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Výtah DICTATOR DHM 500 
Výtah podle směrnice o strojním zařízení 2006/42/ES 

 

Mobilita je základem našeho dnešního 
života. Náš výtah DHM 500 představuje 
ideální řešení v situacích, kdy potřebujete 
nainstalovat výtah do rodinného domu, 
- abyste si usnadnili každodenní život; 
- abyste starším lidem umožnili zůstat  

v jejich vlastním domě; 
- nebo abyste mohli i nadále žít  

ve vlastním domě i přes tělesné 
omezení. 

Výtah DHM 500 byl odzkoušen podle 
směrnice o strojním zařízení 2006/42/ES, 
která je v platnosti od 29.12.2009 
(certifikát č. 01/205/0717/10 vydaný 
zkušebnou TÜV Rheinland) a vychází  
z požadavků prEN 81-41. 
Domovní výtahy DHM 500 jsou stejně 
jako mnoho dalších produktů firmy 
DICTATOR koncipovány a vyráběny 
přímo na míru. Možnost pro nainstalování 
výtahu se tak často najde i pro složité 
prostorové podmínky. K tomu se dále 
přidává to, že minimální hloubka 
prohlubně je pouze 80 mm a výška hlavy 
šachty je 2 500 mm, přičemž za jistých 
podmínek se může zredukovat  
až na 2 300 mm. 
Výtah DHM 500 lze nainstalovat buď  
do již předem vybudované šachty nebo 
se k němu dodá kompletní ocelová 
šachtová konstrukce DICTATOR. 
 

 

 

Nosnost  500 kg 
Max. velikost kabiny  2 m2

 

Rychlost  0,15 m/s 
Max. dopravní výška  14 m 
Prohlubeň/Hlava šachty  min. 80 mm/ cca 2500 mm (min. cca 2300 mm) 
Napájení  400 VAC/2,2 kW (standard), 230 VAC (za 

příplatek) 
Druh výtahu  hydraulický výtah s lanovým jištěním 2:1 

Technické údaje 
 
 
 
 

 
Obsluha  bezpečnostní provoz se samočinným zastavením 

(kabina), impuls (vnější) 
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 I. Technické vlastnosti / Charakteristika 

 
Charakteristika 

 
Výtah odpovídající směrnici o strojním zařízení má oproti běžným výtahům, které 
jsou konstruovány podle směrnice o výtazích, jistá omezení, ale i některé podstatné 
výhody. 
 
Obsluha 
Domovní výtah je určen pro omezený okruh uživatelů. Mohou ho používat pouze 
osoby seznámené s jeho obsluhou. Proto je vybaven klíčovým spínačem, aby ho 
mohli používat pouze osoby, které mají příslušný klíč. V kabině se během celé jízdy 
musí držet stisknuté tlačítko požadovaného patra. Když výtah vyjede  
do požadovaného patra, sám se zastaví. Jestliže stisknuté tlačítko během jízdy 
uvolníte, výtah se zastaví. Tím je zajištěna bezpečnost přepravovaných osob. 
Jestliže si chcete výtah z vnějšku, pak stačí dané tlačítko stisknout jen krátce. 
 
Rychlost 
Maximální dovolená rychlost výtahu je 0,15 m/s. Díky této relativně nízké rychlosti 
není potřeba například instalovat v kabině dveře, což je velmi výhodné zejména  
z prostorových důvodů. 
 
Kabina 
Kabinu domovního výtahu DHM 500 můžeme vyrobit se vstupem z jedné strany nebo 
jako průchozí kabinu či se vstupem přes roh. Rovněž dodáváme kabiny se třemi 
otevřenými stranami, tzn. se vstupem ze tří stran. Při následné montáži výtahu tak 
můžeme optimálně zohlednit danosti stavby. 
Vstupy do kabiny jsou zajištěny světelnou mříží, která ihned přeruší jízdu, jakmile 
někdo vstoupí do jejího pole. Pokud pomineme volné vstupy, tak je kabina výtahu 
DHM 500 uzavřená, tzn. že má vysoké stěny a strop. 
 
Náležitosti prohlubně a hlavy šachty 
Největší výhodou výtahů DHM 500 jsou minimální požadavky na rozměry prohlubně 
šachty resp. hlavy šachty. Stačí jen 80 mm pod nejnižší zastávkou výtahu. V nejvyšší 
zastávce je potřeba cca 2 500 mm od horní hrany podlahy. Ve výjimečných 
případech lze tento rozměr ještě zmenšit, ovšem spolu odpovídajícím snížení výšky 
kabiny. 
 

Rozměry 1. Kabina 
- půdorys 
Pro rozměry kabiny jsou určující požadavky zákazníka - samozřejmě při respektování 
předpisů a technické proveditelnosti. Rozměr Y (viz obrázek vedle) může mít  
na základě konstrukčních daností maximálně 1 200 mm. 
 
- výška kabiny 

standardně  2 035 mm 
minimálně  1 800 mm (dovoleno pouze v soukromých prostorách 

resp. tehdy, když stavební danosti nedovolují nic jiného) 
 

2. Šachta  
- prohlubeň šachty  min. 80 mm 

doporučeno 200 mm (v každém případě nezbytné u velmi 
velkých a těžkých kabin, např. se skleněnou stěnou) 

- hlava šachty  2 500 mm 
na požádání lze snížit až na 2 300 mm 

 
3. Šachetní dveře 

 

Šířky standardních 
dveří 

500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm 

Zadní stěna = stěna, po které jezdí kabina po 
kolejnicích a na které je namontován hydraulický 
válec. 

 
Výška standard 2.000 mm, min. 1.800 mm 
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 II. Vybavení / Obsah dodávky 

Vybavení kabiny  
Zrcadlo: standardně - přes polovinu výšky kabiny, na jedné stěně  

 
Výběr barvy 
stěny kabiny 

Stěny: povrch z melaminu, za příplatek prosklené nebo  
z ušlechtilé oceli 

světle šedá Podlaha: neklouzavé linoleum 
 

 
  na požádání lze připravit i pro položení podlahy uživatelem 

podlahové lišty z ušlechtilé oceli 
slonovina Ovládací deska:  vodorovná lišta z ušlechtilé oceli s tlačítky 
  (prům. 28 mm) na stěně kabiny pod zrcadlem; 

(pro každé patro jedno tlačítko, dále tlačítko alarm a stop + 
klíčový spínač) 

 
červená Osvětlení kabiny: standardně: ve stropě jsou zabudovány neónové zářivky 
 
 
modrá 

imitace dřeva 

 

 Na požádání lze nainstalovat i halogenové osvětlení. 
Světlo se automaticky rozsvítí, jakmile se otevřou dveře 
šachty, a zůstane svítit, dokud se výtah používá. Potom po 
cca 10 sekundách světlo zhasne. 
V případě výpadku proudu naběhne automaticky nouzové 
osvětlení. 

 
 
 

 

  Madlo: za příplatek - pochromované nebo z ušlechtilé oceli 
 Speciální provedení na požádání. 
  
Obsah dodávky 1) Základní vybavení výtahu DHM 500 

Kabina s bočními stěnami a stropem, vnitřní vybavení viz níže, šasi, kolejnice 
předmontovány na příčném nosníku (cca 2,50 m jednotek), telefon (přívod zajistí 
stavba resp. uživatel) 
Hydraulický válec, hydraulický agregát s ventilem pro nastavení, uzavírací 
kohout, ruční čerpadlo, nouzové odpouštění, hydraulická hadice o délce 4 m 
Řízení, rozvaděč na střeše kabiny s tlačítkem pro nouzové zastavení, vyztužující 
oblouk(y), plochý kabel, kabelový svazek pro šachtovou elektroinstalaci, spínač 
pater, magnety, bočníkový spínač, resetovací tlačítko, baterie nouzového napájení 
pro nouzové vypouštění, alarm a nouzové osvětlení 
Šachetní dveře ve standardní provedení, v základové barvě s tlumičem dveří 
DICTATOR, zavírací pružina, madlo, úzké okno s drátěným sklem, ovládací deska 
v rámu, nouzové odblokování s dodatečným bezpečnostním kontaktem, blokování 
dveří a dveřní kontakt 
Bezpečnostní prvky: 
- bezpečnostní světelná mříž kategorie II podle EN ve vstupech do kabiny 
- mechanické zachycovací zařízení na obou kolejích 
- zabudované testovací zařízení pro zachycovací zařízení 
- pojistný zavírací ventil 
- zařízení pro nouzové vypouštění, ruční čerpadlo 
- automatické nouzové osvětlení v kabině 
- zvonek alarmu a telefon 
- bezpečnostní opěry v prohlubni pro provádění montážních prací a údržby 

výklopnými a sklopnými prvky pro ovládání z prostoru mimo šachtu, zabudovaný 
bezpečnostní kontakt 

 
2) Dodatečné vybavení 
- skříň pro hydraulický agregát a řízení (pokud součástí stavby není zamykatelná 
strojovna) 

- interkomunikační zařízení, pokud strojovna resp. strojní skříň není v dosahu 
volání, šachetní dveře ve speciálním provedení (viz následující strana) 

- elektrický pohon pro šachetní dveře 
- dveře kabiny, speciální vybavení pro kabinu 
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 III. Šachetní dveře - šachtový systém DICTATOR 

Šachetní dveře Šachetní dveře u výtahu DHM 500 jsou standardně provedeny jako otočné dveře. 
Dodávají se v následujících velikostech: 
šířka: 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm (jiné rozměry na požádání) 
výška: 2000 mm (v případě třeba i 1800 nebo 1900 mm) 

 Obsah dodávky: 
- poloautomatické kovové dveře  

v základové barvě se zavírací 
pružinou a standardním tlumičem 
dveří 

- elektromechanické blokování  
s nouzovým odblokováním 

- drátěné sklo a madlo 
- ovládací deska v rámu dveří  

a tlačítkem pro přivolání a klíčovým 
spínačem 

Za příplatek lze dveře dodat s větším 
oknem (pro dveře o šířce 900 mm okno  
s rozměry 575 mm x 1299 mm), 
práškový nástřik, pro venkovní použití  
s povrchovou ochranou proti korozi. 

 

 Dveře lze vybavit zámkem (otočné kolečko uvnitř), takže neoprávněné osoby se do 
kabiny nedostanou. 

  

Šachtový systém DICTATOR 

 
 
Breite Schachtsystem außen = Vnější šířka šachtového systému 
Maximale Kabinenbreite = Maximální šířka kabiny 
Kabinenbreite = Šířka kabiny 
Kabinentiefe = Hloubka kabiny 
Maximale Kabinentiefe = Maximální hloubka kabiny 
Tiefe Schachtsystem außen = Vnější hloubka šachtového systému 
Lichte Türbreite = Světlá šířka dveří 
Kann je nach Schachtsituation evtl. auch noch reduziert werden = Podle situace může být případně ještě 
snížena. 

Šachtový systém DICTATOR nabízí díky své 
stavebnicové struktuře, sešroubovatelným 
komponentům a tvarové variabilitě mnoho 
významných výhod. Šachtový systém 
DICTATOR se vyrábí zákazníkovi na míru. Proto 
neuvádíme řádné pevně dané rozměry. Rozměry 
ve výkresu jsou pouze orientační body pro 
výpočte. S jejich pomocí můžeme určit, kolik 
místa bude potřeba pro šachtu při zadané 
velikosti kabiny nebo jak velká může být kabina 
při dané velikosti šachty. 
Další podrobnější informace najdete v našem 
katalogu Výtahové šachty DICTATOR na stránce 
01.011.00 a násl. 
Minimální rozměry standardního provedení  
u boční hydrauliky: 
Minimální šířka šachtového systému je dána buď 
požadovanou šířkou kabiny nebo požadovanou 
šířkou dveří, viz výkres. Minimální hloubky 
šachtového systému ve standardním provedení 
vyplývá z jeho šířky a činí 1110 mm. Podle 
situace lze tento rozměr případně ještě zmenšit. 
 

Speciální konstrukce s menšími rozměry jsou 
možné na požádání. Rádi Vám poradíme. 
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Výtah DICTATOR DHE podle EN 81-2 
s prohlubní 200 mm a hlavou šachty 2 700 mm 

 

Bezbariérové řešení budov se stává stále 
větší samozřejmostí. Zbudování výtahu 
však častokrát ztroskotá na tom, že není 
k dispozici dostatek místa pro prohlubeň 
a hlavu šachty. Pro tyto případy nabízíme 
vedle domovního výtahu DHM 300 ještě 
výtah DHE. Ve zkušebně ICICT/Gruppe 
TÜV Rheinland prošel v souladu s EN 
81-2 zkouškou konstrukčního vzoru (číslo 
certifikátu: ICICT / LD - VB / 005 / 04). 
 

K jeho hlavním výhodám patří: 
- prohlubeň šachty 200 mm 
- hlava šachty 2 700 mm 
- u všech velikostí je možná konstrukce 

kabiny se dvěma vstupy (jakož i přes 
roh či jako průchozí) 

- velmi malé prostorové požadavky 
- zakázková výroba na míru,  

tzn. optimální využití prostoru, který je  
k dispozici 

- není potřeba žádné strojovny (hnací 
agregát a řízení ve schválené skříni) 

 
Jestliže na stavbě není žádná šachta, 
pak ideálním doplněním výtahu DHE je 
stavebnicový šachtový systém 
DICTATOR. 
 
 
 

 

 
 

Nosnost / Počet osob  225, 300, 450, 600 kg / 3, 4, 6, 8 
Rychlost  max. 0,62 m/s 
Dopravní výška  do 20 m 
Prohlubeň / Hlava šachty  min. 200 mm / 2700 mm 
Rozměry  zakázková výroba na míru 
Možné vstupy do kabiny  2 u všech modelů, přes roh nebo jako průchozí 

kabina 
Napájení  230/400 VAC / 50Hz 

Technické údaje 
 
 
 
 

 
Typ výtahu  hydraulický, lanové jištění 2:1 
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I. Technické vlastnosti / Charakteristika 

  

Naše výtahy DHE jsou ideálním a komplexním řešením pro Vaše potřeby. Vyznačují se 
extrémně malou hloubkou prohlubně, nízkou výškou hlavy šachty, variabilními možnostmi 
vstupu do kabiny u všech modelů a zejména pak zakázkovým naprojektováním a výrobou 
na míru (žádné pevně dané standardní rozměry!). 

  
  DHE 225 DHE 300 DHE 450 DHE 600 
 Nosnost  225 kg  300 kg  450 kg  600 kg 

 Počet osob  3  4  6  8 

 Půdorys min.  0,60 m2  0,79 m2  1,17 m2  1,45 m2 

 Půdorys max.  0,70 m2  0,90 m2  1,30 m2  1,60 m2 

 Prohlubeň šachty  200 mm 

 Hlava šachty  2 700 mm 

 Dopravní výška max.  20 m 

 Počet zastávek  závisí na dopravní výšce, vzdálenost mezi zastávkami 
minimálně cca 90 cm 

 Rozměry kabiny  zakázková výroba na míru 
  světlá výška 2000 mm 

  rozměr Y (viz obr.) max. 1200 mm 
  

 
 Počet vstupů do kabiny  z jedné či ze dvou stran (přes roh, průchozí) 

 Dveře kabiny  automatické dveře 

 Šířka dveří (mm)  závisí na velikost kabiny: 600, 700, 800, 900, 1000 

 Šachetní dveře  automatické dveře 

 Rychlost  0,62 m/s 

 Strojovna  schválená skříň 

 Napájení  230/400 VAC / 50Hz 
 Jmenovitý výkon motoru kW  9,6  11,8  11,8  14,7 
 Přesnost zastavení  +/- 5 mm 

 Zachycovací zařízení  samosvorný zachycovač 

  pojistný zavírací ventil 

 Řízení  univerzálně nebo selektivně 

 Clona  skládaná clona u vstupu 

  skládaná a posuvná clona v případě dvou vstupů 
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 II. Vybavení kabiny 

  
Stěny:  stěny obložené laminovanými deskami (7 ve standardním 

provedení) 
 další možnosti: ušlechtilá ocel a sklo 
 stěna kabiny s hydraulikou rozdělena na dva díly 

(vyjímatelné) 
Zrcadlo  libovolně vybraná stěna kabiny je standardně se 
 zrcadlem do poloviny výšky kabiny 

Vybavení kabiny - 
standard 

Strop kabiny  bílý nebo černý perforovaný plech, lze dodat i z ušlechtilé 
oceli 

  se zabudovaným osvětlení kabiny 
 Podlaha  neklouzavé linoleum nebo 
  lze připravit i pro položení kamenné podlahy uživatelem 
 Ovládací deska  svislá deska z nerezu s nerezovými tlačítky 
  (s popisky v Braillově písmu) a displejem 
 Madlo  kulaté madlo, možnosti: 
  poniklované nebo z ušlechtilé oceli 
 Dekorativní lišty/Clony  podlahové lišty jakož i 
  vjezd a překlad dveří z ušlechtilé oceli 
 Dveře kabiny  teleskopicky posuvné dveře z ušlechtilé oceli 
  na požádání lze i s centrálním otvíráním 
 Šachetní dveře  teleskopicky posuvné dveře v základové barvě 
  ovládací deska z ušlechtilé oceli s tlačítkem pro přivolání a 

světelnou signalizací 
 

  

Rozměry - příklad Výtahy DHE firmy DICTATOR se vyrábějí vždy na míru zákazníka, tzn. že jsou 
optimálně navrženy pro dané prostorové poměry. Proto zde nikde nenajdete 
tabulky se standardními rozměry. 

Rozměry závisí mimo jiné i na požadované nosnosti, počtu  
a rozmístění vstupů, druhu a šířce použitých dveří.  
Na vedlejším obrázku je příklad výtahu DHE se vstupem přes roh. 
Přehled minimální rozměry výtahů DHE 300, DHE 450 a DHE 600 
najdete v následující tabulce. Rozměr G nesmí být nikdy větší než 
1200 mm. 

Typ Minimální rozměry 

 EG  A  B  C  D  E mm 

DHE 300  650  75  157  335  140  290 

DHE 450  800  75  157  335  145  300 

DHE 600  800  75  157  370  145  300 

       

Typ Minimální rozměry Max. 

 FxG(m2)  H  I  K  P  FxG(m2) 

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

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

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

 
Kabinenbreite = Šířka kabiny 
Lichter Durchgang = Světlý průchod 
Kabinentiefe = Hloubka kabiny 
Mittelachse Kabine = Střední osa kabiny 
Schachtinnenmaß = Vnitřní rozměr šachty 

 



  
Výtah DICTATOR DHE   
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 III. Hydraulika / Obsah dodávky 

Skříň pro hydraulický 
agregát a řízení 

 

Výtah DHE firmy DICTATOR nepotřebuje žádnou oddělenou strojovnu. Hydraulický 
agregát a řízení jsou místo tohoto umístěny ve schválené skříni. 
Podle typu výtahu jsou k dispozici různé velikosti. 
 

Rozměry (š x h x v)  DHE 225 a DHE 300  950 x 400 x 2100 mm 

 DHE 450 a DHE 600  1030 x 620 x 2100 mm 

Vstupní dveře  dvoukřídlé  

 

Povrch  lak, RAL 7035  

 

 
Steuerung = Řízení 

 

 

 

 

Kabina (viz předchozí strana) s dveřmi v kabině a šachetními dveřmi 
Kompletní hydraulika s hydraulickou hadicí 4 m 
Kolejnice s držáky 
Řízení 

Standardní obsah 
dodávky 

Šachtová elektroinstalace vč. plochého kabelu 
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Výtahový šachtový systém DICTATOR 
modulární šachtový systém pro dodatečnou instalaci 

Výtahy získávají v našem každodenním 
životě stále větší význam. Nejenom  
v novostavbách, ale i v rámci 
modernizacích starších budov se stává 
výtah samozřejmostí. Důležitou roli zde 
mimo jiné hraje to, aby se zajistil 
bezbariérový přístup pro lidi s tělesným 
handicapem. 
Pro všechny případy, ve kterých nelze 
vybudovat betonovou šachtu ať již  
z architektonických nebo prostorových 
důvodů, představuje ideální řešení 
šachtový systém DICTATOR. 
K jeho hlavním výhodám patří: 
- samonosnost 
- jednoduchá, čistá montáž, neboť 

všechny prvky se šroubují, žádné 
svařování 

- modulární struktura, vhodná  
do každého prostředí 

- nabízí rozmanité varianty provedení: 
plášť se může provést z plechu, 
perforovaného plechu, skla, 
případně si ho zákazník může 
obložit dle libosti 

- montáž uvnitř nebo venku 
- bezproblémová montáž do již 

stojících budov 
- již z výroby je připraven pro 

příslušný typ výtahu (držáky kolejí, 
strojovna nahoře atd.) 

- kompletní montáž zevnitř 
 

 

 
 

Nosnost výtahu  max. 600 kg při „vakovém“ zavěšení 
 max. 750 kg při oboustranném kolejnicovém vedení 
Typy výtahu  od všech výrobců, hydraulické, elektrické 
Max. vnitřní rozměry  1950 x 1950 mm 
Max. výška šachty  26 m 
Povrch  polyester 

Technické údaje 
 
 

 
 pro instalaci venku: dodatečně žárově pozinkovány 



Výtahový šachtový  

systém DICTATOR   
 

 
 
Strana 01.012.00 

 
© DICTATOR TECHNIK GMBH • Gutenbergstr. 9 • D - 86356 Neusäß • Německo 
Tel. (0821)24673 - 0 • Fax (0821) 24673 - 90 • E-mail info@dictator.de • 1020 

 

 

  
 

Komponenty 
 

Šachtový systém DICTATOR se skládá z různých komponent. Různými 
kombinacemi těchto standardizovaných prvků lze šachtový systém přizpůsobit tak, 
aby splňoval příslušné požadavky. Tento postup přináší hospodárnou, levnou 
výrobu, aniž by omezoval možnosti individuálních konstrukcí na míru. Základní 
prvky jsou uvedeny dále (viz také obr. 1, 2 a 3). 
 
1) Nosné stavební prvky 
 a) svislý nosníky 
  - standard 80 x 80 mm 

(na stranách, kde jsou připevněné kolejnice, musí být svislý 
nosníky vždy ze standardního profilu 80 x 80 mm) 

  - u protilehlých stran lze použít 80 x 35 mm 
     zvláštní profily na požádání 
 b) příčné traverzy 
               c) horní zavírací prstenec s příčným nosníkem pro provádění 

montážních prací a údržby 
 
2) Vyztužení (závisí na modelu instalovaného výtahu) 
 a) vyztužení svislých nosníků 
 b) vyztužovací kříže mezi příčnými traverzami 

(závisí na velikosti šachty, použitém materiálu opláštění, nosnosti) 

Komponenty 
 

 
Querträger = Příčný nosník 
 
Obr. 1: Nosné stavební prvky 
šachtového systému  

Verstärkung = Vyztužení   Verstärkungskreuz = Vyztužovací kříž 
Schienenbefestigung = Upevnění kolejnic  Quertraverse = Příčná traverza 
Senkrechte Stütze = Svislý nosníky 
 

Obr. 2: Komponenty výtahového šachtového systému DICTATOR 
 

 3) Upevnění kolejnic 
Upínací úhelníky resp. destičky závisí na typu výtahu a kolejnic, jsou 
předvyrobeny pro sešroubování s šachtovým systémem. Zpravidla se 
vyrábějí tak, aby výrobce výtahů mohl použít k upevnění kolejnic běžné 
konzoly. Podélné otvory v upínacích úhelnících/destičkách umožňují 
jednoduché nastavení pro konzoly. 
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Komponenty - pokračování 

 
Obr. 3a/b: Příklady upínacích destiček pro držáky kolejnic výrobců výtahů 
 
4) Výplně 

a) hladký plech 
b) perforovaný plech 
c) rám pro vrstvené bezpečnostní sklo 10 nebo 12, které zajistí stavba 
d) na požádání speciální výplně resp. úprava pro jejich instalaci 

(údaje o hmotnosti a rozměrech - kvůli statice) 
 

 
Obr. 4d: Opláštění šachty 
sendvičovými panely 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 4a: Obložení šachty hladkými 
plechy  
 

 
Obr. 4b: ... nebo perforovanými plechy 

 

 
Obr. 4c: Prosklená šachta 
 
 
 
5) Střecha 
obvykle dvoudílná, 

a) v interiéru rovná 
b) venku lehce nakloněná 

 
Obr. 5: Střešní konstrukce 
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Technické údaje 

Použité materiály Horní zavírací prstenec (podle typu výtahu) 
   „U“ profily tažené za tepla nebo příčné traverzy 
Svislý nosníky, příčné traverzy, vyztužení, držáky kolejnic 
   ocelový plech silný 4 mm, tvarovaný za studena 
Plechové výplně, střecha  ocelový plech 1,5 mm 
Šrouby    pro svislé nosníky  M 12 
   pro příčné traverzy/plechové výplně M 10 
 
 

Povrch V interiérech  práškový nástřik 
   výběr barvy z tabulky (zašleme na požádání) 
Venku   žárově pozinkovány a dodatečně s práškovým nástřikem 
   (barvy viz výše) 
 
 

Nosnost / Montáž Svislý nosníky  standardizovaný nosník (80 x 80 ) s vyztužením 2 500 kg 
Příčný nosník s horním prstencem max. 1000 kg 
 
Tyto údaje o nosnosti platí pro šachtové systémy instalované v budově resp. venku hned 
vedle budovy. 
 
Minimálně dva nosníky musí být uchyceny každé 3 metry výšky. Pro zajištění hladkého 
fungování pohonu dveří se to provádí vždy na straně vstupu (viz obr. 6a/6b). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 6a 

 
Obr. 6b 
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Utěsnění, statika, rozměry 
 

Děrovaný plech pod horním zavíracím 
prstencem zajišťuje dostatečné větrání 
každému šachtovému systému. Závisí na 
půdorysu a dopravní výšce. 
Šachtový systém ve standardním provedení  
s plechovými výplněmi nebo skleněnými 
tabulemi rozhodně nepředstavuje utěsněné 
stavební těleso. Při instalaci venku zaizoluje 
stavitel resp. uživatel šachtový systém 
silikonem, aby zabránil vnikání vody. 
Pokud se má šachtový systém zaizolovat a 
utěsnit, pak je možné dodat jen nosnou 
konstrukci z nosníků, příčných traverz, držáků 
kolejnic, vyztužení atd. bez výplní. Stavba pak 
může šachtový systém obložit například 
sendvičovými panely (viz obr. 4d) nebo 
předsazenými hliníkovými rámy se 
skleněnými výplněmi. 

 
Obr. 7 

Větrání/Utěsnění 

Další možností je dodatečně obehnat šachtu jednoduchou zdí, která nebude plnit 
nosnou funkci, nebo obložení z prefabrikátů montovaných za sucha s izolační 
omítkou (viz obr. 7). 
 
 
 

Statistika Maximální možné rozměry šachtového systému (celková výška 26 m a vnitřní 
rozměry 1950 x 1950) vyplývají z výpočtu statiky. Zdarma Vám na přání 
poskytneme zkrácenou podobu tohoto výpočtu. 
Jestliže obložení šachtového systému bude zajišťovat stavba, pak je potřeba uvést 
při objednávce přibližnou hmotnost a druh obložení. My pak přezkoušíme, zda jsou 
ještě splněny předpoklady, ze kterých vychází výpočet statiky. 
Na požádaní provedeme i podrobný výpočet statiky pro konkrétní případ. Toto je  
v každém případě nezbytné tehdy, pokud je šachtový systém vzdálen od budovy 
více než 1,5 m, pokud na místě panují specifické větrné podmínky nebo obložení 
má vysokou vlastní hmotnost. Tento výpočet statiky Vám fakturujeme zvlášť. 
 

Rozměry Vnitřní rozměry max. 1950 x 1950 
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Možnosti konstrukčních variant, požadované údaje 

Tvarová variabilita Šachtový systém DICTATOR je velice mnohostranný jak z technické tak  
i z architektonické stránky. 
Šachta může mít individuální tvar a lze ji tak optimálně přizpůsobit příslušnému 
výtahu jakož i místu instalace. 

 
 
 

Nezbytné údaje Pro vypracování nabídky potřebujeme následující údaje: 
- plán zařízení s půdorysem a dopravní výškou 
- informace o vybraném výtahu 
- hloubku prohlubeň a výšku hlavy šachty (od horní hrany podlahy nejvýše 

položené zastávky) 
- požadované provedení - design (plechové výplně, skleněné tabule atd.) 
- instalace venku nebo v interiéru budovy 
 
V případě zakázky pak ještě: 
- závazný výkres zařízení s půdorysem a výškovým průřezem jakož i údaje  

o všech nezbytných rozměrech 
- podrobný výkres držáků kolejnic 
- podrobný výkres dveří v patrech 
- podrobný výkres výškového průřezu vstupní strany 
 
Jestliže pro šachtový systém DICTATOR použijete náš domovní výtah DHM 500 
nebo výtah DHE, pak jsou nezbytné pouze informace o designu šachtového 
systému. 
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Standardizované tlumiče dveří 

 

Standardizované tlumiče DICTATOR 
dveří jsou cenově zajímavé řešení 
pro tiché zavírání dveří. 
 

Standardizované tlumiče dveří jsou 
určeny pro použití na otočných 
výtahových dveří s hmotností  
do 100 kg. Montují se skrytě do křídla 
dveří a jsou tak dokonale chráněny proti 
vandalům. 
 

Standardizované tlumiče dveří značky 
DICTATOR se vyrábějí téměř  
v 30 různých modelech. Type 
představené na následujících stránkách 
jsou pouze malým výřezem z tohoto 
programu. 
Jestliže mezi nimi nenajdete potřebný 
tlumič dveří, vyžádejte si od nás 
podrobnější podklady. 
 

Dveřní tlumiče DICTATOR vykazují 
progresivní charakteristiku tlumení. 
Měkce a nehlučně zachytí dveře svým 
pryžovým kolečkem, potichu je zbrzdí  
a spolehlivě přitáhnou k dveřnímu 
rámu, až se dveřní kontakty spojí. 
Teplotně neutrální silikonový olej  
v tlumicím válci garantuje vždy 
konstantní tlumicí vlastnosti. 
 

Pro většinu standardizovaných tlumičů 
dveří se dodávají vhodná zaváděcí 
očka. Jako podavač doporučujeme 
použít torzní pružiny DICTATOR nebo 
vestavěné zavírače (ADJUNKT).  
 

 

 

Teplotní rozsah  -20 °C až + 50 °C 
Povrch  pasivující žlutá / ušlechtilá ocel 
Síla pružiny  20 N až 80 N dle typu 
Tlumicí médium  teplotně neutrální silikonový olej 
Druh tlumení  progresivně - s koncovým dorazem nebo bez něho 
Rychlost tlumení  nastavitelná 

Technické údaje 
 
 
 

Materiál zaváděcího kolečka  profilovaná speciální pryž 
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Princip fungování 
standardizovaného 
tlumiče 

 

 
 

 

 

• Dveře lze rovněž snadno otevřít 
lehkým zatlačením nebo přitažením. 
Když jsou dveře otevřené, páka  
s kolečkem se přehodí, přičemž se 
napne zavírací pružina v tlumicím válci. 
 
• Při doklapnutí dveří vyhne zaváděcí 
očko páku s kolečkem nahoru. Pohyb 
dveří se tak okamžitě měkce a tiše 
zabrzdí. 
 
• Zabudovaná pružina pomocí páky  
s kolečkem dveře zcela zavře a drží je 
zavřené i při průvanu. Elektrické dveřní 
kontakty se tak neopotřebovávají  
a spolehlivě spínají. Nedochází tak  
k žádnému otravnému hluku, který by 
se rozléhal výtahovou šachtou. 

 
 

 
Regulace rychlosti 
zavírání 

 
Abyste dosáhli optimálního průběhu 
tlumení u předsazených dveří či dveří 
ve stejné úrovni, lze rychlost zavírání  
u veškerých tlumičů dveří dodatečně 
regulovat. Díky kuželovému otvoru  
v tlumicím válci je pohyb zavírání čím 
dál pomalejší, čím hlouběji proniká píst 
do otvoru (progresivní tlumení, viz dveře 
ve stejné úrovni dole vpravo). 

 
 U předsazených dveří není průběh tlumení zprvu tak měkký. Dveře se zavírají rychleji, 

neboť píst v továrním nastavení nedosáhne na dno otvoru (dole uprostřed). 
 

 Pootočením pístnice můžete změnit koncovou polohu pístu. Otáčením pomocí 
imbusového klíče ve směru hodinových ručiček budete posunovat koncovou polohu pístu 
hlouběji do otvoru. Zavírání dveří teď bude trvat déle, dvě otočení odpovídají přesně jedné 
sekundě. Když pístnici naproti tomu vytočíte o dvě otáčky ven, budou dveře zavírat  
o jednu sekundu rychleji. 
 

 

 
 

Vnitřní šestihran  
v pístnici 

Lehké tlumení 

Silné tlumení 
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Standard Germany / Standard Española 

 

 

Standard G je nejvíce rozšířeným typem tlumiče dveří u otočných dveří v Evropě. 
Standard Española se používá hlavně u španělských dveří. 
 

Tlumič dveří standardu Germany i Española se montují do dveří ze shora. 
Zasuňte tlumič dveří do křídla tak, aby čep na dolním konci tlumiče zapadl do 
vhodného otvoru dveřní konstrukce. Standard Germany se připevňuje pomocí čtyř 
šroubů (M6) ke rámu křídla dveří, standard Española pomocí dvou šroubů (M8). 

   
Rozměry   

 
Standard G (Germany) 

 
Standard Española 

 
  

 
 

 

Objednací údaje Standard Germany, lehká pružina (20N)  obj. č. 101000 

 Standard Germany, normální pružina (50N)  obj. č. 101001 

 Standard Germany, silná pružina (80N)  obj. č. 101002 

 Standard Germany, silná pružina (80N), kryt ušlechtilá ocel  obj. č. 101008 

 Standard Española, normální pružina (50 N)  obj. č. 105000 

 Standard Española, silná pružina (80 N)  obj. č. 105001 
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Standard Schindler Alu / Standard Ceita 

 

 

Standard Schindler Alu se používá v otočných výtahových dveří,  
standard C (Ceita) pak převážně u italských dveří firmy Ceita. 
 

Oba typy se montují do dveří ze shora. Standard Schindler Alu zasuňte do dveří 
tak, že boční držáky budou pasovat do otvoru montážní kolejnice. Tlumič dveří 
pak připevněte pomocí dvou šroubů (M6) na rám křídla dveří. 
 

U standardu C se nejprve připevní na obou stranách pomocí šroubu (M6) k rámu 
křídla dveří. Díky podélným otvorům lze nyní nastavit tlumič dveří do přesné 
polohy. Teprve pak se definitivně připevní pomocí obou zbývajících šroubů. 
 

   
Rozměry   

 
 

Standard Schindler Alu 

 
 

Standard C (Ceita) 

   malé kolečko velké kolečko   
  A 188 191   
  B 157,5 160,5   
  C 32 35   
  D Ø 24 Ø 30   
       

 
Objednací údaje Standard Alu, normální pružina (50 N)  obj. č. 102100 
 Standard Alu, silná pružina (80 N)  obj. č. 102102 
 Standard C, malé kolečko (43N)  obj. č. 100006 
 Standard C, velké kolečko (43N)  obj. č. 100007 
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Standard Haushahn / Standard F (France) 

 

 

Vedle zde uvedeného standardu Haushahn pro otočné dveře existuje ještě jedno 
speciální provedení pro posuvné dveře. 
 

Standard Haushahn se zasunuje do otvorů ve křídle dveří ze shora. Tlumič dveří 
připevněte pomocí dvou šroubů (M6) na křídlo dveří. 
 

Tlumič dveří standardu France se montují do dveří ze shora. Zasuňte tlumič dveří 
do křídla tak, aby čep na dolním konci tlumiče zapadl do vhodného otvoru dveřní 
konstrukce. Tlumič dveří připevněte pomocí čtyř šroubů (M6) na rám křídla dveří. 
Pomocí dvou podložek, které jsou sériově součástí dodávky, můžete měnit 
montážní výšku. 

   
Rozměry   

 
Standard Haushahn 

 
 
 
 
 

Standard F (France) 
 

   
Objednací údaje Standard F s normálním kolečkem  s velkým kolečkem 

 Rozměr A [mm] 194 196  196 198 

 Rozměr B [mm] 153 150  155 152 

 Rozměr C [mm] 50 47  52 49 

 Rozměr D [mm] Ø 30 Ø 30  Ø 34 Ø 34 

 Rozměr E [mm] 24 24  24 24 

 Koncový ráz ano ne  ano ne 

 obj. č. 102500 102501  102600 102601 
   

 Standard Haushahn se dvěma úhelníky (50N)  obj. č. 203008 
 

Podložka 



Příslušenství otočných dveří  
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Zaváděcí očka pro standardizované tlumiče dveří 

 

 

Zaváděcí očko DICTATOR se hodí pro většinu standardizovaných tlumičů dveří. 
 

Navařuje se nahoru na zárubeň. Protože je zaváděcí očko přesně nastaveno na 
průběh pohybu tlumičů dveří DICTATOR, dosáhnete s ním optimálních výsledků 
tlumení. Boční plechy zaváděcího očka se dají přitom snadno navařit stejně jako 
často používané pomocné plechy. 
 

Když je třmen s kolečkem ve vodorovné poloze, pak by přední hrana zaváděcího 
očka měla přesahovat 1 mm přes horní hranu pryžového kolečka. 
 

Při zavírání dveří zapluje třmen tlumiče dveří svým pryžovým kolečkem do otvoru 
zaváděcího očka a otočí se nahoru. Tím se dveře přitáhnou k rámu. 
 

Rozměry Řez A-A 

 
 

  
Montážní rozměry 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Montážní rozměry 
platí pro tlumič dveří 
standardu G. U 
ostatních standardů 
tlumičů dveří 
dodržujte parametry v 
příslušných 
rozměrových 
výkresech. 

   
Objednací údaje Ocelové zaváděcí očko obj. č. 103100 
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Zavírací pružiny pro otočné dveře 
 

 

Jako doplněk ke standardizovaným 
tlumičům dveří dodává firma 
DICTATOR různé zavírací pružiny. 
Starají se po to, že dveře se vždy 
spolehlivě zavřou. 
 

Všechny zavírací pružiny jsou určeny 
pro skrytou montáž. DICTATOR nabízí 
dva různé systémy: 
 
- torzní pružina 

jsou vhodné zejména pro 
namontování do dveří s vnitřními 
panty 
 

- vestavěný zavírač 
s čelní deskou a protideskou nebo 
bez nich. Bez problémů se může 
namontovat dodatečně, neboť se 
neomezuje pouze na určitý typ dveří. 
 
 

 

 
 

Torzní pružina 
Vestavěný zavírač E 22/2550 s čelní deskou a protideskou 

Přehled 

Vestavěný zavírač E 22AZ bez montážní desky 
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Torzní pružiny pro otočné výtahové dveře 

 

 

Torzní pružina se skládá z jednoho pružinového svazku s několika kvalitními 
pružinovými listy, které jsou sešroubovány. Pro tlumení hluku je přes torzní 
pružinu navléknuta elastická hadice z umělé hmoty. 
 

Při montáži je třeba zajistit, aby jak v zárubni dveří tak i ve dveřích samotných byl 
dostatek místa pro „zapuštění“ torzní pružiny. Vzhledem k různým šířkám  
a hmotnostem dveří jsou údaje o předepínání pouze orientační. Pružinu proto 
musíte seřídit individuálně. 

   
Rozměry 

 
   

Technické údaje Materiál  pružinová ocel 

 skládá se z(e)  
 
 

osmi pružinových listů (15 x 0,5 mm) 

Objednací údaje Torzní pružina  obj. č. 103000 
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Vestavěný zavírač E 22/2550  
- zavírací pružina s protideskou 

 

 

Vestavěné zavírače DICTATOR v kombinaci s tlumiči dveří DICTATOR zajistí 
cenově výhodné a spolehlivé zavírání otočných výtahových dveří. 
 

Vestavěný zavírač E 22/2550 se může namontovat na libovolné místo dveří. 
Zavírací sílu můžete nastavit pomocí spojovacího řetězu. Níže uvedené údaje  
o zavírací síle jsou pouze orientační hodnoty, neboť ve skutečností jsou silně 
závislé na použitých dveřních pantech. 
 

Vestavěný zavírač E 22/2550 je určen hlavně pro předsazené dveře a dveře  
ve stejné rovině. Nevyžaduje držbu, avšak příležitostné naolejování pohyblivých 
dílů zlepšuje účinnost a zvyšuje životnost. 
 

   
Rozměry 

 
 
Montáž 

 
Nejprve z čelní strany vyvrtejte do dveřního křídla otvor ø 23 mm pro uložení 
pružinové trubky. Potom zasuňte zavírač do křídla dveří a připevněte ho dvěma 
šrouby se zápustnou hlavou. Potom se rovněž pomocí dvou šroubu se zápustnou 
hlavou připevní protideska na zárubeň dveří, a sice přesně proti čelní desce. 
Důležité je, aby byla ve stejné výšce. 
 
Nyní zavěste řetěz do otvoru protidesky, otevřete dveře o něco více a odstraňte 
zajišťovací kolík. Vestavěný zavírač je nyní připraven k provozu. 
 
Pružinu můžete více napnout tak, že při široce otevřených dveřích řetěz opět 
nastavíte pomocí zajišťovacího kolíku a řetěz opět zasunete do protidesky. Po 
odstranění zajišťovacího kolíku se budou dveře silněji přitahovány; přitom si však 
uvědomte, že u příliš vzdálených vnějších závěsů a při silně napnuté pružině 
nebude možné otevírat dveře více než na 180°. V této situaci blokuje vestavěný 
zavírač od jistého stupně otevření a další otevírání dveří by poškodilo zařízení 
a/nebo dveře. 
 
 
Průměr trubky pružiny  Ø 22 mm 
Úhel otevření dveří  do 180° 
Zavírací účinek  cca od 150° podle typu dveřního závěsu 
Zavírací síla  15 - 30 Nm 
Materiál trubky pružiny  hliník 

Technické údaje 
 
 

Povrch čelní desky a protidesky  V2A 

 
Objednací údaje Vestavěný zavírač E 22/2550  obj. č. 300319 
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Vestavěný zavírač E 22AZ  
- zavírací pružina bez protidesky 

 

 

Zavírač E 22AZ lze oproti zavírači E 22/2550 namontovat do dveří pouze nahoru, 
neboť jinak byste nemohly nastavovat zavírací sílu. 
 

Pomocí spojovacího řetězu lze u zavírací pružiny nastavit vyšší nebo nižší 
předpětí podle potřeby. Protože zavírací síla silně závisí na použitých dveřních 
pantech, lze zde uvést pouze orientační hodnoty. 
 

Zavírací pružiny DICTATOR v podstatě nevyžadují držbu, avšak příležitostné 
naolejování pohyblivých dílů zlepšuje jejich účinnost a zvyšuje životnost. 
 

   
Rozměry 
 
 
 
 
 

 
  
Montáž Nejprve z čelní strany vyvrtejte do dveřního křídla otvor (ø 22) pro uložení 

pružinové trubky. Potom do křídla dveří zasuňte zavírač E 22AZ a upevněte ho 
zde šroubem M8 na konci válce. 
 

Následně provlékněte řetěz otvorem v zárubni. Dveře opět zavřete. Nyní můžete 
téměř volný řetěz zafixovat na požadovaném článku řetězu pomocí zajišťovacího 
kolíku v profilu zárubně. 
 

Pokud daná zavírací síla nestačí na zavření dveří, musí se pružina napnout více. 
Pro její napnutí otevřete dveře na cca 90 stupňů. Zajistěte řetěz tím, že do jeho 
posledního článku před zavírací pružinou zasunete hřebík nebo čep. Úplným 
zavření dveří řetěz opět povolte.  
 

Nyní můžete zajišťovací kolík posunout o potřebný počet článků, opět ho zajistit  
a následně oddělat čep. Pozor! U příliš vzdálených vnějších závěsů a při silně 
napnuté pružině nebude možné otevírat dveře více než na 180°. V této situaci 
blokuje vestavěný zavírač E 22AZ od jistého stupně otevření. Další otevírání 
dveří by poškodilo zařízení a/nebo dveře. 

   
Technické údaje Průměr trubky pružiny  22 mm 
 Úhel otevření dveří  cca do 180° 
 Zavírací síla  20 - 30 N 
 Materiál/Povrch trubky pružiny  

 
 

ocel, pozink 

Objednací údaje Vestavěný zavírač E 22AZ  obj. č. 300379 
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Trubkový zavírač ATS 

 

Naše trubkové zavírače ATS jsou 
navrženy speciálně pro otočné dveře 
výtahů. Jsou vhodné pro levé i pravé 
dveře do výšky  
2 400 mm. 
 

Trubkový zavírač ATS pracuje na 
hydraulickém principu. Rychlost 
zavírání se nastaví tak, aby se dveře 
samy přirazily k rámu, měkce, ale 
spolehlivě se zavřely a dveřní kontakty 
se spojily. 
 

Pokud jsou dveře zavřeny násilně, pak 
zabudovaný pojistný ventil brání 
poškození zavírače. 
 

Montáž trubkových zavíračů ATS do 
křídla dveří je skrytá. Dodatečně je lze 
namontovat i do výtahových dveří. 
 

 

 
 

Pant  Šířka dveří 
[mm] 

Hmotnost dveří 
[kg] 

Křídlo dveří 
[mm] 

(vnitřní rozměr) 

Typ ATS 

Čepový závěs  700 - 900 60 - 70 větší než 30 ATS 500/30 

Čepový závěs  700 - 900 60 - 70 větší než 35 ATS 500/35 

Čepový závěs  900 - 1200 100 - 110 větší než 30 ATS 600/30 

Čepový závěs  900 - 1200 100 - 110 větší než 35 ATS 600/35 

Konstrukční závěs  700 - 900 60 - 70 větší než 30 ATS 500/30 K 

Konstrukční závěs  700 - 900 60 - 70 větší než 35 ATS 500/35 K 

Konstrukční závěs  900 - 1200 100 -110 větší než 30 ATS 600/30 K 

Správný ATS-trubkový zavírač: 

Konstrukční závěs  900 - 1200 100 -110 větší než 35 ATS 600/35 K 
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Trubkový zavírač ATS s čelní deskou 
pro výtahové dveře s čepovými závěsy 
 

Otočné výtahové dveře s čepovým závěsem lze doplnit o trubkový zavírač ATS 
pomocí čelní desky, pokud se předtím připravil odpovídající otvor - dle možností  
v blízkosti závěsu. 
 

Upozornění: Dodržujte následující montážní vzdálenosti a pokyny! 
 

 

 
 
 

Technické údaje  ATS 500/30 A  ATS 500/35 A  ATS 600/30 A  ATS 600/35A 

 Délka A [mm]  500 500 550 550 

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

 Čelní deska B [mm]  30 35 30 35 

 Zadní deska C [mm]  47 49 47 49 

 Zavírací síla (0°) [N]  12 12 18 18 

 Tah otevření (0° - 90°) [N]  20 - 30 20 - 30 30 - 40 30 - 40 

 Doba zavírání (90°-0°) [s]  3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 

 Maximální úhel otevření  165° 165° 165° 165° 
Rozměry  

 
Federring = Kroužek pružiny                       Regulierschraube = Regulační šroub  
Fächerscheibe =Vějířovitá podložka                  Für M8 = Pro M8 
 
 
 

  

Objednací údaje Trubkový zavírač ATS 500/30 A  obj. č. 400200 

 Trubkový zavírač ATS 500/35 A  obj. č. 400203 

 Trubkový zavírač ATS 600/30 A  obj. č. 400220 

 Trubkový zavírač ATS 600/35 A  obj. č. 400223 
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Trubkový zavírač ATS-K s čelní deskou 
pro výtahové dveře s konstrukčními závěsy 
 

Otočné výtahové dveře s konstrukčním závěsem lze doplnit o trubkový zavírač ATS 
pomocí čelní desky, pokud je k dispozici příslušný otvor k uchycení, nejlépe  
v blízkosti výšky závěsu. 
 

Upozornění: Dodržujte následující montážní vzdálenosti a pokyny! 
 

 

 
 
 

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

 Délka A [mm]  500 500 550 550 

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

 Čelní deska B [mm]  30 35 30 35 

 Zadní deska C [mm]  47 49 47 49 

 Zavírací síla (0°) [N]  12 12 20 20 

 Tah otevření (0° - 90°) [N]  20 - 30 20 - 30 30 - 40 30 - 40 

 Doba zavírání (90° - 0°) [s]  3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 

 Maximální úhel otevření  120° 120° 120° 120° 
Rozměry  

 
Federring = Kroužek pružiny      Regulierschraube = Regulační šroub  
Fächerscheibe = Vějířovitá podložka     Für M8 = Pro M8 
        Für Senkkopfschraube = Pro šroub se zápustnou hlavou 
 
 
 

  

Objednací údaje Trubkový zavírač ATS 500/30 K, A  obj. č. 400201 

 Trubkový zavírač ATS 500/35 K, A  obj. č. 400205 

 Trubkový zavírač ATS 600/30 K, A  obj. č. 400221 

 Trubkový zavírač ATS 600/35 K, A  obj. č. 400225 
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Trubkový zavírač ATS-O pro otevřenou montáž 
u výtahových dveří s čepovými závěsy 
 

Otočné výtahové dveře s čepovými závěsy lze doplnit o trubkový zavírač ATS - O, 
pokud má křídlo dveří nahoře vhodnou prohlubeň, do které by se mohl namontovat 
trubkový zavírač. 
 

Upozornění: Dodržujte následující montážní vzdálenosti a pokyny! 
 

 

 
 

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

 Délka A [mm]  500 500 551 551 

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

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

 Zavírací síla (0°) [N]  12 12 20 20 

 Tah otevření (0° - 90°) [N]  20 - 30 20 - 30 30 - 40 30 - 40 

 Doba zavírání (90° - 0°) [s]  3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 

 Maximální úhel otevření  165° 165° 165° 165° 
Rozměry  

 
Federring = Kroužek pružiny      Regulierschraube = Regulační šroub 
Fächerscheibe = Vějířovitá podložka     Für Senkkopfschraube = Pro šroub se zápustnou hlavou 
 
 
 

  

Objednací údaje Trubkový zavírač ATS 500/30 O, A  na požádání 

 Trubkový zavírač ATS 500/35 O, A  obj. č. 400204 

 Trubkový zavírač ATS 600/30 O, A  na požádání 

 Trubkový zavírač ATS 600/35 O, A  obj. č. 400224 
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Trubkový zavírač ATS-KO pro otevřenou montáž 
u výtahových dveří s konstrukčními závěsy 
 

Otočné výtahové dveře s konstrukčními závěsy lze doplnit o trubkový zavírač  
ATS - KO, pokud má křídlo dveří nahoře prohlubeň, do které by se mohl 
namontovat trubkový zavírač. 
 

Upozornění: Dodržujte následující montážní vzdálenosti a pokyny! 
 

 

 
 
 

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

 Délka A [mm]  500 500 551 551 

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

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

 Zavírací síla (0°) [N]  12 12 20 20 

 Tah otevření (0° - 90°) [N]  20 - 30 20 - 30 30 - 40 30 - 40 

 Doba zavírání (90° - 0°) [s]  3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 

 Maximální úhel otevření 120° 120° 120° 120° 
Rozměry  

 
Federring = Kroužek pružiny      Regulierschraube = Regulační šroub 
Fächerscheibe = Vějířovitá podložka     Für Senkkopfschraube = Pro šroub se zápustnou hlavou 
 
 
 

  

Objednací údaje Trubkový zavírač ATS 500/30 KO, A  obj. č. 400202 

 Trubkový zavírač ATS 500/35 KO, A  obj. č. 400206 

 Trubkový zavírač ATS 600/30 KO, A  obj. č. 400222 

 Trubkový zavírač ATS 600/35 KO, A  obj. č. 400226 
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Trubkový zavírač ATS-O pro otevřenou montáž 
u výtahových dveří s vnitřními závěsy 
 

Otočné výtahové dveře s konstrukčními závěsy lze doplnit o trubkový zavírač  
ATS 400-O nebo ATS 800-O, pokud má křídlo dveří nahoře prohlubeň, do které by 
se mohl namontovat trubkový zavírač. 
 

Upozornění: Dodržujte následující montážní vzdálenosti a pokyny! 
 

 

 
 

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

 Délka A [mm]  500 420 320 520 551 

 Hydraulická trubka D [mm]  Ø 34 Ø 34 Ø 34 Ø 34 Ø 34 

 Spojka B/C [mm]  34/34 34/34 34/34 34/34 34/34 

 Zavírací síla (0°) [N]  12 12 12 18 18 

 Tah otevření (0° - 90°) [N]  20 - 30 20 - 30 20 - 30 30 - 40 30 - 40 

 Doba zavírání (90° - 0°) [s]  3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 -4 

 Maximální úhel otevření 110° 110° 110° 110° 110° 
Rozměry  

 
* u typu ATS 400/35 MAN: 70 mm 

Federring = Kroužek pružiny  Fächerscheibe =Vějířovitá podložka 
Regulierschraube = Regulační šroub Für Senkkopfschraube = Pro šroub se zápustnou hlavou 

 
 
 

  

Objednací údaje Trubkový zavírač ATS 400/35 O, A  obj. č. 400010 

 Trubkový zavírač ATS 400/35 O, AK krátký obj. č. 400011 

 Trubkový zavírač ATS 400/35 O, KL  obj. č. 400014 

 Trubkový zavírač ATS 400/35 O, MAN  obj. č. 400013 

 Trubkový zavírač ATS 800/35 O,A  obj. č. 400012 
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Zavírače výtahových dveří 
kluzný zavírač, zavírač dveří Koni 
 

 

Firma DICTATOR dodává celou řadu 
dodatečných zavíračů výtahových 
dveří. Jedná se o kluzné zavírače  
a zavírač dveří Koni. 
 

Kluzné zavírače se montují buď  
z vrchu nebo ze spodu křídla. Podle 
montážní situace lze dveřní křídlo 
otevřít přes 160° (srov. obrázky). 
 

Zavírací pohyb je tlumen hydraulicky. 
Lze jej nastavit pomocí regulačního 
šroubu. 
 
 

Všechny zavírače výtahových dveří pro 
kluznou lištu jsou určeny pro levé  
i pravé dveře. Rameno páky se může 
nasadit na hřídel zavírače dveří nahoře 
i dole. 
 

Předpětí cca 20° zajišťuje spolehlivé 
zavření až do koncové polohy.  
 

Páka je součástí dodávky. 
 

Zavírač dveří Koni se montuje  
do dveřní zárubně a můžete regulovat 
jeho rychlost zavírání. 
 

 

 
 

Zavírač výtahových dveří LS-C(eita) 
Zavírač výtahových dveří LX 
Zavírač výtahových dveří Phantom PH 90 

Přehled 

Zavírače výtahových dveří Koni 
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Zavírač výtahových dveří LS-C (náhrada i za typ LS), LX 

 

 

Zavírače výtahových dveří typu LS-C se používají především u italských 
výtahových dveří. Zavírače výtahových dveří typu LX se používají především  
u dveří Otis. Stejným způsobem je lze použít jak pro pravé tak i levé dveře  
dle DIN. 
 

Připevnění zavírače LS-C se provádí pomocí šroubů M6, které lze vodorovně 
zasunout do otvorů na zavírači dveří. U zavírače LX jsou otvory umístěny svisle. 
 

LS-C představuje rovněž náhradu za zavírač dveří LS. Rozdíl však spočívá  
v tom, že LS-C můžete namontovat pouze zepředu. Rovněž připevnění se musí 
trošku změnit. 

 

Rozměry 
  

 
Vorspannung = Předpětí 
Farbmakrierung = Barevné značení 
   

Objednací údaje Označení  Zavírací síla ** Obj. č. 

 LS-C standard (barva červená*)  15 N - 40 N 205121 

 LS-C s lehkou pružinou (barva modrá*)  10 N - 30 N 205122 

 LX s normální pružinou  21 N 600008 
  

(* viz barevné značení) 
(** měřeno na páce: první údaj při 0°, druhý údaj při 90°) 
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Zavírač výtahových dveří Phantom PH 90 

 

 

Zavírač výtahových dveří Phantom PH 90 je pokračováním zavírače Phantom. 
Novou konstrukcí pouzdra ho lze použít jak pro pravé tak i levé dveře, čímž se 
podstatně usnadňuje servis. 
 

Phantom PH 90 je plnohodnotnou náhradou starých provedení. Pouze páku 
starých provedení nelze použít pro nový zavírač Phantom PH 90. Phantom PH 90 
se proto dodává s pákou. 
 

Phantom PH 90 je určen pro dveře s šířkou dveří 700 až 900 mm a hmotností  
do 60 kg. V případě jiných rozměrů dveří se s námi spojte. 

   
Rozměry  

 
 

 
 

  
 
 
 

 

Objednací údaje Zavírač dveří Phantom PH 90 vč. dlouhého ramena páky  obj. č. 600081 

 Krátké rameno páky, 272 mm  obj. č. 600082 

 Dlouhé rameno páky, 372 mm obj. č. 600083 
 
 
 

 
Regulační šrouby pro nastavení 
rychlost zavírání a koncové 
rychlosti 
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Zavírače výtahových dveří Koni 

 

 

Tzv. „tlumič Koni“ je zavírač dveří s nastavitelnou rychlostí zavírání  
a dodatečným koncovým tlumením při zavírání. Používá se jako náhradní díl pro 
výtahy Otis. 
 

Montuje se do zárubně. Tlumiče Koni se dodávají s různě silnými pružinami. 
Zavírací síla závisí vždy na šířce křídla dveří (viz graf dole). 

   
Rozměry 
 
 
 
 
 
obj. č.  La Le* Lc 

 
 

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

 
(*Le = délka zajetí) 

  
Graf průběhu zavíracích sil 
 

 
 
Kraft in = Síla v  Hub in = Zdvih v 
starke Feder = silná pružina normale Feder = normální pružina 
 

   
Objednací údaje Označení  Zavírací síla (cca)  obj. č. 

 Tlumič Koni, normální pružina  30 - 40 N  203262 

 Tlumič Koni, silná pružina  50 - 60 N  203263 

 Tlumič Koni, normální pružina, krátká  30 - 40 N  203265 

 Tlumič Koni, normální pružina, velmi krátká  30 - 40 N  203269 

 Tlumič Koni, velmi lehká pružina, krátká  15 N  203270 
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Tlumič šachtových dveří ED STD 3 

 

Tlumič šachtových dveří DICTATOR typu 
ED STD 3 byl speciálně navržen pro 
tlumení otočného křídla dveří, které 
zavírá automaticky silou pružiny. Instaluje 
se z výtahové šachty do zárubně. 
Pístnice tlumiče ční skrz zárubeň  
a dotýká se čelní plochy dveřního křídla 
ze strany pantů. Pro ochranu křídla dveří 
se v místě, kde pístnice vystupuje, musí 
namontovat tvrzená „dorazová“ destička. 
Tlumič ED STD 3 pracuje hydraulicky. 
Jeho kouzlo spočívá v nádrži pro 
vyrovnávání oleje, takže nastavené 
tlumení působí po celý zdvih pístnice  
a pohyb dveří je tak spolehlivě tlumen. 
Vysoké míry zatížení a dlouhé životnosti 
tlumiče se dosahuje díky zušlechtěnému 
vedení pístnice v kombinaci se 
speciálním těsněním. Polyuretanová 
stírací kroužek brání znečištění  
a poškození vodicích a těsnicích prvků. 
Pro životnost konstrukce dveří je důležité, 
aby se použily velice stabilní dveřní 
závěsy. 

 

 
 

Tlumicí médium  speciální hydraulický olej (obj. č. 205099) 
Kryt  hliník 
Dorazová destička  pružinová ocel resp. zušlechtěná ocel CrMoV 
Teplotní rozsah  0° až +50 °C 
Hmotnosti dveří  20 až 200 kg 

Technické údaje 
 
 
 

Druhy dveří  výrobce Stahl; výrobce Otis; typ ED STD 3 L 
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Montáž Před montáží stáhněte ochrannou trubku z pístnice. Vysuňte pístnici z výtahové 
šachty skrz otvor v zárubni dveří velký cca 15 až 20 mm a tlumič přišroubujte  
na třech místech k zárubni. 
Pozor: čelní desku byste neměli napružit příliš silným utažením šroubů, neboť byste 
tím mohli zablokovat pístnici! 
Na křídlo dveří namontujte vždy „dorazovou destičku“, která je součástí dodávky. 
Když se dveře zavřou, měla by se uprostřed vytvrzené destičky ukázat pístnice. 

Uvedení do provozu Několikanásobným zavřením dveří (zajetí pístnice) se z prostoru válce vytlačí 
bubliny, které se vytvořily při přepravě, takže tlumič pak pracuje bez problémů. 
 

Regulace Pístnici zcela vytáhněte a současně s ní otáčejte pomocí kleští, kterými sevřete její 
rýhovanou část .  Důležité: přitom nesmíte v žádném případě poškodit leštěné 
hladké plochy! Otáčení ve směru hodinových ručiček = slabší tlumení; otáčení vlevo 
= silnější tlumení. 
 

Údržba Tlumič ED STD 3 v podstatě nevyžaduje údržbu. V případě výskytu nečistot stačí 
opatrné očištění pístnice. Odstraňte zátku  a zkontrolujte stav oleje.  
 

Rozměry 

 
 

ED STD 3 s hranatou dorazovou destičkou  obj. č. 203401 
ED STD 3 L s kulatou dorazovou destičkou (dlouhá pístnice)  obj. č. 203402 
Dorazová destička hranatá pro dveře Stahl  obj. č. 205141 

Objednací údaje 
 
 

Dorazová destička kulatá pro dveře Otis  obj. č. 205188 
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DICTAMAT 304AZ 
pro otočné výtahové dveře 

Elektrický pohon otočných dveří 
DICTAMAT 304 AZ otevírá výtahové 
dveře až do hmotnosti 200 kg. 
Specifičnost tohoto pohonu spočívá  
v tom, že pro všechna patra, ve 
kterých zastavuje výtah, Vám stačí 
pouze jeden DICTAMAT 304AZ 
namontovaný na střechu kabiny výtahu. 
Rameno páky pohonu DICTAMAT 
304AZ není pevně spojeno s dveřmi  
v patře. Pohon tlačí dveře pomocí 
kolečka. Dveře se zavírají automaticky 
pomocí již nainstalované zavírací 
pružiny nebo zavírače dveří. 
Pohon je vybaven systémem pro 
rozpoznání polohy, který zajišťuje 
bezpečné otevření dveří. Koncové 
polohy se nastaví v řízení a zůstávají 
uloženy i v případě výpadku proudu. 
Před dosažením koncové polohy sníží 
pohon svoji rychlost. Tím se zvyšuje 
bezpečnost, snižuje hluk a šetří se 
dveře. 
Vedle koncových poloh a rychlosti lze  
v řízení nastavit práh rozlišitelnosti 
identifikace zátěže. Při překročení 
jistého zatížení, např. když dveře narazí 
na překážku, se dveře hned zavřou  
a výtah sjede zpět do výchozí polohy. 

 

 
 

Síla pohonu  max. 100 Nm 
Hmotnost dveří  max. 200 kg 
Šířka dveřního křídla  max. 1,2 m 
Rychlost dveří  nastavuje se zvlášť pro otevírání a zavírání 
 2 až 8 s / 90° 
Napájení  230 VAC / 2 A / 50 - 60 Hz 
Připojení motoru  24 VDC / 90 W / IP 40 

Technické údaje 
 
 
 

Řízení přes libovolné snímače 
impulsů:  

impuls OTEV, impuls ZAV, střídavý impuls 
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Rozměry 

 
Meldekontakt = Signalizační kontakt 
(Hebel in Kabine) = (páka v kabině) 
Gegenlager = Protiložisko 
Lagegeber = Snímač polohy 
Maße in mm = Rozměry v mm 
 

Řízení SQUARE 820AZ 

 
Maße in mm = Rozměry v mm 
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Popis Pohon můžete namontovat jak na střechu kabiny, tak na překlad dveří. V obou 
případech ale při montáži dodržujte platné předpisy, zejména vzdálenost páky  
od překladu, abyste vyloučilo nebezpečí poranění. 
Pohon se dodává zkompletován a připraven k namontování. S řízením se spojí 
pomocí zásuvného kabelu SQUARE 820 AZ. Nastavování se provádí pomocí 
tlačítka OTEV a ZAV přímo na krytu řízení. 
Délka osy je nastavitelné, takže ji můžete přesně upravit podle potřeb na daném 
místě. Vzdálenost mezi spodní hranou pohonu na střeše kabiny a pákou dveří lze 
nastavit maximálně na 350 mm. Pohon můžete použít pro pravé i levé dveře. 
Páka pohonu DICTAMAT 304AZ není pevně spojena s dveřmi, nýbrž přes kolečko 
tlačí na dveře. Dveře tak lze bez problémů otevřít i manuálně. Když páka dojede 
do koncové polohy pro otevření dveří (uloženo v řízení), vrátí se po uplynutí 
nastaveného času zpátky do polohy ZAVŘENO. Rychlost tohoto návratu se 
obvykle nastavuje na vyšší hodnotu, než je rychlost pro otevírání. 

Když páka dosáhne polohy ZAVŘENO, oznámí to řízení výtahu příslušný spínač 
kontaktu, který je namontován na hřídeli pohonu. Tím je zajištěno, že výtah se opět 
rozjede jedině tehdy, když je páka úplně v kabině.  
O zavření dveří se postará zavírací pružina či zavírač dveří. 
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Druhy řízení Pro řízení pohonu DICTAMAT 304AZ se počítá se SQUARE 820AZ z modelové řady 
SQUARE. U tohoto řízení můžete volit mezi impulzovým provozem a bezpečnostním 
provozem automatického vypnutí. U výtahových dveří se však musí v každém 
případě zvolit impulzový provoz. Koncové polohy se nastaví v řízení. Vedle pozic 
OTEV a ZAV se ještě navolí polohy pozice „Zpomalit OTEV“ a „Zpomalit ZAV“.  
Od těchto poloh se sníží rychlost a dveře tak pomalu dojedou do dané koncové 
polohy (OTEV resp. ZAV). 
 

K dispozici jsou následující funkce: 
  Impuls OTEV:  Po krátkém stisknutí tlačítka nebo zatažením  

za spínač dveře najedou do koncové polohy 
OTEV. 
 

  Impuls částečného otevření:  Po stisknutí samostatného tlačítka se dveře 
otevřou jen z části (dodatečně nastavitelná 
poloha OTEV pro osobní otvírání). 
 

  Impuls ZAV:  Páka po krátkém stisknutí tlačítka najede  
do koncové polohy ZAV. Dveře mechanicky 
zavře příslušná zavírací pružina nebo zavírač 
dveří. 
 

  Impuls OTEV/ZAV:  Po každém stisknutí tlačítka najedou dveře  
resp. páka pohonu do opačné polohy. 
 

  STOP:  Po stisknutí tlačítka STOP při otevírání se pohyb 
dveří ihned zastaví. Když stisknete tlačítko 
STOP při zavírání, páka pohonu se zastaví. 
Dveře se ještě budou zavírat, dokud nenarazí  
na páku. 
 

  Zavírací automatika:  Po dosažení koncové polohy otevření se dveře 
začnou automaticky zavírat po uplynutí času, 
který nastavíte v řízení (max. 999 s). 
 

  
Dodatečně lze dále nastavit: 
 bezpečnostní zařízení 
 

 signalizační kontakt (např. pro připojení houkačky, majáku atd.) 
 

 vlastnosti chodu motoru: 

   měkký rozběh/doběh 
   rychlé zastavení (při aktivaci bezpečnostního zařízení) 
 vzdálenost zpomalené rychlosti před polohou OTEV a ZAV, zpomalená 

rychlost  OTEV, zpomalená rychlost ZAV 
   práh návratu páky 
 

 Dodržujte směrnice profesních svazů: 
síla působící na překážku do okamžiku, 

než se změní chod pohonu,  
nesmí být větší než 150 N! 

  
Pohon (24 VDC elektromotor, pozinkovaný ocelový kryt) s nastavitelnou hřídelí, Obsah dodávky - pohon 
spínač signalizačního kontaktu na hřídeli 
Řízení SQUARE 820AZ se zásuvným kabelem o délce 2,5 m pro připojení 
k DICTAMAT 304AZ,  

Obsah dodávky - řízení 

2,0 m dlouhý síťový kabel se zástrčkou a zabudovanými tlačítky OTEV a ZAV 
  
DICTAMAT 304AZ  obj. č. 710344 

 
Objednací údaje 

Řízení SQUARE 820AZ  obj. č. 706082AZ 
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Dveřní kontakty DICTATOR 

 

Dveřní kontakty DICTATOR jsou určeny 
speciálně pro otočné výtahové dveře. 
Používají se, aby se zajistilo, že se 
výtahové dveře skutečně zavřou. 
 

Pro minimalizaci jiskření při zavírání 
dveří a pro zajištění dlouhé životnosti 
dveřních kontaktů jsou kontaktní body 
postříbřeny. 

 
 

Kontaktní body  postříbřené 
Povrch  plast 

Přehled 
 

Typy  ZKK, ZKZ, ZKSP 



Příslušenství otočných dveří  

Dveřní kontakty   
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Dveřní kontakty DICTATOR 
 

  

 
Dveřní kontakt ZKSP 

 

 

 
Dveřní kontakt ZKZ 

 

 
Most ZKSP a ZKZ 

 
Dveřní kontakt ZKK 

 
Most k ZKK 

  
Dveřní kontakt ZKSP  obj. č. 050000 
Dveřní kontakt ZKZ  obj. č. 050002 
Dveřní kontakt ZKK  obj. č. 050104 
Most k ZKK  obj. č. 050005 
Most k ZKZ a ZKSP (19 mm)  obj. č. 050001 

Objednací údaje 

Most k ZKZ a ZKSP (24 mm)  obj. č. 050003 
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Dveřní madla a okenní rámy 
pro otočné výtahové dveře 

 

Dveřní madla DICTATOR jsou vhodné 
zejména pro výtahové dveře. Jsou velice 
robustní a odolné vůči poškození  
a silnému namáhání. Lze je použít  
i venku. 

Madlo a montážní prvky jsou ze speciální 
hliníkové slitiny. Povrch je stříbrně 
eloxovaný. Při odběru většího počtu kusů 
jsou možné i jiné barevné odstíny. 
Rozměry uvedené ve výkresech platí pro 
standardní výrobky dodávané ze skladu. 
Ptejte se i na speciální řešení. Rádi 
vyjdeme vstříc Vašim představám  
o designu. 

K dveřním madlům pro výtahové dveře 
dodáváme i sladěné okenní rámy pro 
výtahové dveře. Vedle standardního 
provedení „H“ vyrábíme okenní rámy  
i podle přání zákazníka. Sdělte nám své 
požadavky. 
 

 

 
 

Povrch  stříbrný eloxovaný 
Materiál  hliník (AlMgSi 0,5) 
 okenní rámy ve speciálním provedení 

Technické údaje 
 
 
  i z oceli, lakované 



Příslušenství otočných dveří  

Dveřní madla a okenní rámy   
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Dveřní madla a okenní rámy pro otočné dveře 

 

 
 

Madla DICTATOR konstrukční řady „S“ se skládají ze dvou připevňovací úhelníků  
a jedné trubky pro úchop. Madla „S“ připevníte na křídlo dveří pomocí čtyř šroubů 
M5. Madla konstrukční řada „ST“ se vyrábějí z hliníkového U profilu. Při montáži 
madel si zajistěte, aby závitové díly v křídle dveří byly dostatečné stabilní, například 
navařením protidesek se závitem M5. 
Okenní rámy se montují do určených drážek ve dveří, do kterých zaklapnou. 

 
Maße = Rozměry        Fensterrahmen = Rám okna 
Türgriff = Dveřní madlo       Stahl = ocel 
 
  

Dveřní madlo „ST“ (stříbrné)  A = 80  L = 170  obj. č. 090025 
Dveřní madlo „ST“ (stříbrné)  A = 100  L = 120  obj. č. 090027 
Dveřní madlo „ST“ (stříbrné)  A = 120  L = 170  obj. č. 090012 
Dveřní madlo „ST“ (stříbrné)  A = 120  L = 200  obj. č. 090030 
Dveřní madlo „ST“ (stříbrné)  A = 160  L = 200  obj. č. 090028 
Dveřní madlo „ST“ (stříbrné)  nebo otvor  L = 280  obj. č. 090016 
Dveřní madlo „S“ (stříbrné)    obj. č. 090014 
Okenní rám 100 x 600 mm "H" stříbrný, hliník elox.  obj. č. 090001 
Okenní rám 100 x 300 mm "H" stříbrný, hliník elox.  obj. č. 090017 

Objednací údaje 

Okenní rám 100 x 300, ocel, RAL 7031 modrošedá  obj. č. 090032 
 



 Příslušenství  
  k posuvným dveřím 
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Příslušenství k posuvným dveřím 

 

Firma DICTATOR dodává různé 
příslušenství k posuvným výtahovým 
dveřím. Například: 
- hydraulické tlumiče posuvných dveří 

ZDH 
- tlumiče posuvných dveří typu 

Haushahn 
- samonavíjecí kladky s lankem 
- vodicí kladky 
 

Tlumiče posuvných dveří DICTATOR 
konstrukční řady ZDH jsou hydraulické 
tlumiče s dvoustranným účinkem pro 
nárazové rychlosti do 2,0 m/s. Posuvné 
dveře mohou být brzděny v obou svých 
koncových polohách stejným tlumičem. 
Tlumič se montuje na dveře, přičemž se 
počítá s příslušnými dorazy pro polohu 
zavřeno a otevřeno. 
 

Tlumiče DICTATOR konstrukční řady 
ZDH jsou regulovatelné a můžete je tak 
optimálně nastavit pro konkrétní 
aplikaci. Informace o modelech 
nejčastěji používaných posuvných 
výtahových dveří jsou na následující 
straně. 
 

Pro mechanické zavírání posuvných 
dveří se často používají samonavíjecí 
kladky s lankem DICTATOR. 
 

Vodicí kladky DICTATOR najdete  
v pohybových mechanismech 
posuvných výtahových dveří. 
 

 

 
 

DICTATOR tlumiče posuvných dveří ZDH  strana 01.048.00 

Tlumiče posuvných dveří DICTATOR (standard Haushahn) strana 01.049.00 

Samonavíjecí kladky s lankem DICTATOR  strana 01.050.00 

Přehled 

Vodicí kladky DICTATOR  strana 01.051.00 
 



Příslušenství   

k posuvným dveřím   
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Univerzální tlumiče ZDH - oboustranné tlumení 

 

 

Podle požadovaného typu se tlumiče ZDH dodávají s automaticky vyjíždějící pístnicí, 
s oboustranně výsuvnou pístnicí nebo s automaticky vyjíždějící pístnicí spolu  
s pístnicí, kterou vysouvá druhá pístnice. 
 

U tlumičů se zubovou regulací (ZR) můžete otáčením zcela vytažené pístnice 
nastavovat tlumení pro obě strany zvlášť. U provedení s jehlovou regulací (NR) 
nastavujete tlumení plynule pomocí nastavovacího šroubu vepředu na pístnici. 

   
Rozměry 

 
Maß = Rozměr 

 * Výška dorazu při zubové regulaci 25 mm 
** Výška dorazu při jehlové regulaci 15 mm 

   
Technické údaje  
a objednací čísla 
 

  

Označení typu 
 

Rozměr 
A 

Rozměr 
B 

Rozměr 
C 

Rozměr 
D 

Regulace Typ výtahu obj. č. 

ZDH 50/50 BG 50 137 297 28 Jehlová regulace - 210110 

ZDH 50/50 a  50 137 297 28 Jehlová regulace - 210000 

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

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

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

ZDH 55/55 BG  55 132 255 35 Zubová regulace 
průchozí pístnice 

Rathgeber 203195** 

ZDH 120 BG  120 208 408 28 Zubová regulace 
průchozí pístnice 

ocel do šířky 
1 300 mm 

203162 

 

* Délka závitu 44 mm na straně pístnice dlouhé 60 mm 
** pístnice s Ø 12 mm, závit M 24 x 1 mm na jedné straně, délka 17 mm 

 
Legenda: a  samovyjížděcí pístnice 
 a/EG  pístnice vyjíždí sama, pístnice je vysouvána druhou pístnicí 
 BG  pístnice se vzájemně vysouvají 
 P  progresivní tlumení  
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Standard Haushahn pro posuvné dveře 

 
 

 

Tento typ tlumičů dveří najdete především u výtahů firmy Haushahn. Provedení 
se svislými bočními závěsy pro upevnění se hodí pro pravé i levé posuvné 
výtahové dveře. 
 

Díky kvalitnímu zpracování a progresivnímu tlumení zavírá výtahové dveře 
obzvláště měkce. Teplotně neutrální silikonový olej jako tlumicí kapalina zajišťuje, 
že tlumič dveří pracuje hladce i při různých teplotách, aniž by se musel dodatečně 
seřizovat. 
 

Montážní pokyny U posuvný dveří se tlumič montuje přes upevňovací závěsy na přední stranu 
posuvných dveří. Tlumič dveří připevněte pomocí dvou šroubů (M6) na křídlo 
dveří. Tlumení můžete přesně nastavit otáčením pístnice. Podrobnější popis 
najdete na straně 01.018.00. 
 

  
Objednací údaje Standard Haushahn, levý závěs (20 N)  obj. č. 203006 
 Standard Haushahn, pravý závěs (20 N)  

 
obj. č. 203026 

Rozměry 
 

 
   obj. č. 203006   obj. č. 203026 

   
Příslušenství Ocelové zaváděcí očko  obj. č. 103100 

 Samonavíjecí kladky s lankem  viz následující strana 



Příslušenství   
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Samonavíjecí kladka s lankem DICTATOR  
pro posuvné dveře 

 

 

Samonavíjecí kladka DICTATOR s lankem se používá pro posuvné dveře široké 
až 1,8 m. 
 

Při montáži se samonavíjecí kladka nasune na příslušný čtyřhran a zajistí se. 
Očnice lanka se připevní na přední hranu dveří. 
 

Chod dveří měl být hladký, aby síla použité samonavíjecí kladky stačila  
k rozběhnut dveří v jakékoli jejich pozici. Pokud si nejste jisti, změřte pomocí 
pružinové váhy potřebnou sílu pro rozběhnutí dveří. V zásadě platí: čím větší je 
síla samonavíjecí kladky, tím menší je pracovní dráha. 
 

   
Rozměry 

 
   
Graf průběhu síly a dráhy 

 
Federkraft = Síla pružiny 
Vorspannung = Předpětí 
Arbeitsweg = Pracovní dráha 

   
Materiál  ocel 
Povrch  pozink 
Lanko  2 m; 6 x 7 + 1 FE 
Průměr lanka  Ø 2,2 mm 
Zavírací síla  25 N - 80 N dle typu 

Technické údaje 

Pracovní dráha  
 

max. 1,0 m - 1,8 m dle typu 

Samonavíjecí kladka s lankem 25 N  obj. č. 070000 
Samonavíjecí kladka s lankem  50 N obj. č. 070001 

Objednací údaje 
Samonavíjecí kladka s lankem  80 N obj. č. 070002 
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Vodicí kladky DICTATOR pro posuvné dveře 

 

 
Vodicí kladky DICTATOR pro posuvné dveře se vyrábějí se vstříknutým 
kuličkovým ložiskem. Dodávají se s různými průměry a kluznými plochami.  
 

Následující obrázky jsou přehledem standardního programu firmy DICTATOR. 

   

 
   

Vodicí kladka ø 70  obj. č. 060010 
Vodicí kladka ø 95  obj. č. 060020 
Vodicí kladka ø 64  obj. č. 060030 

Objednací údaje 

Vodicí kladka ø 70  obj. č. 060060 
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Ostatní příslušenství výtahu 

 
Vedle příslušenství pro výtahové dveře 
uvedeného na předchozích stranách 
dodává firma DICTATOR i další 
příslušenství pro výtahy. Jsou to 
například: 
- magnetický spínač Novoperm  

(viz následující strana) 
- rastrový strop se světly do kabiny 

výtahu 
- lešení pro výtahovou šachtu  

(viz následující strana) 
- náhradní díly pro starší typy výtahů 

jako např. Schindler 
V případě potřeby se na nás obraťte. 

 

 
 

Lešení DICTATOR pro výtahovou šachtu  strana 01.054.00 
Magnetický spínač Novoperm  strana 01.054.00 
Rastrové stropy DICTATOR se světly pro kabiny výtahů  na požádání 

Přehled  
 
 

Náhradní díly  na požádání 



  

Ostatní příslušenství k  výtahu   
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Ostatní příslušenství výtahu 

 
 

Lešení pro výtahovou 
šachtu 

 

 
 

  

Objednací údaje Kolík pro stavbu lešení obj. č. 080001 
 Nosník pro stavbu lešení 

 
obj. č. 080002 

Magnetický spínač 

 
Baureihe = Konstrukční řada   Standardausführung = standardní provedení 
Bestellindex „A“ = Objednací kód „A“  Verschraubung = Šroubové spojení 
Weitere Typen auf Aufrage = Další typy na požádání 
 

Objednací údaje Magnetický spínač NOVOPERM typ BA 30  obj. č. 050029 

 Magnetický spínač NOVOPERM typ BA 23-S  obj. č. 700123 

 Magnetický spínač NOVOPERM typ R 33  obj. č. 050036 
 Magnetický spínač NOVOPERM typ R 34  obj. č. 050037 
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Samonavíjecí kladka s lankem pro zavírání  
posuvných dveří 

 

 
Samonavíjecí kladky s lankem jsou jednoduchým, efektivním a cenové výhodným 
prostředkem pro zavírání posuvných dveří. Při otevírání dveří se napíná vnitřní 
pružina, která potom posuvné dveře opět automaticky přitáhne. Zavírací sílu lze 
nastavit (viz následující strana), rychlost zavírání však není kontrolovaná. 
 
Samonavíjecí kladka s lankem je v plastovém pouzdru odolném proti vysokým 
teplotám. Kevlarové lanko se hladce navíjí přes vodicí drážky nastříkané  
v plastovém pouzdře. Toto přispívá i k velice dlouhé životnosti samonavíjecí kladky. 
 
Jestliže má být rychlost zavírání kontrolována, pak byste měli použít DICTAMAT 50 
(viz strana 02.055.00 a násl.). 
 
 
 

Provedení Samonavíjecí kladka s lankem se dodává v různých provedeních. 
- Samonavíjecí kladka se čtyřhranem na jedné straně pro montáž pomocí 

vratového šroubu s čtyřhranným čepem DIN 603 
Na požádání dodáváme i v provedení s průchozím čtyřhranným čepem. 

- Samonavíjecí kladka s kluzným nábojem a držákem 
Doporučujeme používat toto provedení, neboť díky upínacímu šroubu dosáhnete 
velice snadno potřebného předpětí resp. pružinu opět uvolníte. U provedení bez 
kluzného náboje může dojít při nechtěném uvolnění lanka k poškození pružiny. 
Právě tomu brání kluzný náboj. Vedle toho držák umožňuje velice snadnou  
a rychlou montáž. 
 
 

Rozměry 

 
Otvor pro připevnění pomocí šroubu  
s čtyřhranným čepem DIN 603 M8 
 
Samonavíjecí kladka bez kluzného náboje  
k montáži pomocí šroubu se čtyřhranným 
čepem 

 

 
Samonavíjecí kladka  
s kluzným nábojem a držákem 

 
  

Samonavíjecí kladka s čtyřhranem na jedné straně: plastové pouzdro s kevlarem  
o délce 2 m 

Obsah balení 

Samonavíjecí kladka s kluzným nábojem: držák s plastovým pouzdrem a kevlarem  
o délce 2 m 



Řešení  

pro posuvné dveře   
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Samonavíjecí kladka s lankem - pokračování 

 

 

Samonavíjecí kladky s lankem se dodávají se třemi různě silnými pružinami:  
25 N, 50 N a 80 N. 
 

Zavírací sílu lze nastavit příslušným předpětím pružiny, čímž ovšem snížíte její 
pracovní dráhu. V zásadě platí: čím větší je síla samonavíjecí kladky s lankem, 
tím menší je pracovní dráha. 
 

Maximálně možnou dráhu pojezdu při příslušné síle pružiny zjistíte v níže 
uvedeném grafu. Příklad: Samonavíjecí kladka s pružinou 50 N,  
předpětí 2 otáčky. Zavírací síla samonavíjecí kladky je na konci (když jsou dveře 
zavřené) cca 38 N, maximální možná dráha pojezdu je 1,05 metru. Pokud bude 
mít pružina nižší předpětí, zvýší se dráha pojezdu, ale zavírací síla se sníží. 
 

 
Součást Standardní provedení Nerezové provedení 
Držák ocelový plech, pozink V2A/V4 
Lanko prakticky nehořlavé kevlarové lanko s polyesterovým 

pláštěm 
Pouzdro prakticky nehořlavý plast AQUAMID 
Upínací šroub pozinkovaný a namazaný 

 

Materiál 

Kluzný náboj pozinkovaný a namazaný 
  

    Zbývající pracovní dráha (m) Graf průběhu síly a dráhy 

 
 Předpětí (otáčky) 
 
Federkraft = Síla pružiny 

  

Samonavíjecí kladka 25 N pro šroub s čtyřhranným čepem obj. č. 070101 
Samonavíjecí kladka 50 N pro šroub s čtyřhranným čepem obj. č. 070091 
Samonavíjecí kladka 80 N pro šroub s čtyřhranným čepem obj. č. 070092 
Samonavíjecí kladka 25 N s kluzným nábojem, držák pozink obj. č. 070102 
Samonavíjecí kladka 50 N s kluzným nábojem, držák pozink obj. č. 070093 
Samonavíjecí kladka 80 N s kluzným nábojem, držák pozink obj. č. 070094 
Samonavíjecí kladka 25 N s kluzným nábojem, držák z V2A obj. č. 070103 
Samonavíjecí kladka 50 N s kluzným nábojem, držák z V2A obj. č. 070098 

Objednací údaje 

Samonavíjecí kladka 80 N s kluzným nábojem, držák z V2A obj. č. 070099 
 


