 (V2A) 

alebo 205454 (V4A)
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Zatvárač dverí DIRECT možno použiť aj pre dvere so zdvíhacími závesmi. Potom má 
na oboch stranách uhlový kĺb, a preto je dlhší. Každá z montážnych konzol má otvory 
so závitom M8 na uchytenie závitového kolíka. V zásade treba dodržiavať rovnaké 
vzdialenosti závesov ako pri bežných DIREKT 150 a DIREKT 200. 
Sila zatváračov dverí DIREKT pre zdvíhacie závesy je vo všeobecnosti nižšia ako u bežnej 
verzie DIREKT, pretože zatváranie dverí je podporované vlastnou hmotnosťou dverí vďaka 
zdvíhacím závesom. Čím väčší je sklon pri otváraní, ako aj hmotnosť dverí, tým menšia 
je potrebná zatváracia sila, pretože inak je na otvorenie potrebná veľmi veľká sila

Objednávacie údaje

Rozmery DIREKT-u pre dvere so stúpajúcimi závesmi 
Objednávacie údaje

Verzia zatvárača dverí DIRECT pre 
stúpajúce závesy

S príslušen-*  
stvom Obj. č. 

Bez príslušen- 
stva Obj. č. 

Zatvárač dverí DIREKT II 150, 100 N, šedý 392323-2 392333-2

Zatvárač dverí DIREKT II 150, 100 N, antr. 392329-2 392339-2

Zatvárač dverí DIREKT II 150, 100 N, biely 392328-2 392338-2

Zatvárač dverí DIREKT II 150, 100 N, V2A 392421-2 392431-2

Zatvárač dverí DIREKT II 150, 100 N, V4A  - - - 392490

Zatvárač dverí DIREKT II 150, 400 N, šedý 392321-2 392331-2

Zatvárač dverí DIREKT II 150, 400 N, antr. 392320-2 392330-2 

Zatvárač dverí DIREKT II 150, 400 N, biely 392322-2 392332-2

Zatvárač dverí DIREKT II 150, 400 N, V2A 392420-2 392430-2

Zatvárač dverí DIREKT II 150, 400 N, V4A  - - - 392491

Zatvárač dverí DIREKT II 200, 300 N, šedý  - - - 392362-2

Zatvárač dverí DIREKT II 200, 300 N, V2A  - - - 392461-2

Zatvárač dverí DIREKT II 200, 400 N, šedý 392374-2 392375-2

Zatvárač dverí DIREKT II 200, 400 N, antr. 392376-2 392377-2

Zatvárač dverí DIREKT II 200, 400 N, V2A 392467-2 392468-2

Zatvárač dverí DIREKT II 200, 400 N, V4A - - - 392492
 

Rozmery 
DIREKT 150 / DIREKT 200 
pre dvere so stúpajúcimi 
závesmi

Podrobnosti o materiáli nehrdza-
vejúca ocel
V2A 1.4301 (AISI 304)
V4A 1.4404 (AISI 316L)

*Nasledujúce príslušenstvo je štandardne 
dodávané s DIRECT - príslušenstvom:
DIREKT šedý, antracit, biely:  
po 1 kuse 205452 a 205449
DIREKT in V2A:  
po 1 kuse 205453 a 205459

VA Ø32 

Nastavenie 
rýchlosťi zatvárania

Montážne príslušenstvo pozink. V2A V4A

Montážna konzola zárubní pre stúp. závesy 205452 205453 205457

Montážna konzola dverí pre stúp. závesy 205449 205459 205458
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Rozmery 
upevňovacieho 
príslušenstva pre dvere 
so zdvíhacími závesmi

Upevnenie na zárubni dverí

Montáž na dvere

Upevňovacie príslušenstvo zatvárača dverí DIREKT 
pre dvere so stúpajúcimi závesmi
Nižšie nájdete rozmery upevňovacieho príslušenstva pre zatvárač dverí DIREKT pre 
dvere so zdvíhacími závesmi. 

Montážna konzola dverí v modeli V2A má trochu odlišnú konštrukciu ako konzola z 
ocele alebo V4A. 

Okrem štandardného upevňovacej konzoly ponúka spoločnosť DICTATOR aj špeciálne 
riešenia. Tie sú špeciálne navrhnuté pre stĺpikovú (zárubňovú) konštrukciu a zaručujú 
optimálnu funkciu zatvárača dverí DIREKT aj za zvláštnych prevádzkových podmienok. 
V prípade potreby sa jednoducho opýtajte.

Montážny konzola na  zárubnňu
pre dvere so stúpajúcimi závesmi, 
Obj. č. 205452 (pozinkovaná), 205453 (V2A), 205457 (V4A)

Montážna konzola dverí   
pre dvere so zdvíhacími závesmi, 
Obj. č. 205449 (pozinkovaná),
205459 (V2A)
205458 (V4A)
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Poistka nastavenia pre zatvárač dverí DIREKT
Nastavenie DIREKT II (nastavenie pomocou vrúbkovacieho kolieska) sa dá v prípade 
potreby dodatočne zabezpečiť proti neoprávnenému nastaveniu.

Nastavovací poistka je k dispozícii v dvoch verziách:

- Poistka nastavenia pre verziu DIREKT s okami

- Poistka nastavenia pre verziu so stúpajúcimi závesmi a s uhlovými kĺbmi

Poistka nastavenia pre 
DIREKT II s okami 

Poistka nastavenia sa nasunie na oko a potom sa zaistí 2 skrutkami. Tlak na vrúbkovacie 
koliesko zabraňuje neoprávnenému otáčaniu regulácie. 

Poistka nastavenia pre 
DIREKT II s uhlovými 
kĺbmi 
(pre stúpajúce 

Na modeli DIREKT II s uhlovými kĺbmi nie je možné poistku nastavenia jednoducho 
nasunúť. Preto sa nastavovací zámok pre DIREKT II s uhlovými kĺbmi skladá z dvoch 
častí a možno ho pripevniť z oboch strán. Obe polovice sú priskrutkované a dodatočne 
zaistené skrutkou. 

Objednávacie údaje Poistka nastavenia pre DIREKT II s okom, hliník Obj. č. 205406

Poistka nastavenia pre DIREKT II s okom, V4A Obj. č. 205407

Poistka nastavenia pre DIREKT II s uhlovým spojom, hliník Obj. č. 205408

Poistka nastavenia pre DIREKT II s uhlovým spojom, V4A Obj. č. 205409
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T

Technické údaje

Pre obzvlášť ťažké dvere do 600 kg
Podlahový zatvárač dverí DICTATOR WAB 
180 sa osvedčuje už mnoho desaťročí - 
najmä v náročných aplikáciách pri ťažkých 
vstupných dverách, napr. v kostoloch, 
múzeách, na úradoch atď.
Výsledkom dlhoročných skúseností s 
konštrukciou zatváračov dverí je mimoriad-
ne stabilná konštrukcia s vysokou nosnosťou 
a výnimočnou odolnosťou.
Odolnosť sa ďalej zlepšila vďaka novému 
puzdru z hliníka. Okrem toho sa v porov-
naní s predchádzajúcim liatym puzdrom 
dosiahla väčšia flexibilita.
Špeciálne nápravové ložiská v olejovej 
komore umožňujú použitie na veľmi ťažkých 
bránach s hmotnosťou až 600 kg.
Dokonalá funkčnosť zatvárača aj pri veľmi 
častej prevádzke a pri rôznych teplotách 
sa dosahuje vďaka veľkému množstvu níz-
koviskózneho hydraulického oleja, ktorý 
vypĺňa celý vnútorný priestor.
Rýchlosť zatvárania je možné plynule 
nastaviť. Bezpečnostný ventil zabraňuje 
poškodeniu dôležitých častí aj v prípade 
rýchleho a prudkého zatvorenia.
Pre ťažké dvere, pri ktorých sa nevyžaduje 
funkcia zatvárania, je WAB 180-2 k dispo-
zícii aj ako čisto podlahové ložisko.

Hmotnosť dverí max. do 600 kg

Typy dverí oceľové dvere, drevené dvere (otvárajúc jedným smerom)

Funkcia zatv. od 160° (dvere sa však dajú otvoriť až do 180°)

Rýchlostˇ plynulé nastavenie tlmenia od uhla zatvorenia 45° (štandard)

Zatvárací moment v závislosti od sily pružiny 20 - 45 Nm

Materiál krytu hliník

Príslušenstvo krycie dosky, podporné páky, otočné závesy, posuvné páky

Podlahový zatvárač dverí    
WAB 180-2
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Podlahový zatvárač dverí

Verzie DIN vľavo a DIN 
vpravo

Inštalácia a nastavenie

Smery otvárania

Dvere DIN vpravo

Verzia
DIN vpravo

Verzia 
DIN vľavo

Šípka označuje 
smer otvárania 

dverí.

Smer otvorenia

V závislosti od smeru otvárania dverí je potrebná pravá alebo ľavá verzia podlahového 
zatvárača dverí WAB 180-2. Označenie DIN vpravo alebo vľavo udáva smer otvárania 
dverí. Na dvere sa treba pozerať zo strany, do ktorej sa otvárajú. Pravé krídlo dverí na 
nasledujúcom obrázku sú pravé dvere DIN. WAB 180-2 sa zvyčajne inštaluje s bočným 
posunom rovnobežne s dverami. Môže sa však inštalovať aj s osou priamo pod dverami. 
Na tento účel je potrebná rovná podperná páka ako príslušenstvo a kyvadlový záves ako 
horný záves. Nastaviteľné tlmenie rýchlosti zatvárania začína pri uhle zatvárania 45°. 
V špeciálnej verzii je zatvárač k dispozícii s nastaviteľným tlmením rýchlosti zatvárania 
v celom rozsahu dráhy. 

Nastavovacia skrutka sa nachádza pod krycou skrutkou (pozri obrázok na nasledujúcej 
strane). Tá musí byť odstránená počas trvania úpravných prác. 

Pri montáži je tiež potrebné upozorniť na to, že v zatvorenej polohe je potrebné nastaviť 
doraz dverí.

Pri dvojkrídlových dverových systémoch sa musí samostatne nainštalovať ovládanie 
postupnosti zatvárania dverí.

POZOR:
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Podlahový zatvárač dverí WAB 180-2 je k dispozícii s piatimi rôznymi silovými 
pružinami. Pri objednávke uveďte aj rozmery dverí, približnú hmotnosť dverí a smer 
otvárania podľa DIN.  
Nasledujúca tabuľka vám pomôže pri výbere správneho zatvárača:
Všetky špecifikácie sa vzťahujú na výšku dverí minimálne 1,75 m a maximálne 2,50 m 
bez zaťaženia vetrom. V prípade vonkajších dverí vystavených vetru alebo vnútorných 
dverí v oblastiach so silnými tlakovými rozdielmi sa informujte. To platí aj pre odchýlky 
rozmerov dverí.
 

Podlahový zatvárač dverí WAB 180-2 - Kritériá výberu, 
rozmery

 Hmotnosť dverí / kg Šírka dverí / m*  Veľkosť zatvárača

 100 - 200 do 1,15  II

  do 1,40  III

 200 - 300 do 1,15  III

  do 1,40  IV

 300 - 400 do 1,15  IV

  do 1,40  V

 400 - 500 do 1,40  V

  do 1,55  VI

 500 - 600 do 1,55   VI

Podlahový zatvárač dverí

Krycia platňaCementový ochranný box

Zváraná páka

Rozmery podlahového 
zatvárača dverí WAB 
180-2

Výberové kritériá

Verzia DIN vpravo

Všetky rozmery v mm

* V prípade iných šírok dverí a dverí s rozdielnym vetrovým 
zaťažením alebo tlakom nás prosím kontaktujte
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Podlahový zatvárač dverí
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Podporná páka (hore) do 
600 kg Obj. č. 460089-600

Podporná páka (dole) do 
600 kg  Obj. č. 460088-600

Rozmery kovania na 
zváranie pre dvere s 
hmotnosťou do 600 kg

Príslušenstvo na zváranie
K podlahovým zatváračom dverí WAB 180-2 existuje množstvo príslušenstva. Podporná 
páka a horný záves dverí závisia od typu dverí a montážnej polohy podlahového 
zatvárača dverí. Pre oceľové dvere je k dispozícii príslušenstvo na privarenie a pre 
drevené dvere na priskrutkovanie.
Nižšie nájdete rozmerové výkresy príslušenstva na zváranie. 
V závislosti od hmotnosti dverí sa používajú dve rôzne verzie (pozri nižšie). Čapový 
záves pre hmotnosť dverí do 600 kg má tiež ihličkové ložisko. 
Kovania na tejto strane sa používajú, keď je podlahový zatvárač dverí 
umiestnený na boku dverí. 

Rozmery kovania na 
zváranie pre dvere s 
hmotnosťou do 300 kg

Podporná páka (dole) 
do 300 kg Obj. č. 460088-300

Čapový záves (horný) do 300 
kg Obj. č. 460089-300

Všetky rozmery v mm

Všetky rozmery v 
mm

Dôleźité 
Pri návrhu príslušenstva je nevyhnutné 
zohľadniť aj vzdialenosť medzi stredom 
osi a okrajom dverí.Všeobecne platí, že 
čím ďalej je os podlahového zatvárača 
od dverí, tým nižšia by mala byť hmotnosť 
dverí. Naši technici vám tu radi pomôžu.
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Čapový záves (horný)
Obj. č. 460087 alebo 460094 (s ihličkovým ložiskom)

Podporná páka 300 (spodná časť)
Obj. č. 460086-300

Príslušenstvo na priskrutkovanie
Pri drevených dverách sa používa skrutkové kovanie. Podobne ako pri zváranom 
príslušenstve sa aj tu používajú rôzne verzie pre dvere s hmotnosťou do 300 kg a pre 
dvere s hmotnosťou od 300 kg do 600 kg. Nosné páky sa mierne líšia rozmermi. 
Rozmery čapového závesu sú v oboch verziách rovnaké. Verzia pre dvere s hmotnosťou 
od 300 kg do 600 kg má však integrované ihličkové ložisko, takže aj ťažké dvere majú 
absolútne hladký chod. 

Kovania na tejto strane sa používajú, keď je podlahový zatvárač dverí 
umiestnený na boku dverí. 

Rozmery skrutkovacieho 
príslušenstva

Všetky rozmery v mm

Podporná páka 300 (spodná časť)
Obj. č. 460086-300
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Podlahový zatvárač dverí

18

18

Príslušenstvo: Podlahový zatvárač dverí namontovaný 
pod dverami

Podporná páka rovná (spodná 
časť)

Kyvadlový záves (hore) do 300 kg
Obj. č. 460091-300

Ak je podlahovy´zatvárač dverí namontovaný priamo pod dverami, mala by sa zvoliť 
rovná nosná páka v kombinácii s kyvadlovým závesom ako horným závesom dverí. 

Podpornú páku možno použiť až do hmotnosti dverí 600 kg. 

Nižšie uvedený kyvadlový záves je vhodný pre dvere s maximálnou hmotnosťou 300 
kg. Pre dvere do 600 kg nájdete kyvadlový záves na nasledujúcej strane. 

Kovania na tejto strane sa používajú, keď sa podlahový zatvárač dverí 
nachádza priamo pod dverami.

Rozmery kyvadlový 
záves (hore) do 300 kg 
hmotnosti dverí

Prevádzkový stav: 
vysunutá skrutka

Montážny stav: 
Zasunutá skrutka

Rám dverí Rám dverí

Dvere Dvere

Všetky rozmery v mm

Rozmery podpornej 
páky (spodná časť) 
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Artikel-Nr. / Part no. :
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Date Name
20.07.2016

Date Name  Modification Index

Pendelband 600

460091-600

Nasledujúci kyvadlový záves sa používa pre dvere s hmotnosťou 300 - 600 kg. 

Má horizontálnu nastavovaciu dráhu 30 mm. Výšku čapu závesu možno tiež nastaviť. 

Záves kyvadla sa používa v spojení s podpornou pákou uvedenou na predchádzajúcej 
strane. 

Príslušenstvo: Podlahový zatvárač dverí namonotavný 
pod dverami - pokračovanie.

Rozmery kyvadlový 
záves (hore) do hmotno-
sti dverí 600 kg

Kyvadlový záves (hora) do 600 kg
Obj. č. 460091-600

Horizontálna dráha nastavenia: max. 
30 mm

(1) Zaisťovacia skrutka
(2) Horizontálna nastavo-

vacia skrutka
(3) Nastavovacia skrutka

Skrutka s valcovou 
hlavou

Všetky rozmery v mm
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Podlahový zatvárač dverí

Min. 310  -  Max. 410 33

18

2 x ø 6,5

Príslušenstvo - pokračovanie, Ostatné príslušenstvo
Ak sa má zariadenie WAB 180-2 dodatočne namontovať na dvere, ktoré sú už vybavené 
závesmi, možno ho zabudovať do podlahy na strane dverí. Sila na zatvorenie dverí sa 
prenáša na dvere pomocou tzv. posuvnej páky. Posuvná páka je však vhodná len pre 
dvere s hmotnosťou do 300 kg.

Podlahové zatvárače dverí sa štandardne dodávajú spolu s ochranným cementovým krytom.

Krycie dosky je potrebné vždy objednať dodatočne. Sú k dispozícii v rôznych materiáloch 
(podrobnosti o objednávaní príslušenstva nájdete na nasledujúcej strane).

Vyťahovateľný od 310 do max. 410 mm

Posuvná páka (dole)
Obj. č. 460093

Posuvná páka pre 
dodatočnú montáž do 
hmotnosti dverí 300 kg

Krycia doska

Krycia doska DIN vpravo (DIN vľavo zrkadlovo obrátený)

Všetky rozmery v mm

Všetky rozmery v mm

Cementový ochranný 
kryt

Všetky rozmery v mm

Cementový ochranný kryt DIN 
vpravo (DIN vľavo zrkadlovo 
obrátený)
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Objednávacie údaje

Informácie o objednávaní 
príslušenstva

Verzia pre všetky 
hmotnosti 
dverí

do 300 kg 300 kg do          
600 kg

Mosadzná krycia doska DIN vľavo 460082-2

Mosadzná krycia doska DIN vpravo 460083-2

Krycia doska-nehrdz. ocel DIN vľavo 460084-2

Edelstahl-Abdeckplatte DIN rechts 460085-2

Podper. pozin. páka 300 -drev. dvere 460086-300

Podper. pozin. páka 600 -drev. dvere       460086-600

Čapový záves pre drev. dvere pozin. 460087

Čapový záves pre drevené dvere s 
ihlovým ložiskom 

460094

Podperná páka 300 na privarenie 460088-300

Podperná páka 600 na privarenie 460088-600

Čapový záves 300 na privarenie 460089-300

Čapový záves 600 na privarenie s 
ihlovým ložiskom

460089-600

Podperná páka rovno na naskrutk. 460090

Kyvadlový záves 300 na naskrutk. 460091-300

Kyvadlový záves 600 na naskrutk. 460091-600

Posuvná páka (dodatočná montáž) 460093

Parafínová náplň do cementového 
ochranného krytu

460097

Obsah dodávky Podlahový zatvárač s ochranným cemento. krytom s práškovou povrchovou úpravou

Rozsah dodávky podlahového zatvárača dverí zahŕňa samotný zatvárač, ako aj ochranný 
cementový kryt. Kryciu dosku (mosadz alebo nehrdzavejúca oceľ), ako aj zodpovedajúci 
záves dverí a podpornú páku je potrebné objednať samostatne. 
Ochranný cementový kryt možno vyliať parafínom (obj. č. 460097). To na jednej strane 
dodáva podlahovej pružine ešte väčšiu stabilitu a na druhej strane zabraňuje korózii 
spôsobenej prenikaním vlhkosti. Parafín však nesmie byť vystavený vyšším teplotám (napr. 
priamemu slnečnému žiareniu), inak sa skvapalní. 

Verzia Obj. č.         
DIN vľavo

Obj. č.                 
DIN vpravo

Podlahový zatvárač dverí WAB 180-2 hrúbka II 460002-2 460012-2

Podlahový zatvárač dverí WAB 180-2 hrúbka III 460003-2 460013-2

Podlahový zatvárač dverí WAB 180-2 hrúbka IV 460004-2 460014-2 

Podlahový zatvárač dverí WAB 180-2 hrúbka V 460005-2 460015-2

Podlahový zatvárač dverí WAB 180-2 hrúbka VI 460056-2 460066-2

Podlahové ložisko WAB 180-2 pre dvere do 600 
kg

460071-2 460070-2

Objednávacie údaje            
Podlahový zatvárač 
dverí
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Podlahový zatvárač dverí

WAB 180-2A na výmenu 

Podlahový zatvárač dverí bez cementového ochranného krytu a bez ďalšieho 
príslušenstva 

Rozmery podlahový 
zatvárač dverí  
WAB 180-2A

Obsah dodávky

Rozmery nového modelu WAB 180-2 sa mierne líšia od rozmerov predchádzajúceho 
modelu WAB 180 s liatym krytom. Preto sa nový WAB 180-2 nemôže inštalovať do 
existujúcej cementového ochranného krytu. 
Aby však bola výmena čo najjednoduchšia, WAB 180-2A sa dodáva s krytom špeciálne 
prispôsobeným starým cementovým ochranným krytom na účely výmeny. Túto verziu 
je možné nainštalovať do cementového ochranného krytu starého modelu WAB 180. 
Existujúce krycie dosky sa dajú tiež opätovne použiť. 

Objednávacie údaje            
WAB 180-2A

Verzia Obj. č.         
DIN links

Obj. Č.                 
DIN rechts

Podlahový zatvárač WAB 180-2A hrúbka II 460002OZ-2A 460012OZ-2A

Podlahový zatvárač WAB 180-2A hrúb. III 460003OZ-2A 460013OZ-2A

Podlahový zatvárač WAB 180-2A hrúb. IV 460004OZ-2A 460014OZ-2A

Podlahový zatvárač WAB 180-2A hrúb. V 460005OZ-2A 460015OZ-2A

Podlahový zatvárač WAB 180-2A hrúb. VI 460056OZ-2A 460066OZ-2A

Mosadzná krycia doska, stará verzia 460082 460083

Krycia doska z nehrdz. ocele, stará verzia 460084 460085

Verzia DIN vpravo, VÝMENA

Všetky rozmery v mm
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Guľová zarážka DICTATOR v sebe ideálne 
spája tri funkcie: jemne zastaví dvere, 
zabráni ich nárazu nad stanovený uhol 
otvorenia a udrží ich v otvorenej polohe.

Plochý  tanier sa pripevní k podlahe v 
mieste, kde sa majú dvere držať otvorené. 
Vďaka plochej konštrukcii nie je prekážkou 
pre ľudí (riziko zakopnutia) ani vozidlá a je 
veľmi nenápadný. Gumový doraz na tanieri 
jemne zabrzdí dvere pri ich otvorení, čím 
chráni dvere a závesy.

Guľôčka zapadá do taniera a drží dvere 
v požadovanej polohe. Dvere sú tak chrá-
nené pred nechceným zatvorením, napr. 
prievanom. Jednoduchým potiahnutím za 
dvere sa dá aretácia ľahko uvoľniť, čím si 
ušetríte prácu s hľadaním aretačného a 
uvoľňovacieho mechanického zámku.

Sila držania je plynule nastaviteľná, a preto 
sa dá prispôsobiť rôznym podmienkam 
používania. Vďaka hliníkovému puzdru 
možno guľovú zarážku DICTATOR bez pro-
blémov používať aj vo vonkajšom prostredí.

Technické údaje

Guľové zarážky a nárazníky 

 Materiál puzdra/plochy hliník

 Povrch strieborný alebo tmavohnedý smaltovaný

 Hmotnosť dverí do cca. 40 kg

 Veľkosť dverí do šírky 1000 mm, výška 2200 mm

 Rozsah dodávky Puzdro s guľou, doska s gumovým dorazom,

  Skrutka so zápustnou hlavou M8x50 s   
  hmoždinkou 
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Púzdro s guľou sa upevňuje na krídlo dverí čo najviac dopredu k zatváracej hrane (čo 
najväčšia vzdialenosť od závesu dverí). Po uvoľnení skrutky s krížovou hlavou stiahnite 
puzdro z s guľôčky. Teraz je montážna doska voľne prístupná priskrutkujte je k dvernému 
krídlu 20 mm nad podlahou pomocou dodaných samorezných skrutiek (ø 4x16). Teraz 
otvorte dvere do požadovanej polohy a pripevnite dosku guľového dorazu DICTATOR 
k podlahe pomocou dodanej skrutky so zápustnou hlavou (M8x50) (najprv nastavte 
dodanú hmoždinku!). Doska je namontovaná tak, aby strana s dorazovým nárazníkom 
smerovala k dverám. Aby sa zabránilo otáčaniu dosky, je malý kolík (ø 6 mm) na 
spodnom okraji dosky tiež zapustený do podlahy.

Ak guľôčka nevystupuje dostatočne hlboko alebo príliš hlboko do dosky, môžete upraviť 
polohu montážnej dosky na dverách, a tým aj výšku guľôčky jej posunutím v otvoroch s 
drážkami. Potom nasaďte kryt na montážnu dosku a zaistite ho skrutkou Phillips.

Prídržná sila guľôčkového držiaka DICTATOR sa nastavuje pomocou skrutky s drážkou 
na hornej strane puzdra: Otáčaním v smere hodinových ručičiek sa prídržná sila znižuje, 
otáčaním proti smeru hodinových ručičiek sa zvyšuje.

Montáž

Rozmery Krídlo dverí

Podlaha

Objednávacie údaje  Hliník, strieborná smaltovaná Obj. č. 500310

 Hliník, tmavohnedá smaltovaná Obj. č. 500311

 Hliník, farebný, potiahnutý plastom na požiadanie

 Hliník, eloxovaný (strieborná, niklová strieborná., hnedá) na požiadanie

 Mosadz, matná kartáčovaná, matne ponikl. alebo leštená na požiadanie

Všetky rozmery v mm
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Design Line Standard

Pomocou dverového stavača DICTATOR ZE 
možno dvere zafixovať v ľubovoľnej polohe. 
Dverný stavač ZE sa vyznačuje veľmi 
pevnou a robustnou konštrukciou. Kryt 
je vyrobený z jedného kusu, a preto je 
veľmi odolný aj proti vandalizmu. Dverové 
stavače ZE vrátane vnútorných častí sú vyro-
bené výlučne z nehrdzavejúcich materiálov. 
Dverný stavač ZE sa vyrába v dvoch rôz-
nych sériách: štandardná séria a nová, 
inovatívna séria Design Line. V tomto pre-
vedení je piestna tyč viditeľná len vtedy, 
keď sú dvere zafixované. Nová konštrukcia 
umožňuje, že aj pri zdvihu 160 mm nie je 
dverný stavač väčší ako pri štandardnej 
verzii so zdvihom 90 mm. Pomocou systému 
Design Line možno vyrovnať aj extrémne 
veľké vzdialenosti - maximálne 200 mm - 
medzi spodným okrajom dverí a podlahou.
Dokonca aj pri veľmi hladkých alebo nerov-
ných podlahách zostávajú dvere bezpečne 
v nastavenej polohe, pretože zabudovaná 
pružina pevne pritláča pätku k podlahe. 
Kontrola dverí oboch sérií sa ovláda veľmi 
pohodlne jednoducho nohou.

Technické údaje

Dverný stavač DICTATOR ZE
Standard a

Materiál kryt: hlinik                                                              
ostatné komponenty nerezová oceľ/plast

Dĺžka zdvihu Standard 25, 60, 75, 90, 105 mm

Dĺžka zdvihu Design Line 80, 120, 160, 200 mm                                                            

Povrch Standard strieborná farba, iné povrchy na požiadanie

Povrch Design Line strieborný, biely, čierny

Rozsah dodávky Dverný stavač s upevňovacími skrutkami

Design Line
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Pri určovaní montážnej polohy dbajte na to, aby bol dverný stavač ľahko prístupný aj pri 
otvorených dverách. Kontrola dverí DICTATOR ZE sa montuje čo najbližšie k zatváracej 
hrane (POZOR pri dverách s viacbodovými zámkami!). Pätka musí byť v jednej rovine 
so spodným okrajom dverí.
Dvere sa uzamknú v požadovanej polohe jednoduchým zošliapnutím piestnej tyče. V sérii 
Standard sa to vykonáva pomocou gumového výstupku v hornej časti dverného dorazu, 
v sérii Design Line pomocou kovovej pätky v spodnej časti puzdra. Malá pružina pevne 
pritláča nohu k podlahe a zabraňuje jeho skĺznutiu.
Ak chcete uvoľniť pridržiavanie, kovová doska nad puzdrom (štandard) alebo na spodnej 
časti puzdra (Design Line) sa zošliapne nadol. Piestna tyč sa automaticky posunie nahor 
a dvere sa môžu opäť voľne pohybovať.  

Montáž

Rozmery

Objednávacie údaje Označenie Hliník matne strieborný biela čierna
ZE 25 Standard 500200 na požiadanie
ZE 60 Standard 500210 na požiadanie 500213
ZE 75 Standard 500220 na požiadanie
ZE 90 Standard 500230 na požiadanie 500229
ZE 105 Standard 500225 na požiadanie
ZE 80 Design Line 500235 500237 500239
ZE 120 Design Line 500236 500238 500240
ZE 160 Design Line 500233 500234 500241
ZE 200 Design Line 500242 500243 500244

Spôsob fungovania

Všetky rozmery v mm

Štandardná séria
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Priemer valca TB: 23, 28 mm; TBR: 28, 35 mm
Priemer piestnej tyče TB: 10, 14 mm; TBR: 10, 14 mm
Valec oceľový lakovaný RAL 9006 satin (ďalšie farby RAL 

nájdete na nasledujúcej strane), V2A, V4A
Piestna tyč s tvrdým pochrómovaním, V2A, V4A
Veľkosť dverí* do šírky 1,30 m, výška 2,50 m
Hmotnosť dverí* do cca. 200 kg; *pre väčšie dvere na požiadanie
Maximálny uhol otvorenia 120°
Mechanické otvorenie (cca.) TB: 1023: 250 N, 1428: 350 N, 1435: 500 N

Technické údaje

Obmedzovače otvárania dverí DICTATOR 
zabezpečujú, aby sa krídlové dvere a 
okná neotvárali nekontrolovateľne. Tlmia 
nadmernú rýchlosť otvárania a obmedzujú 
uhol otvárania. Tým sa chránia dvere a 
ich kovanie. 
Dvere sa dajú ľahko posúvať rukou. Tlmi-
aci účinok obmedzovača otvárania dverí 
zabraňuje nadmernej rýchlosti (napr. 
spôsobenej silným vetrom). 
Obmedzovače otvárania DICTATOR sa 
používajú okrem iného tam, kde dvere/
okná môžu nekontrolovateľne naraziť do 
steny a podobne alebo sa môžu vytrhnúť z 
ruky používateľa v dôsledku vetra, prievanu 
alebo aj pri bežnom otváraní. Nekontro-
lované buchnutie dverí predstavuje okrem 
materiálnych škôd na dverách, kovaní a 
prípadne na stene aj riziko nehody, ktoré 
by sa nemalo podceňovať.   
Obmedzovače otvárania dverí sú k dis-
pozícii v dvoch základných verziách: bez 
regulácie tlmiacej sily alebo s reguláciou 
tlmiacej sily. V oboch verziách je k dispozí-
cii niekoľko sérií pre rôzne veľkosti dverí/
okien. Naše technické poradenstvo vám 
bezplatne určí, aký obmedzovač otvárania 
dverí je potrebný pre vašu aplikáciu. 

Obmedzovač otvárania dverí
s hydraulickým tlmením v smere otvárania



Strana 02.074.00

Obmedzovač otvárania 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 • 20200619

Pri nenastaviteľných obmedzovačoch otvárania dverí TB možno v prípade potreby 
znížiť rozsah tlmenia na mieste (zmenou množstva olejovej náplne prostredníctvom 
skrutky ventilu). Ak je to vo vašom prípade potrebné, kontaktujte vopred našu technickú 
zákaznícku poradňu. 
Pomocou nastaviteľných obmedzovačov otvárania dverí TBR možno tlmiacu silu plynu-
le nastaviť a kedykoľvek neskôr upraviť. Na tento účel sa piestna tyč obmedzovača 
otvárania dverí bez držania otvorenia vytiahne až na doraz a potom sa pod napätím 
otočí. Pri typoch s pridržiavaním otvorenia sa naopak musí piestna tyč úplne zatlačiť a 
potom opatrne otočiť.

Použitie obmedzovačov otvárania dverí DICTATOR sa odporúča pri dverách otváraných 
smerom von, ktoré sú vystavené vetru, alebo pri vnútorných dverách, ktoré sú vystave-
né silnému prievanu, a preto sa môžu nekontrolovateľne otvárať. Dostatočné tlmenie 
otvárania chráni dvere (napr. sklenené výplne) a závesy dverí. Obmedzovač otvorenia 
dverí je na jednej strane pripevnený k hornému rámu dverí a na druhej strane ku krídlu 
dverí. Ak sú dvere otvorené normálne, prebieha to zväčša bez tlmenia. Pri rýchlom 
otváraní dverí rukou alebo ťahom sa však pohyb otvárania hydraulicky spomalí pomo-
cou obmedzovača otvárania. 

Funkčnosť, poznámky k montáži a nastaveniu

Pri montáži obmedzovača otvárania dverí sa uistite, že je bezpečne a pevne pripev-
nený k dverám a rámu. Ak sú dvere alebo rám vyrobené z tenkostenného plechu alebo 
podobných materiálov, odporúčame použiť montážne dosky. Uistite sa tiež, že piestna 
tyč nie je úplne zasunutá, keď sú dvere zatvorené. Potom by mal ešte 10 mm vyčnievať 
z valca, aby sa dvere dali bez problémov otvoriť.

Nastavenie tlmenia

Upevnenie

Upevňovacie 
príslušenstvo

Mechanické 
pridržiavanie otvorenia

Ponúkame vám kompletné sady pre rôzne typy dverí, t. j. obmedzovače otvárania dverí 
s príslušným upevňovacím príslušenstvom - v jednotlivých krabiciach. Týmto spôsobom 
by sme vám chceli uľahčiť výber. Informácie o jednotlivých súpravách nájdete na strane 
02.077.00, rozmerové výkresy upevňovacieho príslušenstva na strane 02.079.00. 
Okrem toho je samozrejme k dispozícii aj individuálne príslušenstvo na upevnenie. 
Pre sériu 1435 nie sú k dispozícii žiadne sady, pretože montážne situácie sú tu veľmi 
odlišné. Okrem obmedzovača otvárania dverí je potrebné objednať aj požadované 
upevňovacie príslušenstvo. 

S obmedzovačmi otvárania dverí je možné integrovať mechanické pridržanie dverí v 
otvorenej polohe (pridržanie v otvorenej polohe približne 3° pred úplným vysunutím 
piestnej tyče). 

Výber správneho 
obmedzovača otvárania 
dverí

Aby ste dosiahli optimálnu funkciu, mali by ste sa obrátiť na našu technickú zákaznícku 
poradenskú službu. Na našej webovej stránke https://www.dictator.de/produktueber-
sicht/downloads/ v časti "Dotazníky" nájdete náš dotazník pre obmedzovač otvárania 
dverí. Potrebujeme len niekoľko údajov a meraní. Na základe týchto údajov potom 
určíme požadovaný typ, vypočítame - samozrejme bezplatne - presné upevňovacie 
body a odporučíme vhodné upevňovacie príslušenstvo. 
Hmotnosť dverí uvedená v tabuľkách je len orientačným údajom. Nesmie sa používať 
ako jediné kritérium výberu. 

Okrem štandardného lakovania valcov v RAL 9006 (spojovacie časti, upevňovacie 
príslušenstvo je štandardne pozinkované) sú k dispozícii niektoré preferované farby, 
ktoré sú v porovnaní s ostatnými farbami RAL dostupné s relatívne krátkymi dodacími 
lehotami a nižším príplatkom: 
RAL 7040, 7016, 9005, 9007, 9016 (v každom prípade hodvábne matné)

Preferované farby lako-
vania valcov
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Rozmery

Nenastaviteľné obmedzovače otvárania dverí TB
Lacné, nenastaviteľné typy TB sú určené najmä na priemyselné aplikácie (napr. dvere 
do haly otvárané smerom von). 
Vyrábajú sa v dvoch veľkostiach, v sériách 1023 a 1428. Štandardné verzie sú uvede-
né nižšie. Samozrejme, na požiadanie sú k dispozícii aj iné dĺžkové rozmery. Okrem 
toho sa obmedzovače otvárania dverí TB môžu vyrábať s integrovaným mechanickým 
pridržiavaním otvárania. 
Oceľová verzia je štandardne lakovaná farbou RAL 9006 (pozinkované oko alebo 
hliníkové). Iné farby RAL sú k dispozícii na požiadanie. Rozmery upevňovacích ôk 
nájdete na nasledujúcej strane.

Celková dĺžka La

Zdvih

Technické údaje a objed-
návacie údaje

* Obmedzovače otvárania dverí s obj. č. 302008-2 a 302009-2 sú dlhšie ako štandardná verzia. Sú špeciálne navrhnuté na 
použitie v spojení s posuvnými zatváračmi dverí. 

V nasledujúcom zozname je uvedený len výber z dostupných vzorov. Radi vám podrobne 
poradíme s výberom najvhodnejšieho typu a samozrejme ho vyrobíme v jednotlivých 
kusoch, aj keď nie je zahrnutý v sortimente. 
Niektoré obmedzovače otvárania dverí TB sú k dispozícii aj ako sady s príslušným 
upevňovacím príslušenstvom. Informácie o jednotlivých súpravách nájdete na nasle-
dujúcej strane.

Ø K
[mm]

Ø Z
[mm]

Zdvih
[mm]

Dĺžka 
La 

[mm]

Hmot-
nosť
dverí
do

Max. 
otvára-

nie 
dverí

Zais-
tenie

Obj. Č.

Oceľ 
lakovaná
 RAL 9006

V2A V4A

10 23 200 500 50 kg   95° nie 302000-2 302002 302004

10 23 200 500 50 kg   95° áno 302001-2 -

10 23 200 510 50 kg   95° áno - 302003 302005

10 23 250 600 50 kg 120° nie 302006-2 302010 302012

10 23 250 600 50 kg 120° áno 302007-2 - -

10 23 250 610 50 kg 120° áno - 302011 302013

10 23 250 660 50 kg 120° nie 302008-2* - -

10 23 250 660 50 kg 120° áno 302009-2*

14 28 200 500 90 kg   95° nie 302014-2 - -

14 28 200 510 90 kg   95° nie - 302016 302018

14 28 200 510 90 kg   95° áno 302015-2 302017 302019

14 28 250 600 200 kg 120° nie 302020-2 302022 302024

14 28 250 610 200 kg 120° áno 302021-2 302023 302025

14 28 300 750 200 kg 120° nie 302026-2 302028 302030

14 28 300 750 200 kg 120° áno 302027-2 302029 302031

14 28 400 1000 200 kg 120° nein  302033-2 302035 302037
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H

BA

C 

D

F

E A

G dick

Ø - séria  1023 / 1028 1428 1428V / 1435 1435-1

A M8 M10 M10 M10
B Ø 10 Ø 14 Ø 14 Ø 14
C Ø 8 Ø 8 Ø 8 Ø 10
D 22 30 27 27
E 14 18 18 18
F 32 40 36 36
G 10 10 10 10
H 10 10 10 10

Nastaviteľné obmedzovače otvárania dverí TBR sa používajú najmä v interiéroch, 
napr. v obytných budovách, nemocniciach, domovoch dôchodcov atď., kde sú vyššie 
požiadavky na optimálny priebeh pohybu. Používajú sa aj pri ťažkých dverách, pretože 
sa dajú presne nastaviť na mieste.  
Nastaviteľné obmedzovače otvárania dverí sa vyrábajú v sériách 1028 a 1435. 
Štandardne sa vyrábajú v nasledujúcich dĺžkach, ale samozrejme sú k dispozícii aj v 
iných dĺžkach. Séria 1435 je k dispozícii aj s integrovaným pridržiavaním. Obmedzovače 
otvárania dverí majú na piestnej tyči a na valci oko (rozmery sú uvedené nižšie) - buď 
z pozinkovanej ocele, alebo z hliníka. Iné pripojenia sú k dispozícii na požiadanie. 

Nastaviteľný obmedzovač otvorenia dverí TBR

Technické údaje a        
objednávacie údaje

Rozmery spojenia "oko"

Ø K *
[mm]

Ø Z 
*

[mm]

Zdvih 
*

[mm]

Dlžka 
La *
[mm]

Hmot-
nosť
dverí
do

Max. 
otvo-
renie
dverí

Za-
iste-
nie

Rozmer 
C Oko 

pri sérii 
1435

Obj. č.

lakov. oceľ 
RAL 9006

V2A V4A

10 28 200 550 100 kg   95° nein 302200-2 302202 302203

10 28 250 600 100 kg 120° nie 302204-2 302205 302206

14 35 250 650 200 kg 120° nie Ø 8 302210-2 302213 302215

14 35 250 650 200 kg 120° nie Ø 10** 302211-2 302214 302216

14 35 250 650 200 kg 120° áno Ø 8 302212-2 302238 -

14 35 300 750 200 kg 120° nie Ø 8 302217-2 302220 302222

14 35 300 750 200 kg 120° nie Ø 10** 302218-2 302221 302223

14 35 300 750 200 kg 120° áno Ø 8 302219-2 302239 -

14 35 400 950 200 kg 120° nie Ø 8 302224-2 302230 302232

14 35 400 950 200 kg 120° nie Ø 10** 302225-2 302231 302233

14 35 400 950 200 kg 120° áno Ø 8 302226-2 - -

14 35 400 950 200 kg 120° áno Ø 10** 302227-2 - -

14 35 500 1150 200 kg 120° nie Ø 10** 302234-2 - -

14 35 500 1150 200 kg 120° áno Ø 10** 302235-2 - -

* pozri nákres na predchád-
zajúcej strane

Vyššie uvedený zoznam zobrazuje len výber z dostupných vzorov. Radi vám podrobne 
poradíme s výberom najvhodnejšieho typu a samozrejme ho vyrobíme v jednotlivých 
kusoch, aj keď nie je uvedený v ponuke. 

Niektoré z uvedených obmedzovačov otvárania dverí TBR sú k dispozícii aj ako sada 
s montážnym príslušenstvom (pozri nasledujúcu stranu).
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Objednávacie údaje 
sady

Sady obmedzovačov otvárania dverí
Najčastejšie používané obmedzovače otvárania dverí TB a TBR sú k dispozícii aj ako 
sada s príslušným montážnym príslušenstvom. 
Potrebná sada montážneho príslušenstva závisí od montážnej situácie, typu dverí a rámu. 
Na nasledujúcej strane sú znázornené rôzne montážne situácie a je uvedená zodpove-
dajúca sada príslušenstva. Upevňovacie konzoly sa samozrejme dajú zakúpiť aj samo-
statne. Podrobnosti a rozmery jednotlivých komponentov nájdete na nasledujúcej strane. 
Pri oceľových súpravách sú obmedzovače otvárania dverí štandardne lakované farbou 
RAL 9006, oká sú pozinkované alebo vyrobené z hliníka, upevňovacie príslušenstvo 
je pozinkované.

Obmedzovač otvárania dverí - sady 
nenastaviteľný TB (oceľ lakovaná RAL 9006)

Objednávacie číslo
bez aretá. s aretáciou

Ø K  Ø Z    Zdvih Dĺžka La Príslušenstvo
10 23 250 600 Sada 1 300981-2 300991-2
10 23 250 600 Sada 2 300982-2 300992-2
10 23 250 600 Sada 3 300983-2 300993-2
14 28 250 600 Sada 1 300984-2
14 28 250 610 Sada 1 300994-2
14 28 250 600 Sada 2 300985-2
14 28 250 610 Sada 2 300995-2
14 28 250 600 Sada 3 300986-2
14 28 250 610 Sada 3 300996-2

Obmedzovač otvárania dverí - sady 
nenastaviteľný TB (V2A)

Objednávacie číslo
bez aretá. s aretáciou

Ø K  Ø Z    Zdvih Dĺžka La Príslušenstvo
14 28 250 600 Sada 1 300987  
14 28 250 610 Sada 1 300998
14 28 250 600 Sada 2 300990
14 28 250 610 Sada 2 300997
14 28 250 600 Sada 3 301901
14 28 250 610 Sada 3 301902

Obmedzovač otvárania dverí - sady 
nastaviteľný TBR (oceľ lakovaná RAL 9006)

Objednávacie číslo
bez aretá. s aretáciou

Ø K  Ø Z    Zdvih Dĺžka La Príslušenstvo
10 28 250 600 Sada 1 300975-2  
10 28 250 600 Sada 2 300976-2
10 28 250 600 Sada 3 300977-2

Obmedzovač otvárania dverí - sady 
nastaviteľné TBR (V2A)

Objednávacie číslo
bez aretá. s aretáciou

Ø K  Ø Z    Zdvih Dĺžka La Príslušenstvo
10 28 250 600 Sada 1 300999  
10 28 250 600 Sada 2 300980
10 28 250 600 Sada 3 301903
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205262

205197

205261

205197
205197

205197

205263

205263

205262

 205197
205262

205197

205262

205197

Sada 1: Použite na montáž na zadnú 
stranu dverí (typ dverí 1c s úzkym rámom) 
alebo na prednú stranu dverí splývajúcich 

s rámom (typ dverí 1d).

Rám

Typ dverí
1a

Typ dverí
1b

Sada 1
Pre dvere namontované na povrchu rámu a dvere splývajúce s rámom:
Upevňovacieho príslušenstvo- sada 1 (obj. č. 205197 a 205262) pre obmedzovače 
otvárania dverí série 1023, 1028 a 1428

Sada 2
na montáž na zadnú stranu dverí 
pod hlboký rám:Upevňovacieho 
príslušenstvo -sada 2 (obj. č. 205197 a 
205261) pre obmedzovače otvárania 
dverí série 1023, 1028 a 1428 

Sada 1: Použite na montáž na zadnú 
stranu dverí (typ dverí 1a s normálnou 
šírkou rámu) alebo na prednú stranu dverí 
pri dverách namontovaných na porvrchu 
rámu (typ dverí 1b).

Montážne súpravy - Montážne situácie

Sada 2: Používajte len na montáž na 
zadnú stranu dverí. Podmienkou je 
dostatok miesta na pripevnenie príruby 

č. 205261. 

Rám

Typ dverí 
2

Sada 3: montážna konzola č. 205263 
umožňuje montáž na zadnú stranu 
dverí (typ dverí 3a) alebo na prednú 
stranu dverí s povrchovou montážou s 

úzkym falcom (typ dverí 3b) 

Typ dverí
 3a

Typ dverí
3b

Rám

Rám

Typ dverí
 1c

Typ dverí
1d

Sada 3
na montáž na zadnú stranu dverí 
s úzkymi rámami alebo na prednú 
stranu dverí s tenkými falcami: 
Upevňovacieho príslušenstvo - sada 3 (obj. 
č. 205197 a 205263) pre obmedzovače 
otvárania dverí série 1023, 1028 a 1428

Poznámka: 
Okrem pozinkovanej verzie (pozri výkresy 
s objednávkovým číslom) je upevňovacie 
príslušenstvo k dispozícii aj vo verzii V2A 
a čiastočne vo verzii V4A.

pozink ované V2A  V4A
205197 205249 205455
205261 205281
205262 205282 205456
205263 205258
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43
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63
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27
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ø8

10
27
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2 x ø 7

40
245

20
40

ø 8
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5

17
8
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20
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1
5

1
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25

1
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Durchschraubplatte incl. Gewindehülse M5, 
80x30mm, V2a

B00-000001

Gezeichnet

Kontrolliert

Freig.Fert.

Datum Name

Material:

Gewicht:Oberflächen 
Kanten

ISO 13715

DICTATOR TECHNIK
Berlin

K. u. J. Stech GmbH

Maßstab:

Oberfläche:
Bezeichnung:

Artikelnummer:

Zeichnungs-Nr.: B100178.R00

-Alle Kanten entgratet!

Änderungen:

Weitergabe sowie Vervielfälltigung dieser Unterlage, Verwertung umd Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet. Zuwiderhandlung verplichtetet zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten.

1
A4

10.05.2012 ma

1:1
InBearbeitung

Gewindehüelse M5 sollte durch M6

Erstproduktion

ersetzt werden

80
43

30
3 14

M5

V2a

7

1

1

2

2

3

3

4

4

A A

B B

C C

D D

E E

F F

1 
A4205479

Kontrolliert

Freigabe

Datum Name

26.10.2015 maDICTATOR Technik GmbH
 

 info@dictator.de
www.dictator.de

Maßstab: 1:1
Bezeichnung:

Artikelnummer:

Zeichnungs-Nr.: 205479_KUNDE.00

Achtung, diese Zeichnnung stellt den Zustand des Artikel zum Zeitpunkt des Drucks dar! Änderungen und Irrtümer sind verbehalten! Sie werden keine Nachricht bei Änderung erhalten!

Gezeichnet

Unterlegplatte mit zwei Gewindebohrung M5 
zur Befestigung des Flügelböckchens an 
Glastüren V2A, inkl. 2x Senkkopfschraube 
M5x6

9 17
,5 25

43

80

5

Unterlegblech mit 2x Schraube

Montageansicht mit verschraubtem Flügelböckchen (nicht Lieferumfang)

Na montáž obmedzovačov otvárania dverí je k dispozícii množstvo rôznych držiakov 
a uhlov. 
Všetky 3 štandardné montážne sady (pozri predchádzajúcu stranu) obsahujú držiak 
krídla. Na zjednodušenie montáže je k dispozícii protidoska pre tenkostenné dvere. 
Pre sklenené dvere s hliníkovými rámami umožňuje montážna doska TB priestorovo 
úspornú montáž. 
Ďalšou súčasťou montážnej sady je montážna príruba alebo montážna konzola v zá-
vislosti od montážnej situácie.

Upevňovacie príslušenstvo: Sada 1 - 3 

Montážna príruba TB Ø 
42 mm, skrutka 8 mm           
Obj. č. 205261 (pozink.), 
205281 (V2A)

Montážna konzola TB 50x40x20 
mm, skrutka 8 mm
Obj. č. 205263 (pozink.),   205258 
(V2A) 

Držiak krídla
Obj. č. 205197 (pozinkovaný),  
205249 (V2A), 205455 (V4A)

Montážna konzola TB 40x40x40 
mm, skrutka 8 mm
Obj. č. 205262 (pozink.),              
205282 (V2A), 205456 (V4A)

Protidoska k držiaku krídla
Bestell-Nr. 205468 (V2A)

Na montáž na tenko-
stenné dvere: Držiak 
krídla s protidoskou 

Rám

Dvere

Všetky rozmery v mm

Montážna doska TB s 2 závitovými 
otvormi M5 pre držiak krídla
Obj. č. 205479 (V2A)

Pri montáži na sklenené 
dvere s hliníkovým rámom



Strana 02.080.00

Obmedzovač otvárania 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 • 20200619

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

1 
A3205462-W

Kontrolliert

Freigabe

Datum Name

15.09.2016 MA
DICTATOR Technik GmbH

 info@dictator.de
www.dictator.de

Maßstab: 1:1
Bezeichnung:

Artikelnummer:

Zeichnungs-Nr.: 205462-W_FERTIGUNG.

Achtung, diese Zeichnnung stellt den Zustand des Artikel zum Zeitpunkt des Drucks dar! Änderungen und Irrtümer sind verbehalten! Sie werden keine Nachricht bei Änderung erhalten!

Gezeichnet

Befestigungswinkel TB 180x70x53 mm, für 
Bolzen 8 oder 10 mm, verzinkt

130
180

6

25

70

30

R15

6,64x 

38

53

12,5

1

1

2

2
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3
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1 
A4205489

Kontrolliert

Freigabe

Datum Name

09.06.2016 maDICTATOR Technik GmbH
 

 info@dictator.de
www.dictator.de

Maßstab: 1:1
Bezeichnung:

Artikelnummer:

Zeichnungs-Nr.: 205489_KUNDE.00

Achtung, diese Zeichnnung stellt den Zustand des Artikel zum Zeitpunkt des Drucks dar! Änderungen und Irrtümer sind verbehalten! Sie werden keine Nachricht bei Änderung erhalten!

Gezeichnet

Befestigungswinkel TB 70x45x36 mm, für 
Bolzen 8 oder 10 mm, verzinkt

54

70

8
19

45

12,5

5

24

36

5,54x 

Zeichnung ist auch zulässig für:
Art.-Nr.: Art.-Bezeichnung Material
205490 Befestigungswinkel TB 70x45x36 mm, für Bolzen 8 oder 10 mm, V2A V2A
205491 Befestigungswinkel TB 70x45x36 mm, für Bolzen 8 oder 10 mm, V4A V4A

Okrem štandardných súprav a špeciálneho montážneho príslušenstva na montáž v 
spojení s hornými zatváračmi dverí, ponúka spoločnosť DICTATOR veľké množstvo 
montážnych konzol a dosiek. Jedna časť je s pevnou skrutkou, ostatné možno voliteľne 
vybaviť skrutkami s priemerom 8 alebo 10 mm. V závislosti od aplikácie sa jednoducho 
objednávajú ako doplnok k montážnemu príslušenstvu. 
Požiadajte našich technických pracovníkov o určenie optimálneho príslušenstva pre 
vašu aplikáciu. 
Ďalšie príslušenstvo a špeciálne montážne konzoly sú k dispozícii na požiadanie. 

Upevňovacie príslušenstvo TB, univerzálne 
použiteľné 

Montážna konzola TB 180x70x53 mm, pozinkov.  (bez skrutiek)
Obj. č. 205462-W

Upevňovacie 
príslušenstvo voliteľne 
pre skrutky 
Ø 8 alebo Ø 10 mm

Montážna konzola TB 70x45x36 mm (bez skrutiek)
Obj. č. 205489 (pozinkované), 205490 (V2A), 205491 (V4A)

Podložka TB 220x46 mm                                                              
(vhodná pre montážnu konzolu TB 70x45x36, 205489 - pri vysokých silách)
Obj. č. 205503 (pozinkovaná), 205504 (V2A), 205505 (V4A)

Všetky rozmery v mm
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Befestigungsflansch 65x25x6 D10.0, 
verzinkt

B25-001-6525-0010-A

Gezeichnet

Kontrolliert

Freig.Fert.

Datum Name

Material:

Gewicht:Allgemein- 
toleranz

ISO 2768-1f
ISO 2768-2f

Oberflächen 
Kanten

ISO 13715

DICTATOR TECHNIK
Berlin

K. u. J. Stech GmbH

Maßstab:

Oberfläche:
Bezeichnung:

Artikelnummer:

Zeichnungs-Nr.: B100318.R00

-Alle Kanten entgratet!

Änderungen:

Weitergabe sowie Vervielfälltigung dieser Unterlage, Verwertung umd Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet. Zuwiderhandlung verplichtetet zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten.
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 2x  Bohrung mit Senkung für Senkkopfschraube M5
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Artikelbezeichnung / Productdescription:

Artikel-Nr. / Part no. :

 

Rev.:

 

ma

205511_KUNDE.

drawn
approved

Date Name
20.09.2017

Date Name  Modification Index

Bolzen TB 25-14 mm, Ø 8 mm, zu
Befestigungswinkel TB, verzinkt, mit Zubehör

205511

25
D=

 
/ 

45

8

SW 19

Zeichnung gilt auch für:
Art.-Nr.: Art.-Bezeichnung Distanz
205512 Bolzen TB 25-14 mm, Ø 8 mm, zu Befestigungswinkel TB, V2A, mit Zubehör 25
205513 Bolzen TB 25-14 mm, Ø 8 mm, zu Befestigungswinkel TB, V4A, mit Zubehör 25
205514 Bolzen TB 45-14 mm, Ø 8 mm, zu Befestigungswinkel TB, verzinkt, mit Zubehör 45
205515 Bolzen TB 45-14 mm, Ø 8 mm, zu Befestigungswinkel TB, V2A, mit Zubehör 45
205516 Bolzen TB 45-14 mm, Ø 8 mm, zu Befestigungswinkel TB, V4A, mit Zubehör 45

14

im Set:
2x U-Scheibe Ø8mm
1x U-Scheibe Ø12mm
1x Si-Scheibe Ø8mm
1x Mutter M12
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Artikelbezeichnung / Productdescription:

Artikel-Nr. / Part no. :

 

Rev.:

 

ma

205517_KUNDE.00

drawn
approved

00

Date Name
20.09.2017

Date Name  Modification Index

Bolzen TB 25-16 mm, Ø 10 mm, zu
Befestigungswinkel TB, verzinkt, mit Zubehör

205517

SW 19 25
D=

 
/ 

45

10

Zeichnung gilt auch für:
Art.-Nr.: Art.-Bezeichnung Distanz
205518 Bolzen TB 25-16 mm, Ø 10 mm, zu Befestigungswinkel TB, V2A, mit Zubehör 25
205519 Bolzen TB 25-16 mm, Ø 10 mm, zu Befestigungswinkel TB, V4A, mit Zubehör 25
205520 Bolzen TB 45-16 mm, Ø 10 mm, zu Befestigungswinkel TB, verzinkt, mit Zubehör 45
205521 Bolzen TB 45-16 mm, Ø 10 mm, zu Befestigungswinkel TB, V2A, mit Zubehör 45
205522 Bolzen TB 45-16 mm, Ø 10 mm, zu Befestigungswinkel TB, V4A, mit Zubehör 45

16

im Set:
2x U-Scheibe Ø10mm
1x U-Scheibe Ø12mm
1x Si-Scheibe Ø10mm
1x Mutter M12

2 x Ø 6 mm so zápustným hĺbením 
pre zápustnú skrutku ISO 7721

Montážna doska
Obj. č. 205460

Protidoska k 
Montážnej doske 

so závitovými 
objímkami

Obj. č. 205461

Upevňovacia príruba pre úzke zárubne 
Obj. č. 205469

Upevňovacie 
príslušenstvo so skrutk-
ou Ø 10 mm

Skrutky pre upevňovacie príslušenstvo sa dodávajú s podložkami, maticou a poistným 
krúžkom. 
Líšia sa na jednej strane priemerom čapu a na druhej strane výškou dištančnej podložky. 
K dispozícii je 25 mm alebo 45 mm. 

Upevňovacie príslušenstvo TB, univerzálne 
použiteľné - pokrač.

Skrutka na montáž 
príslušenstva

Skrutka TB Ø 8 mm  
Vzdialenosť (D) 25 mm 45 mm
pozink.  Obj. č. 205511 205514 
V2A Obj. č. 205512 205515
V4A Obj. č. 205513 205516

Skrutka TB Ø 10 mm
Vzdialenosť  (D)  25 mm 45 mm
pozink.  Obj. č. 205517 205520 
V2A Obj. č. 205518 205521
V4A Obj. č. 205519 205522

Všetky rozmery v mm
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Inštalačné situácie 
obmedzovača otvorenia 
dverí - Horný zatvárač 

Obmedzovač otvárania dverí sa môže bez problémov používať aj v kombinácii s 
horným zatváračom dverí. To platí pre zatvárače dverí s nožnicovým závesom, ako aj 
s posuvnou lištou. 
Na to sú však niekedy potrebné špeciálne montážne konzoly a držiaky.
Na tejto stránke nájdete prehľad obvyklých montážnych situácií a odporúčané montážne 
príslušenstvo. Obvykle sa však dajú bez problémov nájsť riešenia aj pre aplikácie, ktoré 
sa od nich odchyľujú. Rozmery príslušenstva na montáž v kombinácii so zatváračmi 
dverí nájdete na nasledujúcej strane. 

Situácia pri inštalácii horných zatváračov dverí

Horný zatvárač dverí (OTS), namontovaný na ráme dverí

Horný zatvárač dverí (OTS), namontovaný na krídle dverí

Závesný zatvárač dverí s posuvnou lištou (OTS-GS/SFR) s ovládaním 
sekvencie zatvárania, namontovaný hore na krídle dverí

205197
(voliteľne s 
protidoskou 
205468)

205489 
+ Skrutka 
205514

205476 
+ Skrutka 
205511 

alebo 205517

205460
(voliteňne s  
protidoskou 
205461)

205489 
+ Skrutka 
205520

Pre obmedzovač otvárania 
dverí s otvorom pre oko 
C = 8 mm (pozri stranu 

02.076.00)

Pre obmedzovač otvára-
nia dverí 

s otvorom pre oko  
C = 10 mm (pozri stranu 

02.076.00)

Na obrázku je 
znázornená montážna 

situácia s horným 
zatváračom dverí na 

pravých dverách DIN, 
namontované na opačnej 

strane závesu.

Na obrázku je 
znázornená montážna 

situácia s horným 
zatváračom dverí na 

pravých dverách DIN, 
namontované na 

opačnej strane závesu. 

205508
(alebo 205507)  

+ skrutka 205511
alebo 205517

205476 
+ skrutka 

205514 resp. 
205520

205508 
(alebo 205507)  

+ skrutka 
205511

alebo 205517

Poznámka: 
Niektoré z upevňovacích doplnkov sú 
okrem pozinkovaného vyhotovenia k 
dispozícii aj vo vyhotovení V2A alebo 
V4A (objednávacie číslo pozri nákresy). 

pozink ované V2A  V4A
205197 205249 205455
205489 205490 205491
 
Skrutka
205511 205512 205513
205514 205515 205516
205517 205518 205519
205520 205521 205522

205462-W 
+ Skrutka 
205520
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Befestigungswinkel TB-OTS 180x70x90 mm, für
Bolzen 8 oder 10 mm, verzinkt
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Artikelbezeichnung / Productdescription:

Artikel-Nr. / Part no. : Rev.:

SJ

205507_KUNDE.R01

drawn
approved

R01

Date Name
19.06.2018

Date Name  Modification Index

Befestigungskonsole TB-OTS 250x106x90x84
mm, für Bolzen 8 oder 10 mm, DIN links,

Montage Bandgegenseite, verzinkt

205507

205507_KUNDE.R01
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Artikelbezeichnung / Productdescription:

Artikel-Nr. / Part no. :

 

Rev.:

 

SJ

.

drawn
approved

Date Name
04.12.2017

Date Name  Modification Index

205489 mit 205514

Montážna konzola TB-OTS, 
50x20x30 mm, skrutka 8 mm, 
pozinkovaná, Obj. č. 205276

Montážna konzola TB-OTS 
180x70x90 mm
pre skrutky 8 alebo 10 mm, pozinkované 
Obj. č. 205476

Montážna konzola TB-OTS 250x106x90x84 mm pre skrutky 8 alebo 10 
mm, pozinkovaná 
Obj. č. 205507 (DIN vľavo) (rozmerový výkres), obj. č. 205508 (DIN vpravo)

Upevňovacie 
príslušenstvo TB-OTS 
voliteľne pre skrutky Ø 8 
alebo Ø 10 mm

Upevňovaciu konzolu 205476 a upevňovaciu konzolu 205482 alebo 205485 možno 
voliteľne použiť so skrutkami Ø 8 alebo 10 mm (rozmery skrutiek pozri stranu 02.081.00). 
Pri výbere upevňovacej konzoly upozorňujeme, že uvedený smer DIN platí pre montáž 
na opačnej strane závesu. Ak je inštalácia na strane závesu, je potrebné zvoliť tú 
opačnú konzolu. 
Poznámka: Upevňovaciu konzolu 205276 možno nahradiť aj držiakom krídla 205197 
v spojení s montážnou doskou TB 205479.

Upevňovacie 
príslušenstvo 
TB-OTS so skrutkou 

DIN vľavo

 
DIN vpravo

Upevňovacie príslušenstvo pre horné zatvárače 

Všetky rozmery v mm

Montážna konzola TB 70x45x36 mm 
Best.Nr. 205489 so skrutkou Ø 8 mm 
205514 - pozri stranu 07.080/081.00 
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Nižšie nájdete informácie o objednávaní všetkého upevňovacieho príslušenstva uvede-
ného na predchádzajúcich stranách. 
Upevňovacie príslušenstvo sa v zásade rozlišuje podľa priemeru skrutiek. Niektoré 
upevňovacie príslušenstvo môže byť vybavené skrutkou s priemerom 8 alebo 10 mm. 
Niektoré z upevňovacích doplnkov sú štandardne k dispozícii aj vo verziách V2A a V4A. 
Ak potrebujete upevňovacie príslušenstvo z nehrdzavejúcej ocele, ktoré je v tabuľke 
nižšie uvedené len v pozinkovanom vyhotovení, požiadajte oň.

Upevňovacie príslušenstvo - Objednávacie údaje

Typ Obj. č. 
pozink. V2A V4A

Držiak krídla 205197 205249 205455

Protidoska so závitovými objímkami pre krídlové 
konzoly

 - 205468 -

Montážna doska TB s 2 závitovými otvormi M5 
pre držiaky krídel

 - 205479 -

Montážna príruba TB Ø 42, skrutka Ø 8 mm 205261 205281 -

Montážna konzola TB 40x40x40 mm, skrutka 
Ø 8 mm

205262 205282 205456

Montážna konzola TB 50x40x20 mm, skrutka 
Ø 8 mm

205263 205258 -

Montážna konzola TB 70x45x36 mm, pre skrut-
ky Ø 8 alebo 10 mm

205489 205490 205491

Montážna konzola TB 180x70x53 mm, pre 
skrutky Ø 8 alebo 10 mm

205462-
W

- -

Podložka TB 220x46 mm 205503 205504 205505

Skrutka TB 25-14 mm, Ø 8 mm 205511 205512 205513

Skrutka TB 45-14 mm, Ø 8 mm 205514 205515 205516

Skrutka TB 25-16 mm, Ø 10 mm 205517 205518 205519

Skrutka TB 45-16 mm, Ø 10 mm 205520 205521 205522
Upevňovacia doska TB 45x220 mm, montáž 
pomocou skrutky Ø 10 mm

205460 - -

Protidoska pre upevňovaciu dosku TB 45x220 
mm, so závitovými objímkami

205461 - -

Montážna príruba TB 65x25 mm, skrutka Ø 10 
mm

205469 - -

Montážna konzola TB-OTS 50x20x30 mm, 
skrutka Ø 8 mm

205276 - -

Montážna konzola TB-OTS 180x70x90 mm pre 
skrutky Ø 8 alebo 10 mm

205476 - -

Upevňovacia konzola TB-OTS 
250x106x90x84 mm pre skrutky Ø 8 alebo 
10 mm, DIN vľavo, montáž na opačnej strane 
závesu

205507 - -

Upevňovacia konzola TB-OTS 
250x106x90x84 mm pre skrutky Ø 8 alebo 
10 mm, DIN vpravo, montáž na opačnej strane 
závesu

205508 - -

Objednávacie 
údaje upevňovacieho 
príslušenstva TB 
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DICTATOR riešenia pre posuvné 
dvere

 Zatváracie zariadenia DICTAMAT 50 (nastaviteľná rýchlosť zatvárania)

  Federseilrolle (Schließen ohne Geschwindigkeitskontrolle)

 Mechanický časovač   odďaľuje (bez elektriny) začiatok procesu zatvárania

 Resetový nárazník Vytlačí úplne otvorené dvere zo steny

 Radiálny tlmič Kontrolovaná rýchlosť na celej trase

 Tlmič koncovej polohy Tlmenie pohybu krátko pred koncovou polohou

 Tlmič dverí Tlmenie a kontrolované zatváranie dverí 

Pohyb aj malých posuvných dverí môže byť 
spojený s viacerými požiadavkami:
- Posuvné dvere by sa mali zatvárať auto-
maticky, ale zložitý pohon nie je potrebný, 
pretože dvere sa dajú ľahko otvoriť rukou. V 
určitých prípadoch by sa to však malo stať 
až s časovým oneskorením.
- Posuvné dvere sa dajú posúvať rukou tak 
ľahko, že stačí krátky ťah, aby sa v kon-
cových polohách odrazili od rámu dverí. 
To znamená riziko nehody, zaťaženie 
dverí, zárubne a kovania, hluk a tiež to, 
že dvere nemusia zostať úplne zatvorené 
alebo otvorené.
- V otvorenej polohe by sa dvere mali úplne 
zasunúť do steny, aby bol priechod úplne 
voľný. To však znamená, že kľučka dverí už 
nie je prístupná. 
Tento problém sa dá vyriešiť pomocou pro-
duktov DICTATOR. Rôzne kombinácie vedú 
k individuálnym riešeniam, ktoré spĺňajú 
najrôznejšie požiadavky. 
Výrobky uvedené na nasledujúcich stranách 
sú určené pre posuvné dvere s dĺžkou do 
cca 1,50 m. Pre väčšie posuvné brány 
ponúka spoločnosť DICTATOR podobné 
riešenia (pozri katalóg Technika pohonu 
dverí a brán). 

Produkt - prehľad
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Riešenia pre posuvné dvere - Tlmiace systémy

Výrobky uvedené ako riešenia pre posuvné dvere na predchádzajúcej strane sú podrobne 
predstavené na nasledujúcich stranách. Jedinou výnimkou sú riešenia tlmenia, pretože 
sa im venuje iná časť katalógu Technológia zatvárania dverí alebo Technológia tlmenia. 
Preto sa ďalej uvádza len stručný prehľad možných riešení a odkaz na miesta, kde možno 
nájsť podrobné informácie.  
Existuje niekoľko možností tlmenia pohybu dverí. Zabezpečujú buď regulovanú rýchlosť 
počas celej dráhy, alebo zabraňujú nárazu v otvorenej alebo zatvorenej polohe. Ďalšou 
možnosťou sú tlmiče dverí DICTATOR, ktoré tiež bezpečne držia dvere v zatvorenej polohe. 
 

Tlmič dverí Ak sa majú posuvné dvere nielen spustiť do koncovej polohy s tlmením, ale sa v nej majú 
aj udržať, sú na to obzvlášť vhodné dverové tlmiče DICTATOR. Cenným spôsobom prispie-
vajú k ochrane životného prostredia a úspore energie. Malé posuvné dvere sa v mnohých 
prípadoch pohybujú tak hladko, že sa včas nezabrzdia, odrazia sa o koncovú polohu a 
opäť sa trochu otvoria. Vzniknutá medzera umožňuje únik energie vo forme tepla alebo 
chladu (napr. v chladných miestnostiach). Tlmiče dverí DICTATOR zabezpečujú nielen 
jemné a tiché zatváranie dverí, ale aj ich bezpečné zatváranie.
Existujú rôzne modely v závislosti od veľkosti dverí. Pozri strany 02.003.00 a nasledujúce. 
Napríklad dverný tlmič JUNIOR sa dá vďaka svojim veľmi malým rozmerom dokonca 
nainštalovať do krídla dverí takmer neviditeľne. Radi vám poradíme s výberom vhodného 
tlmiča dverí. 

Tlmič 
koncovej polohy

Pri posuvných dverách, ktorých pohyb sa má tlmiť len pred dosiahnutím príslušnej kon-
covej polohy, sa používajú tlmiče koncových polôh DICTATOR. Sú k dispozícii v rôznych 
veľkostiach a prevedeniach, pozrite si katalóg Tlmiaca technika

V prípade posuvných dverí, pri ktorých je potrebné regulovať pohyb po celej dráhe, je 
vhodným riešením radiálny tlmič LD 50. Radiálny tlmič je integrovaný do uzatváracieho 
zariadenia DICTAMAT 50, ale môže sa inštalovať aj samostatne. Informácie o LD 50, ako 
aj o vhodnom príslušenstve nájdete na strane 02.092.00 v tomto katalógu (Technológia 
zatvárania dverí) a ďalšie podrobnosti v katalógu Tlmiaca technika.  

Radiálny tlmič
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Zatvárač posuvných dverí 
DICTAMAT 50

Technické údaje  Sila zatvárania 25 N, 50 N, 80 N, 100 N (štandardné verzie))

 Pracovný zdvih  max. 4 m (v závislosti od predpätia a sily pružiny))

 Hmotnosť dverí 10 - 200 kg

 Tlmiaca sila max. 2 Nm (radiálny tlmič LD 50), max. 5 Nm (LD 100)

 Materiál Pozri popis pri danej verzii

  čiastočne dostupné kompletne vyrobené z nehrdzavejúcich 

Spoločnosť DICTATOR dodáva veľmi flexi-
bilný mechanický zatvárací systém pre malé 
a stredne veľké posuvné dvere DICTAMAT 
50. Tento rad kombinuje pružinovú lanovú 
kladku a patentovaný lamelový radiálny 
tlmič LD. Spoločne zabezpečujú spoľahlivé 
zatváranie posuvných dverí s kontrolovanou 
rýchlosťou zatvárania.
Štandardné verzie:
- Univerzálne použiteľný modulárny systém 
BK. Ten je k dispozícii buď ako štandardná 
súprava, alebo ako individuálna kombiná-
cia pružinovej kladky a radiálneho tlmiča 
požadovaná pre konkrétnu aplikáciu.
- ako kompaktné jednotky, ktoré podliehajú 
určitým obmedzeniam, pokiaľ ide o oblasti 
ich použitia
- verzia s napnutým špirálovým lanom WS. 
Je k dispozícii v troch verziách: ako nor-
málne zatváracie zariadenie, s prídavným 
zariadením na pridržanie otvorenia, ako 
aj vo verzii s voľným chodom (najmä pre 
protipožiarne dvere). V tomto prípade sa 
dvere bežne ovládajú manuálne. V prípa-
de alarmu však zariadenie s voľnobehom 
zabezpečí, že dvere budú vždy spoľahlivo 
zatvorené.  
Okrem toho séria DICTAMAT 50 umožňuje 
nespočetné množstvo špeciálnych riešení 
pre špeciálne prípady.
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 DICTAMAT 50 BK - Modulárny systém
Modulárny systém DICTAMAT 50 BK je absolútne flexibilná a univerzálne použiteľná 
verzia systému DICTAMAT 50.

Pri dvojkrídlových posuvných dverách možno obe krídla ovládať súčasne pomocou DIC-
TAMAT 50 BK. Vďaka svojej modulárnej konštrukcii môže DICTAMAT 50 BK ľahko splniť 
špeciálne priestorové požiadavky. 

Otáčavý ozubený remeň alebo lanko vždy zabezpečuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. 
Preto sa jednotlivé komponenty tejto verzie dajú namontovať aj samostatne bez rizika 
uvoľnenia ťažného lana.  Pružinová lanová kladka, radiálny tlmič a odklonová kladka 
sa dodávajú s montážnym príslušenstvom, ktoré umožňuje ich pripevnenie priamo na 
koľajnicu alebo na strop. Na požiadanie je k dispozícii špeciálne montážne príslušenstvo 
na montáž na stenu.Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej stránke.

DICTAMAT 50 - Kompaktné jednotky
DICTAMAT 50 je k dispozícii aj ako kompaktná jednotka pre určité aplikácie. Všetky pot-
rebné komponenty sú tu spojené do jedného celku. Kompaktné jednotky sa majú používať 
len vtedy, ak sú dvere umiestnené v budovách. Kompaktné jednotky nie sú vhodné na 
použitie na lodiach alebo vo vlakoch s rôznymi uhlami sklonu. Manuálny zásah do pro-
cesu zatvárania (dvere sa zatláčajú aj ručne) môže mať za následok tzv. uvoľnené lano.  

- DICTAMAT 50 KP: Kompaktná jednotka s nosnou doskou na montáž pod koľajnicu, 
s jednoduchým ťažným lankom. Vhodné len pre jednokrídlové dvere.

- DICTAMAT 50 KW: Kompaktná jednotka s nosnou konzolou na montáž nad koľajnicu, 
s jednoduchým ťažným lankom. Vhodné len pre jednokrídlové dvere.

Podrobné informácie nájdete na strane 02.095.00.

DICTAMAT 50 WS - napnuté špirálové lano
DICTAMAT 50 WS je tiež modulárny systém. Nefunguje však s rotujúcim lanom alebo 
ozubeným remeňom, ale s napnutým špirálovým lanom. To je vedené cez lamelový 
radiálny tlmič pomocou špeciálneho nástavca a reguluje tak rýchlosť zatvárania. Ak sa 
dvere vždy zatvárajú pomocou DICTAMAT 50, lamelový radiálny tlmič je pripevnený na 
krídle dverí. Pri voľnobežnej verzii DICTAMAT 50 WS-MFL je radiálny tlmič umiestnený 
na nosnom vozíku. Ten je zvyčajne držaný v otvorenej polohe dverí pomocou magnetu. 
Dvere sa posúvajú ručne a môžu zostať otvorené v ľubovoľnej polohe. V prípade alarmu 
alebo spustenia, napr. riadiacim centrom, magnet uvoľní voľnobežný vozík. Ten ťahá 
kladka pružinového lana smerom k zatvoreným dverám. Dvere pritom zoberie so sebou 
z ľubovoľnej polohy a automaticky ich zatvorí. DICTAMAT 50 WS-MFL je preto určený 
najmä na použitie na protipožiarnych a dymotesných posuvných dverách. 
V súčasnosti nie je k dispozícii žiadny test pre tento systém, pretože neexistuje žiadna 
príslušná norma. Komponenty DICTAMAT 50 WS-MFL však boli testované na použitie na 
dymových a protipožiarnych dverách. V jednotlivých prípadoch sa vyžaduje schválenie.
Podrobné informácie nájdete na strane 02.099.00.

Verzie

DICTAMAT 50 je určený ako zatváracie zariadenie pre posuvné dvere. Zabezpečuje ich 
spoľahlivé uzavretie. Rýchlosť zatvárania sa dá presne prispôsobiť požiadavkám na mieste.
Usporiadanie jednotlivých komponentov závisí od konkrétnej konštrukcie a situácie pri 
inštalácii. Radi vám poradíme s výberom správneho riešenia pre vašu aplikáciu.
DICTAMAT 50 sa dá pripojiť na rôzne koľajnicové systémy. V prípade potreby je možné 
dodať aj špeciálne upravené montážne príslušenstvo.  

DICTAMAT 50 - Prehľad verzií
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Modulárny systém Dictamat 50 BK

Konštrukcia DICTAMAT 
50 BK

Na nasledujúcom obrázku sú znázornené komponenty zariadenia DICTAMAT 50 BK. 
Môžete ich ľubovoľne kombinovať. Pre najbežnejšie aplikácie boli vytvorené štandardné 
sady. V prípadoch, keď ich nie je možné použiť, je možné komponenty zostaviť aj jednotlivo. 
Komponenty modulárneho systému možno namontovať v rôznych polohách v závislosti 
od dostupného priestoru. Voľnosť dizajnéra pri vývoji špecifických riešení pre daný ob-
jekt nie je takmer nijako obmedzená. V prípade potreby vás spoločnosť DICTATOR rada 
kedykoľvek podporí pri realizácii vašich nápadov. 
 

DICTAMAT 50 BK - Modulárny systém 
Modulárny a flexibilný - základná štruktúra

V modulárnom systéme DICTAMAT 50 BK je regulácia rýchlosti zatvárania a kontinuál-
nej zatváracej sily zabezpečená pomocou otočného oceľového lanka alebo ozubeného 
remeňa. Preto je DICTAMAT 50 BK ideálnym riešením pre dvere s vysokou frekvenciou 
používania, so zmenou obsluhy, vo vlakoch, na lodiach atď. 
Vďaka svojej modulárnej konštrukcii je ideálny aj v prípade nedostatku miesta, pretože 
jednotlivé komponenty sa dajú flexibilne inštalovať. 
DICTAMAT 50 BK je k dispozícii vo forme hotových súprav alebo sa jednotlivé komponenty 
dajú zostaviť individuálne v závislosti od aplikácie. 

Komponenty 

Uzamykací prostriedok TÜR 

Voľnobežná 
remenica 

Otočné lano alebo otočný ozubený remeň

Vodič dverí
s upevnením na lano 
alebo ozubený remeň

Radiálny tlmič LD 50 alebo LD 100  
(tu je namontovaný vodorovne. Možná je aj 
vertikálna montáž alebo montáž na druhú 
stranu dverí atď)

Štandardné sady Špeciálne riešenia

Uzatvárací 
prostriedok

Pružinová kladka s klzným nábojom, 
priemer série 118 mm, sila v závislosti 
od verzie 25 N, 50 N alebo 80 N

Dvojitá pružinová kladka s priemerom 118 mm
Pružinová kladka priemer série 177 mm
s protizávažím

Regulácia rýchlosti 
zatvárania

Lamelový radiálny tlmič LD 50 pre lano-
vý alebo ozubený remeň

Lamelový radiálny tlmič LD 50 so špeciálnym olejom
Lamelový radiálny tlmič LD 100

Prenos 
útlmu

otočné lano Ø 2 mm alebo ozubený 
remeň 10 mm

Iné verzie lana alebo ozubeného remeňa
Reťaz

Voľnobežná reme-
nica

pre lano alebo ozubený remeň Špeciálna verzia v závislosti od prevodu tlmiacej sily

Vodič dverí pre lano alebo ozubený remeň Špeciálna verzia v závislosti od prevodu tlmiacej sily

Vodič dvojkrídlo-
vých dverí

--- vždy sa objednáva samostatne
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Štandardné sady 
DICTAMAT 50 BK

DICTAMAT 50 BK má dve základné verzie:
DICTAMAT 50 BK-Z: výkon sa prenáša pomocou rotujúceho ozubeného remeňa. 
DICTAMAT 50 BK-S: výkon sa prenáša pomocou otočného oceľového lanka.

Vo všeobecnosti sa odporúča verzia s ozubeným remeňom, pretože tu existuje absolútne 
výhodné spojenie medzi ozubeným remeňom, napínacou remenicou a radiálnym tlmičom. 
Medzi hlavné výhody ozubeného remeňa patria:
- Vďaka výhodnému spojeniu nemusí byť napnutý tak ako lano. Tým sa znižuje trenie, 
potrebná zatváracia sila pružinovej kladky je menšia, a preto je na otvorenie dverí 
potrebná menšia sila.  
- Ozubený remeň nemôže skĺznuť.
- Celý systém pracuje tichšie ako pri verzii s lanom.

Na rozdiel od DICTAMAT 50 BK-S nie je DICTAMAT 50 BK-Z v súčasnosti k dispozícii 
kompletne vyrobený z nehrdzavejúcich materiálov. Špecifikácie materiálov nájdete na 
nasledujúcich stranách v informáciách o jednotlivých komponentoch súprav. 

DICTAMAT 50 BK - Modulárny systém 
Štandardné sady - prehľad

Pre modulárny systém DICTAMAT 50 BK boli definované rôzne štandardné sady, ktoré sú 
vhodné pre väčšinu posuvných dverí. Zásadne sa líšia uzatváracou silou použitej kladky 
pružného lana a typom prenosu tlmenia - lano S alebo ozubený remeň Z. Pri štandardných 
súpravách sa automaticky dodáva radiálny tlmič LD zodpovedajúci uzatváracej sile 
kladky pružného lana. 
Na tejto stránke nájdete najprv prehľad rozsahu dodávok príslušných štandardných sád. 
Jednotlivé súčasti sád sú potom podrobnejšie opísané na nasledujúcich stranách. 

Rozsah dodávky 
štandardné sady DICTA-
MAT 50 BK-S 

Pružinová kladka s držiakom a plastovým lanom

Radiálny tlmič LD 50 s lanovou kladkou a montážnym uhlom nastaveným na horizontálnu 
alebo vertikálnu montáž

Remenica pre lanovú kladku s ochranou proti odskočeniu lana a sada mon. konzol

8 m oceľového lanka Ø 2 mm (otočné lanko)

Ovládač dverí s napínačom lana

Príslušenstvo 
DICTAMAT 50 BK-S

Ovládač dverí pre druhé krídlo dverí s prídavnou kompenzačnou pružinou a lano-
vou svorkou

Adaptéry a uholníky pre radiálny tlmič LD 50 a remenica

Rozsah dodávky 
štandardných sád DICTA-
MAT 50 BK-Z

Pružinová kladka s držiakom a plastovým lanom

Radiálny tlmič LD 50 s ozubenou remenicou a montážnou konzolou na horizontálnu 
alebo vertikálnu montáž

Kladka pre ozubený remeň so sadou montážnych konzol

Ovládač dverí s napínačom ozubeného remeňa

Príslušenstvo 
DICTAMAT 50 BK-Z

Ozub. remeň HTD 5M, šírka 10 mm, dĺžka závisí od šírky dverí (cca šírka dverí x 4)

Ovládač dverí pre druhé krídlo dverí pre ozubený remeň

Adaptéry a uholníky pre radiálny tlmič LD 50 a remenicu 

Modulárny systém Dictamat 50 BK
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Modulárny systém Dictamat 50 BK

V štandardných sadách DICTAMAT 50 BK sa vždy používa pružinová lanová kladka s 
priemerom 118 mm, bez ohľadu na to, či ide o verziu BK-Z alebo BK-S. Má klzný náboj 
a držiak na jednoduchú montáž. 
Pružinová kladka je k dispozícii s rôznymi uzatváracími silami (25 N, 50 N, 80 N). 
Možný pracovný zdvih závisí od uzatváracej sily - pozri diagram v dolnej časti tejto 
stránky.  Súprava, ktorá sa má použiť, je v podstate určená aj kladkou pružinového lana. 
Ďalšie informácie o pružinových kladkách nájdete od strany 02.107.00 (objednávacie 
čísla príslušných pružinových kladiek: 070102, 070093, 070094 alebo 070103, 
070098, 070099).

DICTAMAT 50 BK - Modulárny systém 
Komponenty - Štandardné sady: Pružinová kladka

Rozmery pružinových 
kladiek štandardných 
sád 

Pružinová lanová klad-
ka s klzným nábojom a 
držiakom

Materiál puzdra nehorľavý plast DOMAMID
Materiál lanko Nehorľavé kevlarové lano s polyesterovým plášťom, Ø cca 2 

mm, s náprstkom (vnútorný priemer cca 5,5 mm)
Materiál konzoly Pozinkovaný oceľový plech, prípadne V2A

Čísla na vedľajšom 
obrázku predstavujú 
maximálne možné 
sily. V závislosti od 
použitého radiálne-
ho tlmiča a napnutia 
rotujúceho ozube-
ného remeňa alebo 
lanka môže byť 
skutočná sila nižšia.

Nastavenie uzatváracej sily 
(z oboch strán, SW 17)

Zostávajúca pracovná vzdialenosť (m)Uzatváracia sila/
pracovný zdvih

Si
la

 p
ru

ži
n
y
 (

N
)

Predpätie (otáčky)
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Modulárny systém Dictamat 50 

DICTAMAT 50 BK - Modulárny systém 
Komponenty Štandardnej sady: Radiálny tlmič LD 

Rozmery 
Radiálny tlmič LD 50 
s ozubeným kolesom

Radiálny tlmič s ozu-
beným kolesom a 
montážnymi konzo-
lami, obj. č. 244070
(V prípade potreby aj s 
inou olejovou náplňou 
pre veľmi hladký chod 
dverí)    

Rozmery 
Ostatné komponenty

Zatvárač dverí pre druhé krídlo 
dverí, obj. č. 701012   
  

Vodiaca kladka s montážnymi 
konzolami, obj. č. 701011

Zatvárač dverí s napínačom 
remeňa, obj. č. 701010

Vertikálna montáž 
 

Horizontálna montáž
    

V štandardných súpravách sa vo všeobecnosti používa radiálny tlmič LD 50, ale s olejom 
inej viskozity. Poznámky k rozsahu nastavenia s minimálnymi a maximálnymi silami 
nájdete na strane 02.106.00.
DICTAMAT 50 BK-Z by sa mal vo všeobecnosti používať pri ťažších a väčších dverách, 
pretože pozitívne spojenie umožňuje optimálny prenos tlmenia a tým znižuje aj potrebnú 
zatváraciu silu pružinovej kladky (menšie straty sily v dôsledku trenia).  
Pokyny na montáž nájdete v hornej časti nasledujúcej stránky

Materiál LD Kryt z nehorľavého plastu DOMAMID, ozubené koleso z 
ocele

Materiál ozub. remeň Materiál ozub. remeň
Materiál Konzoly Pozinkovaný oceľový plech, alternatívne V2A/V4A
Kladka z polyamidu

Materiál

Regulačná
skrutka 

Regulačna 
skrutka 

Všetky rozmery v mm
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Modulárny systém Dictamat 50 BK

Pri výbere montážnej polohy LD 50, bez ohľadu na to, či ide o verziu LD 50 S alebo LD 
50 Z, by sa mal zohľadniť nielen dostupný priestor, ale aj následná dostupnosť regulačnej 
skrutky.  
Sada montážnych uhlov radiálneho tlmiča LD 50 umožňuje horizontálne aj vertikálne 
varianty montáže. Tým sa zabezpečí čo najväčšia flexibilita. Okrem toho sú k dispozícii 
adaptérové dosky alebo uholníky pre radiálny tlmič a kladku, pomocou ktorých možno 
príslušný komponent ľahko pripevniť na rôzne koľajnice a v rôznych polohách

POZOR: Ø kladky radiálneho tlmiča DICTAMAT 50 BK-S, 25 N: 65 mm  
Ø kladky radiálneho tlmiča DICTAMAT 50 BK-S, 50 N a 80 N: 45 mm 

DICTAMAT 50 BK - Modulárny systém 
Komponenty štandardnej sady: Radiálny tlmič LD 

Radiálny tlmič s re-
menicou a 
montážnymi kon-
zolami, obj. č. 
244040
(prípade potreby aj s 
inou olejovou náplňou 
pre veľmi hladký chod 
dverí)

Vertikálna montáž  
   

Horizontálna montáž
    

Rozmery 
Radiálny tlmič LD 50 
s remenicou 

Zatvárač dverí pre druhé krídlo 
dverí, obj. č. 700090   
  

Remenica s montážnymi konzola-
mi, obj. č. 700070

Zatvárač dverí s napínačom 
lanka, obj. č. 700071

Alle Maßangaben in mm

Rozmery 
Ostatné komponenty

Materiál LD Kryt z nehorľavého plastu DOMAMID, hliníková kladka s 
vložkou Vulkollan

Materiál oceľové lano Oceľ alebo V2A/V4A
Materiál Konzoly Pozinkovaný oceľový plech, alternatívne V2A/V4A
Kladka Polyamid

Materiál

Regulačna 
skrutka 

Regulačna 
skrutka 

(Ø 65 pre DICTAMAT 50 BK-S, 25 N; presné rozmerové nákresy 
nájdete v katalógu Technológia tlmenia strana 03.046.00)
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Modulárny systém Dictamat 50 BK

DICTAMAT 50 BK - Modulárny systém 
Objednávacie údaje štandardnej sady, ďalšie 

DICTAMAT 50 BK, modulárny system
a) Verzia s ozubeným remeňom

DICTAMAT 50 BK-Z, 25 N Obj. č. 701005

DICTAMAT 50 BK-Z, 50 N Obj. č. 701006

DICTAMAT 50 BK-Z, 80 N Obj. č. 701007

 Príslušenstvo modulárneho systému s ozubeným remeňom
Zahnriemen HDT5, 10 mm breit,    pro Meter Obj. č. 710502

Türmitnehmer Zahnriemen für zweiten Türflügel, verzinkt Obj. č. 701012

b) Verzia s lankom

DICTAMAT 50 BK-S, 25 N Obj. č. 700054

DICTAMAT 50 BK-S, 50 N Obj. č. 700080

DICTAMAT 50 BK-S, 80 N Obj. č. 700081

DICTAMAT 50 BK-S, 25 N, nehrdzavejúci Obj. č. 700055

DICTAMAT 50 BK-S, 50 N, nehrdzavejúci Obj. č. 700085

DICTAMAT 50 BK-S, 80 N, nehrdzavejúci Obj. č. 700086

 Príslušenstvo modulárneho systému s lankom

Zatvárač dverí s lankom pre druhé krídlo dverí, pozinkovaná 
oceľ s kompenzačnou pružinou a lanovou svorkou

Obj. č. 700090

Zatvárač dverí s langem pre druhé krídlo dverí, V2A
s kompenzačnou pružinou a lanovou svorkou

Obj. č. 700091

c) Všeobecné príslušenstvo modulárneho systému 

Montážna doska lanovej kladky s pružinou pozinkovaná Obj. č. 070114

Montáž adaptérovej dosky LD 50, 75 x 80 mm, verzinkt Obj. č. 244050

Montáž konzoly adaptéra LD 50, 70 x 25 x 40 mm, verzinkt Obj. č. 244051

Montáž adaptérovej dosky LD 50, 75 x 80 mm, V2A Obj. č. 244052

Montáž konzoly adaptéra LD 50, 70 x 25 x 40 mm, V2A Obj. č. 244053

Nasledujúci zoznam predstavuje len štandardné verzie.
Na požiadanie sú k dispozícii aj iné špeciálne vyhotovenia, napr. s komponentmi z V4A. 
Okrem toho sa upevňovacie príslušenstvo môže vyrábať v rôznych prevedeniach, napr. 
špeciálne prispôsobené príslušnému koľajnicovému systému. 
Spoločnosť DICTATOR ponúka aj bezplatné technické poradenstvo, ktoré pomáha pri vývoji 
špecifických riešení pre daný projekt. V prípade potreby je možné poskytnúť príslušné 
výkresy komponentov v rôznych formátoch.

Objednávacie údaje            
Štandardné súpravy

V prípade potreby sú komponenty modulárneho systému k dispozícii aj jednotlivo. V 
takom prípade nás prosím kontaktujte. Je možné použiť aj lanovú kladku s pružinou s 
hmotnosťou 100 N (pozri stranu 02.113.00). 
Naši konštruktéri sú vždy k dispozícii na vývoj špeciálnych variantov. 
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Dictamat 50 kompaktné jednotky

DICTAMAT 50 je k dispozícii aj ako kompaktná jednotka. V tomto prípade sú kladka 
pružného lana a tlmič vopred zmontované ako kompaktná jednotka na montážnej doske 
alebo uholníku na priame upevnenie na koľajnicu. Ktorá z týchto dvoch verzií sa použije, 
závisí od priestoru, ktorý je na mieste k dispozícii. 
- DICTAMAT 50 KP: s montážnou doskou, na montáž pod lištu 
- DICTAMAT 50 KW: s montážnou konzolou, na montáž nad koľajnicu.
V kompaktných jednotkách je ťažné lanko lanovej kladky s pružinou vedené priamo na 
dvere cez kladku tlmiča, t. j. rýchlosť zatvárania sa ovláda priamo na ťažnom lanku lanovej 
kladky s pružinou. Pri kompaktných jednotkách môže preto manuálny zásah do procesu 
zatvárania (dvere sa zatláčajú aj ručne) viesť k tzv. uvoľnenému lanu!

DICTAMAT 50 - Kompaktné jednotky
Verzie

Princíp fungovania 
DICTAMAT 50 KP

koľajnica

DICTAMAT 50 KP (pružinová lanová 
kladka a radiálny tlmič na nosnej doske)

Posuvné dvere

Upevnenie ťažného lana na vozík

Pružinová lanová kladka Radiálny tlmič

ťažné lanko

Princíp fungovania 
DICTAMAT 50 KW

Koľajnice

DICTAMAT 50 KW (pružinová la-
nová kladka a radiálny tlmič na nos-
nej konzole s vychyľovacou kladkou)

Upevnenie ťažného lana na vozík

Pružinová lanová kladka

Kladka radiálneho tlmiča (namonto-
vaná na druhej strane uhla)

Ťažné lanko

Vychyľovací 
valec

Posuvné dvere
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DICTAMAT 50 KP sa montuje na tú stranu dverí, na ktorej sa zatvára, pretože potom sa 
dá ťahacie lanko pripevniť priamo na krídlo dverí. Pri objednávaní kompaktnej jednot-
ky DICTAMAT 50 KP uveďte, či sa má používať na pravých alebo ľavých zatváracích 
dverách. Na obrázku vyššie je znázornená verzia "ľavá" pre dvere zatvárané doľava.

Obe súčasti kompaktnej jednotky sa nesmú pripevniť bez podpornej dosky, inak môže 
dôjsť k poruche. 

Rozsah dodávky  DICTAMAT 50 KP, pozostáva z nosnej dosky s pružinovou lanovou kladkou, 2 m pla-
stového lana, prítlačný valec, ochrana proti vyskočeniu lana, radiálny tlmič s lanovou 
kladkou

DICTAMAT 50 KP
(pozri aj obrázok vľavo hore)

DICTAMAT 50 KP je určený na montáž pod koľajnicu. Ťahové lanko pružinovej kladky je 
vedené priamo na dvere cez radiálny tlmič a prídavnú vodiacu kladku.
Pri výbere upozorňujeme, že pre dvere s pravým a ľavým zatváraním je potrebné použiť 
rôzne verzie. 
Informácie o materiáloch nájdete na nasledujúcej stránke pre DICTAMAT 50 KW.

Montáž

Príslušenstvo Kryty v rôznych prevedeniach na požiadanie

Ľavá 
verzia

Pravá 
verzia

= smer zatvárania 
dverí

Všetky rozmery v mm

DICTAMAT 50 Kompaktné jednotky

DICTAMAT 50 - Kompaktné jednotky
Informácie o prístroji DICTAMAT 50 KP
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 Dictamat 50 kompaktné jednotky

DICTAMAT 50 KW sa zvyčajne montuje na tú stranu dverí, na ktorej sa zatvára, pretože 
ťahacie lanko sa potom môže pripevniť priamo na krídlo dverí. 
DICTAMAT 50 KW možno použiť pre dvere s pravým alebo ľavým zatváraním bez 
prestavby. 
Lano je vedené buď priamo pod koľajnicou alebo v nej, prípadne rovnobežne s koľajnicou 
(pozri nasledujúcu stranu). 

Rozsah dodávky

Výškovo nastaviteľ. poloha vychyľovacieho 
valca

Montáž

Upevnenie -
Podlhovasté ot-
vory 

dole: 
4 Stück 5 x 15

zo strany: 
2 Stück 5 x 13

Všetky rozmery v mm

DICTAMAT 50 KW, pozostávajúci z nosnej konzoly s pružinovou kladkou, 2 m pla-
stového lana, prítlačného valca, ochrany proti vyskočeniu lanka, radiálneho tlmiča
s lanovou kladkou a vychyľovacieho valca

DICTAMAT 50 KW
(pozri aj obrázok vľavo hore)

DICTAMAT 50 KW je určený na montáž nad koľajnicu. Univerzálna konzola ponúka 
rôzne možnosti montáže. 
V kompaktnej jednotke KW sú pružinová lanová kladka, radiálny tlmič s prítlačným 
valčekom a ďalší odchyľovací valček pre lanko pružinovej lanovej kladky kompaktne 
namontované na nosnej konzole. Ťahové lanko pružinovej lanovej kladky vedie cez klad-
ku radiálneho tlmiča a výškovo nastaviteľnú (30 mm nastavovacia dráha) vychylovaciu 
kladku ku krídlu brány

DICTAMAT 50 - Kompaktné jednotky
Informácie o prístroji DICTAMAT 50 KP

LD Kryt z nehorľavého plastu DOMAMID, hliníková kladka s 
vložkou Vulkollan

Plastové lano Plastové lano nehorľavé kevlarové lano s polyesterovým 
opláštením, Ø cca 2 mm, s náprstkom

Montážna konzola z pozinkovaného oceľového plechu, alternatívne V2A/V4A
Lanová kladka z polyamidu

Materiál
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Dictamat 50 links angebaut
schliesst nach links

Dictamat 50 rechts angebaut
schliesst nach rechts

Dictamat 50 
Seil läuft vor der Schiene

Dictamat 50 links angebaut
schliesst nach links

Dictamat 50 rechts angebaut
schliesst nach rechts

Dictamat 50 
Seil läuft vor der Schiene

DICTAMAT 50 - Kompaktné jednotky
Montáž DICTAMAT 50 KW, objednávacie údaje 

DICTAMAT 50 KW
Namontované vľavo, dvere sa zatvárajú 

DICTAMAT 50 KW
Namontované vpravo, dvere sa zatvárajú 

Lanko vedie centrálne pod koľajnicou

Lanko vedie pred koľajnicou

Nasledujúce obrázky zobrazujú rôzne možnosti inštalácie kompaktnej 
jednotky DICTAMAT 50 KW. 

 

Príklad montáže DICTAMAT 50 KW

DICTAMAT 50 KP, kompaktná jednotka s nosnou doskou

DICTAMAT 50 KP, 50 N, vĺavo Obj. č. 700082

DICTAMAT 50 KP, 50 N, vĺavo, nehrdzavejúci Obj. č. 700087

DICTAMAT 50 KP, 50 N, vpravo Obj. č. 700093

DICTAMAT 50 KP, 50 N, vpravo, nehrdzavejúci Obj. č. 700094

DICTAMAT 50 KW, kompaktná jednotka s nosnou konzolou

DICTAMAT 50 KW, 50 N Obj. č. 700083

DICTAMAT 50 KW, 50 N, nehrdzavejúci Obj. č. 700088

Objednávacie údaje            
Kompaktné jednotky

DICTAMAT 50 Kompaktné jednotky

Iné verzie s rôznymi uzatváracími silami (25 N alebo 80 N) na požiadanie. 
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   Dictamat 50 WS - napnuté špirálové lanko

DICTAMAT 50 WS - s napnutým špirálovým lanom
Základná štruktúra

Pri DICTAMAT 50 WS sa rýchlosť zatvárania ovláda pomocou radiálneho tlmiča LD 
prostredníctvom napnutého špirálového lana. Ide o priestorovo veľmi úsporné riešenie, 
pretože nie je potrebné žiadne otočné lano ani otočný ozubený pás ako v prípade DIC-
TAMAT 50 BK. Špirálové lano je vedené cez špeciálne upevnenie radiálneho tlmiča LD.
Der DICTAMAT 50 WS je k dispozícii v rôznych verziách, v  závislosti  od oblasti  použitia:
-  DICTAMAT 50 WS bez zariadenia na pridržanie otvorenia, ako čisté uzatváracie 

zariadenie
-  DICTAMAT 50 WS-M so zariadením na pridržanie otvorenia (napr. pre posuvné 

protipožiarne dvere)
-  DICTAMAT 50 WS-MFL ako voľnobežná verzia: dvere sa zatvoria len v prípade požiaru.  

Uzamykacie          
prostriedky 

Svorka pre 
špirálové lano

Napnuté špirálové lano WS

Konzola s napínacím 
zariadením pre 
špirálové lano 
a v prípade potreby 
prídržný elektroma-
gnet

Radiálny tlmič LD 50 alebo LD 100 s upevnením pre špirálové 
lano v držiaku, pre verziu s pridržaním otvorenia s kotviacou doskou

Konštrukcia DICTAMAT 
50 WS

Na nasledujúcom obrázku sú znázornené komponenty zariadenia DICTAMAT 50 WS. 
Môžete ich ľubovoľne kombinovať. 
Vo voľnobežnej verzii nie je konzola s radiálnym tlmičom pripevnená ku krídlu brány. 
Pohybuje sa ako voľnobežný vozík priamo v špirálovom lane a je stabilizovaný ďalším 
nosným lanom. 

Komponenty
DICTAMAT 50 WS DICTAMAT 50 WS-M DICTAMAT 50 WS-MFL

Uzamykacie pro-
striedky
(pozri strana 02.091.00 
ako aj 02.107.00 ff.)

Pružinová kladka s klzným 
nábojom Séria priemerov 
118 mm (25 N, 50 N alebo 
80 N) Séria priemerov 177 
mm (100N)

Pružinová kladka s klzným 
nábojom s priemerom 118 
mm, (25 N, 50 N)
Pružinová kladka 160 N
s protizávažím

Pružinová kladka s klzným nábojom s 
priemerom 118 mm, sila v závislosti od 
verzie 25 N, 50 N
Pružinová kladka 160 N
s protizávažím

Regulácia rýchlosti 
zatvárania

Lamelový radiálny tlmič LD 50 alebo LD 100 (v závislosti od veľkosti a hmotnosti dverí) 
s nástavcom pre špirálové lanko

Prenos útlmu Špirálové lano WS 6 (dĺžka závisí od šírky dverí)

Konzola radiálne-
ho tlmiča LD

Montážna konzola Montážna konzola s kotviacou 
doskou GD 50

Ovládač voľnobehu s kotvou AP GD 50 a 
gumovým nárazníkom

Napínacia súpra-
va pre špirálové a 
v prípade potreby 
pre oceľové lano

Držiak s napínačom, upína-
cia časť na druhej strane 
dverí

Držiak pre elektromagnet EM 
GD 50 Q 23 s napínačom, 
upínací kus na druhej strane 
dverí

Konzola pre elektromagnet EM GD 50 Q 
23 s napínačom pre špirálové a nosné 
lano, upínací prvok pre špirálové lano a 
lano napínacieho zariadenia

Elektrický magnet --- EM GD 50 Q 23

Nosné lano --- --- Oceľové lanko Ø 3 mm, štandardná 
dĺžka 5 m, pasujúc pre veľkosť dverí
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DICTAMAT 50 WS - s napnutým špirálovým lanom
Základná verzia ako čisto zatváracie zariadenie
V prípade DICTAMAT 50 WS sa montážna konzola s radiálnym tlmičom LD upevňuje 
priamo na dvere. Ťahacie lano pružinovej kladky sa zavesí priamo do oka montážnej 
konzoly, ktorá je na tento účel k dispozícii. Špirálové lano sa upevňuje a napína pomocou 
upínacieho prvku a napínacej súpravy. Pri DICTAMAT 50 WS sa brána po ručnom otvorení 
okamžite opäť zatvorí pomocou kladky s pružinovým lanom s kontrolovanou rýchlosťou. 
Vďaka napnutému špirálovému lanu vyžaduje DICTAMAT 50 WS menej miesta ako 
modulárny systém DICTAMAT 50 BK. Treba však poznamenať, že kvôli napnutému 
špirálovému káblu môže dochádzať k mierne vyššiemu treniu, čo ovplyvňuje veľkosť sily 
potrebnej pri otváraní posuvných dverí.

Štandardné sady 
DICTAMAT 50 WS

Na zabezpečenie správneho zosúladenia výkonu kladky pružného lana a radiálneho 
tlmiča LD boli pre DICTAMAT 50 WS ako aj pre DICTAMAT 50 BK definované štandardné 
sady. Tie sa líšia najmä uzatváracou silou.
DICTAMAT 50 WS sa dá samozrejme zostaviť aj inak. Náš technický zákaznícky servis 
vám rád poradí.
Informácie s rozmerovými výkresmi pružinových lanových kladiek nájdete na strane 
02.091.00 a od strany 02.107.00. Pružinová lanová kladka určuje aj pracovný zdvih 
stroja DICTAMAT 50 WS.
Ostatné komponenty sú opísané v informáciách o rôznych verziách DICTAMAT 50 WS 
od strany 02.103.00. 

Rozsah dodávky 
štandardná sada DICTA-
MAT 50 WS

Pružinová kladka s držiakom a plastovým lanom

Radiálny tlmič LD 50 pre špirálové lano WS 6

Montážna konzola pre radiálny tlmič LD

Držiak s napínačom a upínacím prvkom pre špirálové lano WS 6

5 m Wendelseil WS 6

DICTAMAT 50 WS, 25 N Obj. č. 701020

DICTAMAT 50 WS, 50 N Obj. č. 701021

DICTAMAT 50 WS, 80 N Obj. č. 701022

Objednávacie údaje            
DICTAMAT 50 WS

Príklad montáže         
DICTAMAT 50 WS

DICTAMAT 50 WS - napnuté špirálové lanko

Pružinová lanová 
kladka

Upínací 
kus 

Špirálové lano 
WS

Montážna konzo-
la s napínačom

Radiálny tlmič LD s nástavcom na špirálovú šnúru v 
montážnej konzole, pripevnený na dvere

Montážna konzola s radiálnym tlmičom LD sa montuje na bočnú alebo hornú stranu krídla 
dverí v závislosti od voľného priestoru. Lanko pružinovej kladky sa upevňuje priamo do 
oka určeného na tento účel na montážnej konzole.  

Strana 02.100.00
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DICTAMAT 50 WS-M - s napnutým 
špirálovým lankom
Uzatváracie zariadenie s funkciou hold-open

Pri modeli DICTAMAT 50 WS-M je na držiaku napínacieho zariadenia špirálového lanka 
pripevnený ďalší pridržiavací magnet. Montážna konzola pre radiálny tlmič je vybavená 
protikladom, zodpovedajúcej kotviacej dosky. 
Ak sa dvere úplne otvoria rukou, magnet drží montážnu konzolu radiálnej klapky v otvorenej 
polohe. Až keď sa preruší napájanie magnetu - buď ručným tlačidlom, alebo pri použití 
na protipožiarnych alebo dymových dverách detektorom dymu -, kladka pružinového 
lana zatvorí dvere riadenou, nastaviteľnou rýchlosťou.  

Štandardné sady 
DICTAMAT 50 WS-M

Jednotlivé komponenty (radiálna klapka LD, kladka s pružinovým lanom, elektrický 
pridržiavaci magnet EM GD 50 s príslušnou kotviacou doskou) štandardných súprav 
DICTAMAT 50 WS-M boli testované na použitie na dymových a protipožiarnych dverách. 
Schválenie celého systému pre oblasť požiarnej ochrany však nie je k dispozícii z dôvodu 
chýbajúcich noriem. V prípade potreby kontaktujte náš technický zákaznícky servis. 
DICTAMAT 50 WS-M sa dá samozrejme zostaviť aj inak. Náš technický zákaznícky 
servis vám rád poradí.
Informácie s rozmerovými výkresmi pre pružinové lanové kladky nájdete na strane 
02.091.00 a od strany 02.107.00. Ostatné komponenty sú opísané pri informáciách o 
rôznych verziách DICTAMAT 50 WS od strany 02.103.00.

Rozsah dodávky 
Štandardná sada DICTA-
MAT 50 WS-M

Pružinová kladka s držiakom a plastovým lanom

Radiálny tlmič LD 50 pre špirálové lanko WS 6

Montážna konzola pre radiálny tlmič LD s kotviacou doskou AP GD 50

Montážna konzola s napínacím blokom pre  lanko a magnet EM GD 50 Q 23 (040020)

Upínací kus pre špirálové lanko WS 6

5 m špirálové lanko WS 6

DICTAMAT 50 WS-M, 25 N Obj. č. 701023

DICTAMAT 50 WS-M, 50 N Obj. č. 701024

Objednávacie údaje            
DICTAMAT 50 WS-M

Príklad montáže         
DICTAMAT 50 WS-M

DICTAMAT 50 WS - napnuté špirálové lanko

Špirálové lanko 
WS

Montážna konzo-
la s napínačom a 

magneton

Radiálny tlmič LD s upevnením pre 
špirálové lanko v montážnej konzole s 
kotviacou doskou 

Pružinová lanová kladka 
(lanko nakreslené červenou 
farbou)

Upínací 
kus 

Montážna poloha radiálneho tlmiča s montážnou konzolou závisí od koľajnice a ostat-
ných priestorových podmienok. Na vyššie uvedenom obrázku je namontovaný na čelnej 
strane krídla dverí. Je dôležité, aby kotviaca doska pri otvorených dverách úplne dosadla 
na magnet.

Strana 02.101.00
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DICTAMAT 50 WS - napnuté špirálové lanko

DICTAMAT 50 WS-MFL - 
s napnutým špirálovým lanom
Zatváracie zariadenie s funkciou voľnobehu

DICTAMAT 50 WS-MFL je ideálnym riešením pre všetky protipožiarne a dymotesné posuvné 
dvere, ktoré sa bežne otvárajú a zatvárajú manuálne. Aby sa dvere v prípade požiaru 
vždy spoľahlivo zatvorili, používa sa DICTAMAT 50 s funkciou voľnobehu. 
Voľnobežný vozík s radiálnym tlmičom nie je pripevnený k dverám. Prechádza cez 
špirálové lanko a nosný kábel. Ak sa dvere po spustení magnetu úplne otvoria, vozík s 
voľnobehom sa automaticky posunie do otvorenej polohy a kladka pružinového lana sa 
predpne. Magnet drží vozík voľnobehu s radiálnym tlmičom v otvorenej polohe. Uvoľní 
ho len v prípade poplachu. Vozík s voľnobehom potom zatlačí krídlo brány kontrolovanou 
rýchlosťou.

Štandardné súpravy 
DICTAMAT 50 WS-MFL

Štandardné sady DICTAMAT 50 WS-MFL sa líšia len v sile zatvárania. 
Jednotlivé komponenty (radiálny tlmič LD, pružinová lanová kladka s priemerom 118, 
elektrický pridržiavaci magnet EM GD 50 s príslušnou kotviacou doskou) štandardných 
súprav DICTAMAT 50 WS-MFL boli testované na použitie na dymových a protipožiarnych 
dverách. Schválenie celého systému požiarnej ochrany však nie je k dispozícii z dôvodu 
chýbajúcich noriem. V prípade potreby kontaktujte náš technický zákaznícky servis. 
DICTAMAT 50 WS-MFL sa dá samozrejme zostaviť aj inak. Náš technický zákaznícky 
servis vám rád poradí.

Rozsah dodávky 
štandardnej sady DICTA-
MAT 50 WS-MFL

DICTAMAT 50 WS-MFL, 25 N Obj. č. 701025

DICTAMAT 50 WS-MFL, 50 N Obj. č. 701026

Objednávacie údaje            
DICTAMAT 50 WS-MFL

Príklad montáže         
DICTAMAT 50 WS-MFL

Pružinová lano-
vá kladka

Upínací prvok a 
napínač nosné-
ho lana

Špirálové lano WS a 
nosné lano

Držiak s magne-
tom, napínačom 

špirálového lana 
a držiakom nos-

ného lana

Radiálny tlmič LD s nástavcom pre 
špirálové lano vo vozíku s voľnobehom

Montážna konzola s magnetom a napínačom špirálového lana je upevnená v otvorenej 
polohe. Voľnobežný vozík je držaný a vedený len špirálovým lanom a nosným lanom. Laná 
musia byť pripevnené tak, aby vozík s voľnobehom pri zatváraní narazil na prednú stranu 
dverí alebo na príslušný doraz. Vozík s voľnobehom je vybavený gumovým nárazníkom, 
aby kovový kryt ovládača voľnobehu nenarážal priamo na krídlo dverí. 

Pružinová lanová kladka s držiakom a plastovým lanom

Radiálny tlmič LD 50 pre špirálové lano WS 6

Vozík s voľnobehom pre radiálny tlmič LD s kotviacou doskou AP GD 50 a gumovým 
nárazníkom

Držiak s napínacím blokom pre špirálový kábel, držiak nosného kábla, držiaci magnet 
EM GD 50

Upínací prvok pre špirálové lano WS 6 a napínacie zariadenie pre nosné lano

Strana 02.102.00



Riešenia pre posuvné dvere 
DICTAMAT 50  

© 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 • 20200604

DICTAMAT 50 WS - komponenty
Montážna konzola / vozík s voľnobehom, 
radiálny tlmič LD

Montážna konzola DICTAMAT 50 WS sa používa vo všetkých troch verziách. V prípade 
DICTAMAT 50 WS-M sa na montážnu konzolu pripevní kotviaca doska AP GD 50; v 
prípade verzie s voľnobehom sa na druhú stranu pridá gumový nárazník.
Radiálny tlmič LD 50 WS s prípojkou pre špirálový kábel je upevnený v montážnej konzole 
pomocou 4 skrutiek zdola.
Montážna konzola s radiálnym tlmičom sa priskrutkuje priamo na krídlo dverí DICTAMAT 
50 WS a DICTAMAT 50 WS-M. Na tento účel sú v montážnej konzole na bočnej alebo 
prednej strane príslušné otvory..  

Montážna konzola     
DICTAMAT 50 WS

Radiálny tlmič LD 50 WS

DICTAMAT 50 WS - napnuté špirálové lanko

Montážna konzola / 
vozík voľnobehu
DICTAMAT 50 WS-M /
DICTAMAT 50 WS-MFL

Radiálny tlmič LD 50 WS Kryt z nehorľavého plastu DOMAMID, nástavec 
na špirálové lano z pozinkovanej ocele

Montážna konzola/
vozík voľnobehu

Pozinkovaná oceľ

Materiál

Obj. č. 
701040

Obj. č.
701041

Obj. č.  
244080

Všetky rozmery v mm
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DICTAMAT 50 WS - Komponenten
Haltewinkel mit Wendelseilspanner und Magnet

Montážna konzola so špirálovým napínačom lanka je pripevnená na otvorenej strane 
dverí. Špirálový kábel sa jednoducho vedie cez napínací blok a napína sa pomocou 
imbusovej skrutky SW 6. 
Verzie DICTAMAT 50 WS-M a WS-MFL majú na montážnej konzole pripevnený ďalší 
elektrický pridržiavací magnet. Keď sú dvere otvorené, narazí na ne kotviaca doska 
montážnej konzoly alebo vozík s voľnobehom s radiálnym tlmičom LD 50 WS. Výšku ma-
gnetu je možné primerane nastaviť. Magnet je napájaný 24 V DC, 67 mA. Elektromagnet 
EM GD 50 Q 23, 600 N je testovaný na použitie na protipožiarnych a protidymových 
dverách podľa normy EN 1155. 
V prípade vozíka s voľnobehom je nosné lanko tiež upevnené v upevňovacej konzole.  

Držiak so špirálovým 
napínačom lana 

DICTAMAT 50 WS - napnuté špirálové lanko

Držiak so špirálovým 
napínačom lanka a elek-
tromagnetom EM GD 50 
Q 23

Zatlačte špirálové 
lanko do napínača

Napnite špirálové 
lanko otáčaním 
šesťhrannej objím-
ky SW 6

Napínač špirálového lanka hliníkový
Montážna konzola z pozinkovanej ocele
Špirálové lanko z oceľe 

Materiál

Napájacie 
pripojenie elek-
tromagnetu 24 

Obj. č.  
701043

Obj. č.  
701044

Všetky rozmery v mm

Strana 02.104.00



Riešenia pre posuvné dvere 
DICTAMAT 50  

© 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 • 20200604

DICTAMAT 50 WS - komponenty
Upínací kus Špirálové lano s napínacím zariadením 

Špirálové lanko je uchytené v upínacej časti na druhej strane dverí. Upínací prvok môže 
byť napríklad pripevnený priamo na koľajnicu pomocou 2 skrutiek M8. Alebo sa montuje 
pomocou držiaka, ktorý sa používa aj pre verziu s voľnobehom s prídavným napínačom 
nosného lana.
V prípade verzie s voľnobehom je upínací prvok kombinovaný s prídavným napínačom 
lana pre nosné lano. 

Svorka pre špirálové 
lanko

DICTAMAT 50 WS - napnuté špirálové lanko

Svorka pre špirálové 
lanko s napínačom 
lanka Nosné lanko a 
držiak

Upevnenie špirálového 
lanka a napnutie nosné-
ho lanka

Svorka
Obj. č.  701047

Svorka s držiakom 
Obj. č. 701048

Zaveďte špirálové lanko do upínacieho prvku 

Upevnite špirálové lanko zdola 
pomocou upínacích skrutiek

Upevnite nosné lanko k 
napínaču lankaNapnite nosné lanko 

otáčaním napínača lanka 

Upevňovacie
otvory M8

Upínacie skrutky 
M6 pre špirálové 
lanko

Svorka špirálového lanka Hliník
Montážna konzola Pozinkovaná oceľ
Napínač lanka / oceľové lanko Pozinkovaná oceľ

Materiál

Obj. č.  
701049

Všetky rozmery v mm

Všetky rozmery v mm
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Technické informácie o prístroji DICTAMAT 50

Zatváracia sila DICTAMATU 50 sa nastaví zodpovedajúcim predpätím pružinovej kladky. 
Čím viac je pružina predpätá, tým kratšia je zostávajúca využiteľná pracovná dráha. Plynulé 
nastavenie rýchlosti zatvárania sa vykonáva reguláciou tlmiacej sily radiálneho tlmiča.
Nižšie sú uvedené schémy pre štandardné verzie DICTAMAT 50 s pružinovou kladkou s 
priemerom 118 mm s 25, 50 a 80 N, ako aj radiálny tlmič LD 50. 
Pružinové lanové kladky sú vybavené klzným nábojom. Vďaka tomu sa dá predpätie 
pružiny opäť ľahko znížiť bez toho, aby ste riskovali poškodenie pružiny. 

Tlmiaca sila

Uzatváracia sila/
pracovný zdvih

Si
la

 p
ru

ži
n
y
 (

N
)

Predpätie (otáčky)

Nastavenie uzatváracej sily 
(z oboch strán, SW 17)

Nastavenie 
tlmiacej sily 
(skrutka so 
šesťhrannou hlavou 
a drážkou)

Maximálne nastavenie 
DICTAMAT 50, 25 N

Zostávajúca pracovná vzdialenosť (m)

Maximálne nastavenie 
DICTAMAT 50,   
s 50 N a 80 N

Maximálne nastavenie 
DICTAMAT 50, s 50 N 
a 80 N

Maximálne nastavenie 
DICTAMAT 50, 25 N

Čísla na vedľajšom 
obrázku predstavujú 
maximálne možné 
sily. V závislosti od 
použitého radiálne-
ho tlmiča a napnutia 
rotujúceho ozube-
ného remeňa alebo 
lanka môže byť 
skutočná sila nižšia. 
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Pružinové lanové kladky 
DICTATOR pre
zatváranie posuvných dverí

 Séria priemerov Pružinové kladky 118 mm ako jednoduché a dvojité kladky

  Pružinová kladka 177 mm

 Zatváracia sila 25 N, 50 N, 80 N, 100 N, v závislosti od typu

 Pracovný zdvih od 1 m do 4 m (v závislosti od upínacej sily  

  a predpätia)

 Materiál Kryt z nehorľavého plastu DOMAMID

  alebo pozinkovaného oceľového plechu

Pružinové kladky sú jednoduchým, účinným 
a lacným prostriedkom na zatváranie posuv-
ných dverí. Keď sa dvere otvoria, vnútorná 
pružina sa napne. Tým sa posuvné dvere 
opäť automaticky zatvoria. 
Pružinové lanové kladky s maximálnym 
pracovným zdvihom 4 m (v závislosti od 
príslušného vyhotovenia) sú k dispozícii 
v dvoch rôznych sériách priemerov: 118 
mm a 177 mm.
Kladka s pružinovým lanom s priemerom 
118 mm má plastový kryt s vodiacimi 
drážkami pre lano. 
Séria pružinových lanových kladiek s 
priemerom 177 mm sa dodáva v puzdre z 
oceľového plechu.
Uzatváracia sila všetkých pružinových 
lanových kladiek sa dá nastaviť vhodným 
predpätím. 
Ak je na dverách namontovaná iba kladka 
pružinového lana, rýchlosť zatvárania 
nie je regulovaná. Ak je to potrebné z 
bezpečnostných alebo funkčných dôvodov, 
mal by sa použiť zatvárač posuvných dverí 
DICTAMAT 50 (pozri stranu 02.087.00 
ff). Ako uzatvárací prostriedok sa používa 
kladka s pružinovým lanom. Rýchlosť 
zatvárania sa potom riadi nastaviteľným 
radiálnym tlmičom LD. 

Prehľad
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Materiál kryt z nehorľavého plastu DOMAMID

Lanko Nehorľavé kevlarové lanko s polyesterovým poťahom

Ø cca 2 mm, s náprstkom (vnútorný priemer cca 5,5 mm)

Zatváracia sila max. 25 N, 50 N, 80 N, 100 N, v závislosti od typu

Pracovná dráha pozri schému na strane 02.112.00

Držiak Súčasťou dodávky pre verziu s klzným nábojom:           Kon-
zola z pozinkovaného oceľového plechu, prípadne V2A                                              

Pre verziu s vnútorným štvorcom je k dispozícii montážna 
konzola (objednáva sa samostatne!)

Verzie - s vnútorným štvorhranom na montáž na štvorhranné skrutky 
alebo na upevnenie pomocou skrutky so štvorhranným ná-
stavcom

- s integrovaným protišmykovým nábojom, držiakom a ochra-
nou proti odskočeniu lana

Pružinové lanové kladky s priemerom 118 mm - 
Prehľad

Pružinové lanové kladky s priemerom 118 mm majú plastové puzdro. Sú k dispozícii v 
rôznych silách: 25 N, 50 N, 80 N a ako dvojitá pružinová kladka s 50 N a 100 N. 
Silu zatvárania možno nastaviť predpätím pružiny. Pružinová lanová kladka má plastový 
kryt odolný voči teplu. Kevlarové lano je vždy dokonale vedené nastriekanými vodiacimi 
drážkami. Tým sa zabezpečí veľmi dlhá životnosť pružinovej kladky. 
Vďaka použitým materiálom a absolútne presne zapadajúcemu náboju pracuje pružinová 
kladka veľmi ticho, bez rušivých zvukov. 

Verzie Plastová kladka s pružinovým lanom je k dispozícii v dvoch rôznych verziách v závislosti 
od požadovaného spôsobu montáže a "jednoduchosti používania":

- Kladka s pružinovým lanom a štvorhrannou objímkou     
Na montáž na štvorhrannú skrutku 8 mm alebo pomocou vozíkovej skrutky M8 so 
štvorhranným nástavcom (Dvojitá pružinová lanová kladka, pozri stranu 02.111.00, 
sa vyrába len s klzným nábojom!)

- Pružinová lanová kladka s klzným nábojom a držiakom       
 Vo všeobecnosti odporúčame používať túto verziu. Napínacia skrutka v tejto verzii 

umožňuje veľmi jednoduché nastavenie uzatváracej sily podľa požiadaviek

Technické údaje

Pre plastové kladky s pružinovým lanom je k dispozícii ďalšie montážne príslušenstvo. 
Pružinová lanová kladka so štvorhrannou objímkou: Ak na mieste nie je k 
dispozícii štvorhranná skrutka, pružinovú lanovú kladku možno jednoducho namontovať 
pomocou dodatočne dostupnej L-konzoly (obj. č. 070113, pozri obrázok v dolnej časti 
nasledujúcej strany). Pružinová kladka je k nej pripevnená pomocou dodanej skrutky 
so štvorhranným nástavcom a podložkami.
Pružinová lanová kladky s klzným nábojom: Pružinová kladka s klzným 
nábojom sa štandardne dodáva s držiakom (pozri obrázok na predposlednej strane). 
Na ďalšie zjednodušenie montáže držiaka je k dispozícii prídavná montážna doska 
(obj. č. 070114, pozri predposlednú stranu).

Príslušenstvo
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Pružinová lanová kladka so štvorcovou objímkou sa štandardne dodáva bez montážnej 
konzoly. Odporúča sa však dodatočne objednať nižšie znázornenú montážnu konzolu, 
pretože výrazne zjednodušuje montáž - ak už na mieste nie je k dispozícii štvorhranná 
skrutka.
Vnútorný štvorec kladky pružinového lana nie je súvislý. Naopak, na oboch stranách 
sú zásuvky posunuté presne o 90°, ktoré zabezpečujú bezpečné uchytenie štvorhrannej 
skrutky dodanej zákazníkom. 
Zatváracia sila na konci dráhy sa nastavuje pomocou premenlivého predpätia pružiny. 
Verzia so štvorhrannou objímkou nemá na tento účel napínaciu skrutku. Ručné napínanie 
pružiny si preto vyžaduje osobitnú pozornosť! 

Pružinová lanová kladka 
(bez montážnej konzoly = stav pri dodaní)

Pružinová lanová kladka s montážnou konzolou 
(objednáva sa samostatne, č. výr. 070113)

Všetky rozmery v mm

Rozmery

Pružinové lanové kladky s priemerom 118 mm - 
Verzia so štvorcovou objímkou
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 V držiaku sú dva pozdĺžne otvory na montáž. K dispozícii je aj montážna doska (obj. 
č. 070114). Odporúča sa najmä vtedy, ak je pružinová kladka namontovaná na stene 
alebo strope. Pružinová kladka sa jednoducho pripevní k závitovým čapom montážnej 
dosky. Montážna doska sa potom priskrutkuje na miesto. 
Zatváracia sila na konci dráhy sa nastavuje pomocou rôznych stupňov predpätia pružiny. 
Vo verzii s klzným nábojom sa to vykonáva jednoducho pomocou napínacej skrutky. 
Pri náhodnom uvoľnení pružiny nehrozí jej poškodenie. 

Rozmery Pružinová lanová kladka s klzným nábojom a držiakom

Montážna doska pre pružinovú lanovú kladku s klz-
ným nábojom Obj. č. 070114

Všetky rozmery v mm

Pružinové lanové kladky s priemerom 118 mm - 
verzia s klzným nábojom
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Rozmery

Dvojitá pružinová kladka             
s montážnou doskou pozdĺžne

Všetky rozmery v mm

Pružinové lanové kladky s priemerom 118 mm - 
Dvojité pružinové lanové kladky

Pre špeciálne aplikácie sú pružinové lanové kladky s klzným nábojom k dispozícii aj 
ako dvojité pružinové kladky. 
V tomto prípade sú 2 pružinové kladky s rovnakou silou (2 x 25 N alebo 2 x 50 N) 
spojené tak, že v každom prípade je k dispozícii dvojnásobná sila. Použiteľná pracovná 
vzdialenosť je dlhšia v porovnaní s jednoduchou pružinovou kladkou s rovnakou silou 
(pozri informácie nižšie a diagram sily a vzdialenosti na nasledujúcej strane). 

Dvojitá pružinová lanová 
kladka s klzným nábo-
jom

Uzatváracia sila dvojitej pružinovej lanovej kladky s klzným nábojom sa nastavuje 
pomocou napínacej skrutky prístupnej z oboch strán. 
Na montáž má dvojitá pružinová lanová kladka držiak so samostatnou montážnou 
doskou. V závislosti od podmienok na stavenisku ho možno na konzolu namontovať 
pozdĺžne alebo priečne (pozri rozmerové nákresy nižšie).
Obe pružinové kladky sú vybavené lanom, ale v danom čase sa používa len jedno z 
nich. O tom, ktoré lano sa použije, sa rozhoduje na mieste podľa montážnej polohy. 
Vždy si vyberte lano, ktoré je lepšie lineárne zosúladené s pohybom dverí. 
Maximálny využiteľný pracovný zdvih (znižuje sa, ak sa zvýši predpätie kladky 
pružného lana - pozri aj nasledujúcu stranu)::
Dvojitá pružinová kladka   50 N 1,8 m
Dvojitá pružinová kladka 100 N 1,5 m

Dvojitá pružinová klad-
ka 
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Diagram sily a posunutia

Pružinová lanová kladka s priemerom 177 mm - 
Diagram sily a posunutia, objednávacie údaje

Predpätie zvyšuje silu kladky pružného lana na konci dráhy. Zároveň sa tým však 
skracuje pracovná cesta. Maximálnu možnú dráhu pri príslušnom predpätí si môžete 
prečítať na nasledujúcom obrázku. Krivka sily dvojitých pružinových kladiek je znázor-
nená červenou farbou. 
Príklad (na obrázku označený krížikom): 
Pružinová kladka s pružinou 50 N, predpätie 2 otáčky. 
Zatváracia sila kladky pružinového lana na konci (pri zatvorenej bráne) je približne 38 
N, maximálny možný zdvih je 1,05 metra. Ak je kladka pružiny menej napnutá, dráha 
pohybu sa zväčší, ale uzatváracia sila na konci sa zmenší. 

Objednávacie údaje

Si
la

 p
ru

ži
n
y
 (

N
)

Zostávajúca pracovná vzdialenosť (m)

Predpätie (otáčky)

Pružinová kladka Ø118, 25 N so štvorcovou objímkou Obj. č. 070110

Pružinová kladka Ø118, 50 N so štvorcovou objímkou Obj. č. 070111

Pružinová kladka Ø118, 80 N so štvorcovou objímkou Obj. č. 070112

Montážna konzola pre kladku so štvorhran. objímkou, pozin. Obj. č. 070113

Pružinová kladka Ø118, 25 N s klzným náboj.,držiak pozin. Obj. č. 070102

Pružinová kladka Ø118, 50 N s klzným náboj.,držiak pozin. Obj. č. 070093

Pružinová kladka Ø118, 80 N s klzným náb. konzola pozin. Obj. č. 070094

Pružinová kladka Ø118, 25 N s klzným náboj., držiak V2A Obj. č. 070103

Pružinová kladka Ø118, 50 N s klzným náboj., držiak V2A Obj. č. 070098

Pružinová kladka Ø118, 80 N s klzným náboj., držiak V2A Obj. č. 070099

Montážna doska pre kladku s klzným nábojom, pozin. Obj. č. 070114

Dvojitá lanová kladka 50 N s klzným náboj. konzola pozin. Obj. č. 070104

Dvojitá lan. kladka 100 N s klzným nábojom, držiak pozin. Obj. č. 070105

* Krivky a údaje o sile 
vyznačené červenou farbou sa 
vzťahujú na dvojitú pružinovú 
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Rozmery

Pružinová lanová kladka s priemerom 177 mm - 
Verzia s klzným nábojom, 100 N, pracovný zdvih 4 
Kladka s pružinovým lanom s priemerom 177 mm sa používa na dlhšie jazdné vzdialenosti.
Maximálny pracovný zdvih je 4 m, maximálna zatváracia sila 100 N. 
Táto verzia sa vždy dodáva s klzným nábojom a držiakom, čo umožňuje jednoduchú 
a bezproblémovú montáž a nastavenie. 
V štandardnej verzii sa pre túto sériu priemerov používa plastové lano. Na požiadanie 
je však možné pružinovú kladku dodať aj s oceľovým lanom.

Všetky rozmery v mm

Verzia s integrovaným klzným nábojom a držiakom

Materiál krytu pozinkovaný oceľový plech

Materiál konzoly pozinkovaný oceľový plech

Lanko plastové lano (bez protipožiarnych vlastností)

Ø cca 3 mm, s náprstkom Ø = 9 mm

Zatváracia sila max. 100 N

Pracovná dráha max. 4 m

Technické údaje
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Diagram sily a posunutia

Pružinová lanová kladka s priemerom 177 mm - 
Diagram sily a posunutia, objednávacie údaje

Predpätie zvyšuje silu kladky pružného lana na konci dráhy pohybu. Zároveň sa tým však 
skracuje pracovná dráha. Maximálny možný zdvih pri príslušnej sile pružiny (predpätie) 
je možné odčítať z nasledujúceho grafu.

Príklad:
Ak je pružina napnutá len na predpísaných 6 otáčok, je možné prejsť 4 m. Sila, ktorá je 
účinná aj po zatvorení dverí, je približne 62 N. Ak je pružina napnutá o jednu otáčku 
viac, dráha sa zníži na 3,6 m. Sila na konci je potom približne 66 N (na obrázku 
označená "X")

Objednávacie údaje Pruž. kladka Ø177, 100 N s klzným naboj., držiak pozink. Obj. č. 070066

Zostávajúca pracovná dráha (m)
s pracovnou dráhou 4 m

Pred-
napnutie

Pracovný 
priestor 

Otáčky        

Si
la

 p
ru

ži
n
y
  
(N

)

X
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Mechanický časovač  
Nastaviteľný čas podržania otvorenia zatvárača 
posuvných dverí 

 Čas zatvárania nastaviteľný; trvanie závisí od  

  sily zatváracieho zariadenia

 Materiál púzdra oceľ modrá pozinkovaná

 Materiál montážnej konzoly nehrdzavejúca oceľ

 Materiál háčik hliník matný chrómovaný

 Použi. blokovacie zariadenia DICTAMAT 50, kladka s pružinovým lanom,   
  protizávažie atď.

Pohodlné ovládanie posuvných dverí 
bez spotreby energie, bez elektrických 
inštalácií, ktoré sa v niektorých prípadoch 
musia každoročne kontrolovať: 

S riešeniami DICTATOR pre posuvné dvere 
to nie je žiadny problém.

Ak sú posuvné dvere vybavené zatváračom 
posuvných dverí DICTAMAT 50, zatvárajú 
sa okamžite po uvoľnení. Ak však majú 
dvere zostať otvorené určitý čas, napr. aby 
bolo možné posunúť lôžko v nemocnici, 
spoločnosť DICTATOR dodáva na tento účel 
mechanický časovač, ktorý tiež funguje 
čisto mechanicky, bez elektrickej energie. 

Mechanický časovač je namontovaný 
v otvorenej polohe posuvných dverí. Je 
založený na hydraulickom princípe fun-
govania dverového tlmiča, ale s opačným 
účinkom: ventil vo valci obmedzuje prietok 
oleja. Tým sa určuje čas, po ktorom sa páka 
valca opäť úplne sklopí, a teda už nie je 
pridržiavaná hákom. Dvere sa môžu opäť 
zavrieť. 

Čas zatvorenia je nastaviteľný. Dĺžka času 
závisí od sily zatvárania použitého zatvára-
cieho zariadenia.

Technické údaje
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Objednávacie údaje  Mechanický časovač, nastaviteľný         Obj. č. 500270

Rozsah dodávky  Mechanický časovač, nastaviteľný, 1 hák 1020 s veľkým otvorom, 1 montážna

 konzola, upevňovacie skrutky pre drevené dvere

Rozsah nastavenia                
Časové oneskorenie

Inštalácia, rozmery 

Zatváracia sila mechanického zatváracieho zariadenia 
(DICTAMAT 50, pružinové lanko atď.) 
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Mechanický časovač sa zvyčajne montuje na bočnú stranu steny v smere otvárania 
pomocou montážnej konzoly. Háčik je namontovaný na zadnej strane krídla dverí tak, 
aby pákové rameno časovača pri otváraní dverí narazilo do háčika a pri otvorených 
dverách sa úplne sklopilo.

Trvanie zatvárania je nastaviteľné. Rozsah nastavenia závisí najmä od uzatváracej sily 
kladky pružného lanka v DICTAMAT 50 alebo od použitého protizávažia a podobne. 
Nižšie uvedené informácie platia pri teplote okolia približne 22 °C.

Mechanický časovač

Háčik

Všetky rozmery v mm
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DICTATOR resetovací nárazník 
pre posuvné dvere zasúvaných 
do steny

 Zdvih 20 mm

 Výsuvná sila cca  85 N / 130 N

 Materiál rúrka hliník

 Materiál predná doska, piestna tyč pozinkovaná oceľ

Mnohé posuvné dvere sa v otvorenej polohe 
zasúvajú priamo do steny. Toto riešenie 
je optimálne - nebyť problému, že v tomto 
prípade už nie je prístupná kľučka na zat-
váranie dverí. Ak však dvere nie sú úplne 
otvorené, stráca sa cenná šírka priechodu. 
Najmä v dobe bezbariérových stavieb to 
môže v najhoršom prípade znamenať, že 
sú potrebné širšie a drahšie dvere. 

Resetovací nárazník DICTATOR rieši tento 
problém jednoducho a spoľahlivo. 

Zvyčajne sa montuje neviditeľne na ot-
váraciu hranu dverí. Pri otváraní dverí 
sa magnetický nárazník na piestnej tyči 
stretáva s protiplechom, takže dvere sú 
zároveň držané na mieste. Ak sa majú dvere 
opäť zatvoriť, stačí krátko zatlačiť na okraj 
dverí a integrovaná pružina resetovacieho 
nárazníka vytlačí dvere zo steny tak ďaleko, 
že je kľučka opäť prístupná.   

Resetovací nárazník je k dispozícii v dvoch 
silách pružiny, pričom obvykle postačuje 
verzia s 85 N. Silnejšia verzia by sa mala 
zvoliť len pre dvere, ktoré sa ľahko nepohy-
bujú, napr. pri použití kefového tesnenia.

Technické údaje
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Resetovací nárazník sa zvyčajne inštaluje do krídla dverí na otváracej hrane. To si 
vyžaduje zodpovedajúci otvor v krídle dverí. Dodávaná dorazová podložka musí byť 
namontovaná ako protikus, pokiaľ sa nejedná o oceľové dvere alebo rám. Táto podložka 
je potrebná pre magnet, ktorý je pripevnený na konci piestnej tyče. Bezpečne drží dvere 
v otvorenej polohe.
Na správne fungovanie resetovacieho nárazníka je potrebná vzdialenosť 25 mm vo 
výklenku za otvorenými dverami.

Inštalácia, rozmery, objednávacie údaje

Rozmery 
resetovací nárazník

Inštalácia 

Objednávacie údaje Resetovací nárazník so silou 85 N Obj. č. 500260

Resetovací nárazník so silou 130 N Obj. č. 500262

Zdvih = 20

F =  85 N 
 alebo 130 N

Rozsah dodávky  Resetovací nárazník s dorazovou podložkou a upevňovacími skrutkami

Krídlo dverí

Krídlo dverí

Stenový výklenok

Stenový výklenok

Všetky rozmery v mm


