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Dveřní tlumiče DICTATOR 
pro všechny dveře, které mají zavírat tiše. 

 

Dveře způsobují hluk. To je proto, že mají 
zpravidla masivní konstrukci a často se 
otevírají a zavírají. A přitom je vždy nevede 
jen lidská ruka, ale i průvan, poryv větru nebo 
dveřní zavírač. Čím prudčeji se dveře zavřou, 
tím hlasitější to je rána. 
 

Jestliže jsou však dveře tlumeny, pak jde  
o praktickou ochranu Vašeho okolí. Šetříte 
tím nervy svých spolubydlících, kolegů, 
zkrátka všech, kteří žijí nebo pracují  
v doslechu. Dveřní tlumič kromě toho šetří 
dveře a jejich závěsy, veřej i výplň dveří. 
 

Potichu a měkce, bezpečně a spolehlivě - tak 
by měl pracovat dveřní tlumič. Potichu by měl 
zachytit dopadající dveře. Měkce je musí 
ztlumit. Bezpečně je musí nechat doklapnout 
do zámku. A spolehlivě je musí držet 
zavřené. 
 

Firma DICTATOR harmonicky sladila 
součinnost těchto funkcí. Dveřní tlumiče 
DICTATOR tlumí potichu a měkce, zavírají 
bezpečně a spolehlivě. 
 

Nově vyvinuté typy spojují funkce osvědčené 
již řadu desítek let s moderním, avšak 
decentním designem. 
 

 

 
Druhy dveří  předsazené, zapuštěné, ve stejné úrovni (podle 

zaváděcího očka) 

Směr otvírání  všechny dveřní tlumiče pro levé a pravé dveře 

Hmotnost dveří  do 200 kg (podle síly pružiny a typu) 

Zavírací síla  20, 50, 80 resp. 115 N (měřeno na dveřním tlumiči) 

Charakteristika tlumení  progresivní, regulovatelná rychlost zavírání 

Tlumicí kapalina  teplotně neutrální silikonový olej  

Obsah balení  dveřní tlumič, zaváděcí očko, upínací šrouby 

Technické údaje 

Doporučené příslušenství  zavírací pružina Piccolo nebo Adjunkt 

 

 
Běžec běží,  

dveře se rozletí. 
DICTATOR tlumí 
a klid nic neruší. 



  
Dveřní tlumiče   
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Montáž Dveřní tlumiče DICTATOR se hodí 
zejména pro masivní dveře, které se mají 
bezpečně zavírat. Zpravidla se montují na 
horní okraj středu dveří. Tak zavírají 
bezpečně, je možné je ale i lehce přitlačit. 

  
 

Průběh funkce 

 

     

 Pokud nad dveřmi není dostatečné místo 
pro zaváděcí očko, pak doporučujeme typ 
R 1400, který můžete namontovat  
na zadní stranu dveří pod překlad. 

 

 

 

     

Funkce Při otevírání dveří automaticky zatlačí 
zaváděcí očko páku s kolečkem dolů, 
čímž napne zabudovanou pružinu. 
Jestliže se nyní křídlo dveří přirazí, pak 
se při dosažení zaváděcího očka páka  
s kolečkem nakloní nahoru a hydraulicky 
se přitom ztlumí pohyb dveří. Následně 
dveřní tlumič zcela přitáhne dveře a sílou 
pružiny je drží zavřené. 

 

 

 

     

Charakteristika tlumení Všechny dveřní tlumiče DICTATOR 
vykazují progresivní charakteristiku 
tlumení. To znamená, že nezávisle  
na velikosti a hmotnosti dveří je tlumí 
spolehlivě a měkce, a to i tehdy, když 
jsou dveře - ať již úmyslně či nechtěně - 
prudce přiraženy. 

 

 

 

     

Nastavení Přísná kontrola jakosti v továrně testuje 
každý dveřní tlumič a nastavuje jeho 
optimální charakteristiku tlumení. Dveřní 
tlumiče DICTATOR je však možné 
nastavit i dodatečně a tak je optimálně 
upravit podle podmínek místa použití. 
Otáčením pístnice ve směru hodinových 
ručiček se rychlost zavírání snižuje, 
otáčením proti směru hodinových ručiček 
se naopak zrychluje. Dvě úplné otáčky 
odpovídají změně cca 1 sekundy. 

 

 

 

 

     

Rozmanitost typů Můžete vybírat z celé řady nejrůznějších 
modelů: od VS 2000, velkého špičkového 
modelu, přes menší modely řady V 1600 
a R 1400 určených k montáži na zadní 
stranu dveří až po modely bez opláštění 
řady H 1300 se zesíleným kloubem  
a malé modely Z 1000 za příznivé ceny.  
 
Všechny dveřní tlumiče jsou baleny 
jednotlivě včetně všech upínacích šroubů 
a zaváděcího očka. 

 

 

 

     
 



  
  Dveřní tlumiče 
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Univerzální dveřní tlumič VS 2000 
výkonný špičkový model s opláštěným hákem 
 

 

Dveřní tlumiče DICTATOR brzdí 
zavírající dveře progresivně,  
tzn. obzvláště měkce, tiše je dotáhnou 
do zámku a bezpečně je drží zavřené. 
 

Špičkovým model dveřního tlumiče 
firmy DICTATOR je model VS 2000.  
Je určený i pro těžké dveře a dodává se 
s pružinami o různé síle. 
 

Díky patentovanému montážnímu 
systému s výkyvnou základní deskou je 
montáž VS 2000 velice snadná. Upínací 
šrouby jsou zakryté, takže dveřní tlumič 
se zaváděcím hákem vytváří celek  
s pěkným designem. 
 

Dveřní tlumič VS 2000 je koncipován 
pro montáž na přední stranu dveří.  
Je určen pro levé i pravé dveře. 
 

VS 2000 se obvykle montuje kolmo na 
střed horní hrany dveří. Provedení 
tlumičů s normální a lehkou pružinou se 
mohou pomocí speciální úhelníkové 
desky (viz příslušenství) namontovat  
i vodorovně na horní hranu dveří  
(viz vedlejší obrázek). 
 

Pro úzké ocelové zárubně se dodávají 
navařovací desky a pro tenkostěnné 
ocelové dveře velkoplošné základní 
desky. 
 

 

 
 

Druhy dveří pravé i levé, předsazené, ve stejné úrovni i 
zapuštěné 

Zavírací síla 20, 50, 80 resp. 115 N (měřeno na dveřním tlumiči) 
Charakteristika tlumení progresivní, nastavitelná rychlost zavírání 
Tlumicí kapalina téměř teplotně neutrální silikonový olej 
Způsoby montáže kolmo nebo vodorovně 
Obsah balení dveřní tlumič, zaváděcí očko, 3 vyrovnávací desky, 

šrouby 
Povrch lesklé chromování; rovněž matné provedení, lesklé 

zlaté, barevný nátěr 

Technické údaje 

Doporučené příslušenství zavírací pružina Piccolo nebo Adjunkt 
 



  
Dveřní tlumiče   
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Montáž  

Dveřní tlumič DICTATOR model VS 2000 se připevní na křídlo dveří pomocí 
výkyvné základní desky, obvykle zhruba doprostřed dveří. 
 

Nejprve vyklopte základní desku, přidržte ji kolmo přibližně uprostřed křídla 
dveří a základní desku připevněte k podlouhlému otvoru tak, aby horní konec 
základní desky přečníval cca 2 mm přes horní hranu dveří. 
 

Proveďte kontrolu, zda je poloha skutečně kolmá, a potom definitivně 
připevněte základní desku pomocí 4 šroubů ∅ 4,5 x 19. Následně dejte kryt 
dolů tak, aby zaklapl do základní desky. 
 

Nyní dveře zavřete a označte si obrysy pouzdra na zárubni, abyste určili 
postranní polohu zaváděcího očka. Zaváděcí očko má správnou výšku tehdy, 
když se pryžové kolečko při překlopené páce ještě lehce dotýká přední hrany 
zaváděcího očka. 
 

Důležité: když jsou dveře předsazené, musíte zaváděcí očko vyrovnat pomocí 
vyrovnávacích desek, které jsou součástí balení, na stejnou úroveň jako je 
základní deska tlumiče. 
 

Rozměry 

 
Türoberkante = Horní hrana dveří  Türblatt = Křídlo dveří  Türstock = Veřej 
 
Rozměr X: Když jsou dveře předsazené, musí se vyrovnat úroveň pro zaváděcí očko. 

Pomocí dodaných destiček (o síle 2 mm, 3 mm a 10 mm) můžete 
vyrovnávat v rozsahu 2 až 15 mm. 

  
 
 

Dveřní tlumič DICTATOR model VS 2000 (chromovaný), lehká 
pružina  

 

obj. č. 300 575 
 
 

Dveřní tlumič DICTATOR model VS 2000 (chromovaný), normální 
pružina  

 

obj. č. 300 500 
 
 

Dveřní tlumič DICTATOR model VS 2000 (chromovaný), silná 
pružina  

 

obj. č. 300 550 
 
 

Dveřní tlumič DICTATOR model VS 2000 (chromovaný), velmi silná 
pružina  

 

obj. č. 300 560 

Objednací údaje 

 
 

Dveřní tlumič DICTATOR model VS 2000 (práškový nástřik, lesklá 
zlatá)  

 

na požádání 

   
 
 

Úhelníková deska pro vodorovnou montáž dveří ve stejné úrovni  
 

obj. č. 205 221 
 
 

Úhelníková deska pro vodorovnou montáž předsazených dveří  
 

obj. č. 205 220 
 

Montážní deska pro přinýtování k ocelovým dveřím  
 

obj. č. 205 212 
 

Montážní deska pro úzké ocelové zárubně (i pro navaření)  
 

obj. č. 205 232 
 
 

Montážní deska pro vodorovnou montáž háku  
 

obj. č. 205 256 

Příslušenství 
 

 

 
Montáž pomocí úhelníkové resp. montážní desky je podrobně popsána na 
konci této kapitoly. Zde naleznete i přesné rozměrové výkresy desek.  
V obtížných konstrukčních podmínkách Vám rádi poradíme osobně. 

 
 



  
  Dveřní tlumiče 
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Univerzální dveřní tlumič V 1600 
pro domovní, pokojové a požární dveře 
 

 

Dveřní tlumiče DICTATOR brzdí zavírající 
dveře progresivně, tzn. obzvláště měkce, tiše 
je dotáhnou do zámku a bezpečně je drží 
zavřené. 
 

Dveřní tlumič V 1600 je určen pro pokojové  
a vchodové dveře. Svým pochromovaným 
krytem, elegantně opláštěným tlumicím 
válcem a neviditelným připevněním nabízí 
velice atraktivní design. 
 

V 1600 (v provedení s pevně nastavenou 
rychlostí zavírání a silnou pružinou) má 
osvědčení o zkoušce stavebního dozoru pro 
použití na požárních dveřích (číslo osvědčení 
P-12 0629 0 96). Při montáži na požární 
dveře je předepsána montážní deska. 
 

Zvláštním znakem tlumiče V 1600 je jeho 
snadná montáž. Pomocí patentované 
montážní desky se připevní na dveře, pak se 
sklopí dolů a lehkým tlakem se zaklapne. 
 

Dveřní tlumič V 1600 je koncipován pro 
montáž na přední stranu dveří. 
 

Dveřní tlumič V 1600 je určen pro exteriérové 
i interiérové dveře. Pro venkovní použití a pro 
použití ve vlhkých prostorách se vyrábí  
z ušlechtilé oceli. 
 

 

 
 

Druhy dveří  pravé i levé, předsazené, ve stejné úrovni i 
zapuštěné 

Zavírací síla  20, 50, 80 resp. 115 N (měřeno na dveřním 
tlumiči) 

Charakteristika tlumení  progresivní, regulovatelná rychlost zavírání 
Tlumicí kapalina  téměř teplotně neutrální silikonový olej 
Obsah balení  dveřní tlumič, zaváděcí hák, upínací šrouby  
Materiál  ocel nebo nerezová ocel (matná) 
Povrch (ocel)  lesklé chromování; rovněž matné provedení, 

lesklé zlaté, barevný nátěr 

Technické údaje 

Doporučené příslušenství  zavírací pružina Piccolo nebo Adjunkt 
 



  
Dveřní tlumiče   
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Montáž 

 
Türblatt = Křídlo dveří 

Türstock = Veřej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozměry 

 

Nejprve vyklopte základní desku a na křídle dveří si označte podlouhlý otvor 
základní desky (cca 40 cm od strany se zámkem). Horní hrana základní desky 
bude přečnívat cca 2 mm přes horní hranu dveří. Vyrovnejte kryt do svislé polohy 
a potom definitivně připevněte základní desku pomocí 4 šroubů ∅ 4,5 x 19.  
Pak dejte kryt dolů tak, aby zaklapl do základní desky. 
 

Zaváděcí hák připevněte tak, aby se pryžové kolečko při překlopené páce ještě 
lehce dotýkalo přední hrany zaváděcího háku. 
 

Pro předsazené dveře s polodrážkou 10 - 30 mm potřebujete hák typu 1013,  
pro dveře zapuštěné 10 - 20 mm pak hák typu 1011. 
 

 
 

 
H1300 

- s hákem 1009 pro  
dveře ve stejné úrovni 

 x = 59 
- s hákem 1013 pro  

předsazené dveře 
 x = 78 

- s hákem 1011 pro  
zapuštěné dveře 

 x = 39 

 

 
Türoberkante = Horní hrana dveří 
Türblatt = Křídlo dveří 
Türstock = Veřej 

  
 

Dveřní tlumič DICTATOR model V 1600 
(pochromovaný)  

 

normální pružina  
 

obj. č. 300460 
 

Dveřní tlumič DICTATOR model V 1600 
(pochromovaný)  

 

normální pružina, hák 1013  
 

obj. č. 300461 
 

Dveřní tlumič DICTATOR model V 1600 
(pochromovaný)  

 

silná pružina  
 

obj. č. 300480 
 

Dveřní tlumič DICTATOR model V 1600  
(kryt z ušlechtilé oceli)   

 

normální pružina  
 

obj. č. 300462 
 

Dveřní tlumič DICTATOR model V 1600   
(kryt z ušlechtilé oceli) 

 

silná pružina  
 

obj. č. 300485 

Objednací údaje 
(další provedení na požádání) 

 

Dveřní tlumič DICTATOR model V 1600 
(kompletně z ušlechtilé oceli)  

 

normální pružina  
 

obj. č. 300486 
 

Dveřní tlumič DICTATOR model V 1600 
(kompletně z ušlechtilé oceli)  

 

silná pružina  
 

obj. č. 300487 
 

Dveřní tlumič DICTATOR model V 1600 F 
(pochromovaný)  

 

silná pružina, požární 
provedení  

 

obj. č. 300960 

  

Příslušenství       

 

 
Pro montáž ocelových požárních dveří máte dispozici různé montážní desky. 
Podrobnosti naleznete od strany 02.015.00. 

 
 



  
  Dveřní tlumiče 
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Univerzální dveřní tlumič R 1400 
pro montáž pod překlad na zadní stranu dveří 

 

Dveřní tlumiče DICTATOR brzdí zavírající 
dveře měkce, tiše je dotáhnou do zámku  
a bezpečně je drží zavřené. Všechny dveřní 
tlumiče mají z továrny nastaven optimální 
průběh tlumení. 
 

Dveřní tlumič R 1400 byl navržen pro dveře, 
u kterých je z vizuálních nebo praktických 
důvodů nezbytné provést skrytou montáž na 
zadní stranu dveří. Je určen pro pravé i levé 
dveře. 
 

I přes svoji relativně malou konstrukci je 
dveřní tlumič R 1400 vhodný pro pokojové  
i malé vchodové dveře. Svým 
pochromovaným krytem, elegantně 
opláštěným tlumicím válcem a sotva patrným 
připevněním přitom nabízí velice atraktivní 
design. 
 

Dveřní tlumič R 1400 se skládá z pouzdra  
s pákou opatřenou kolečkem a zaváděcího 
očka. Speciální válec v pouzdru umožňuje 
vodorovnou montáž tlumiče na dveře.  
 

Dveřní tlumič R 1400 se může použít pro 
exteriérové i interiérové dveře. Pro venkovní 
použití a použití ve vlhkých prostorech  
se dodává v nerezovém provedení. 
 

 

 
Druhy dveří  pravé i levé, předsazené, zapuštěné i ve stejné 

úrovni 
Zavírací síla  20, 50, 80 N (měřeno na dveřním tlumiči) 
Charakteristika tlumení  progresivní, nastavitelná rychlost zavírání 
Tlumicí kapalina  téměř teplotně neutrální silikonový olej 
Způsoby montáže  kolmo nebo vodorovně 
Obsah balení  dveřní tlumič, zaváděcí očko, upínací šrouby 
Materiál  pochromovaná nebo nerezová ocel 

Technické údaje 

Povrch  lesklé chromování; rovněž matné provedení, lesklé 
zlaté, barevný nátěr 

 



  
Dveřní tlumiče   
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Montáž 
 

Důležité: Kvůli svisle zavěšenému zaváděcímu očku a s tím spojeným nebezpečím 
úrazu montujte dveřní tlumič R 1400 pouze ke straně (cca 8 mm od zárubně), nikoli 
na střed dveří. Tlumič R 1400 můžete připevnit i vodorovně. 
 

Nejprve namontujte zaváděcí očko na veřej a potom pouzdro tlumiče na zadní stranu 
křídla dveří. Pryžové kolečko by se při překlopené páce mělo lehce dotýkat přední 
hrany zaváděcího očka. 
 

 
Ansicht = Náhled 
 

Rozměry 

 
 Türblatt = Křídlo dveří 

Türstock = Veřej 
 
Dveřní tlumič DICTATOR model R 1400 (pochromovaný)  
normální pružina, 20 N  

obj. č. 300 387 

Dveřní tlumič DICTATOR model R 1400 (pochromovaný)  
silná pružina, 50 N  

obj. č. 300 475 

Dveřní tlumič DICTATOR model R 1400 (nerezový)  
normální pružina, 20 N  

obj. č. 300 470 

Dveřní tlumič DICTATOR model R 1400 (nerezový)  
silná pružina, 50 N  

obj. č. 300 476 

Objednací údaje 
 
 

Dveřní tlumiče DICTATOR model R 1400 v barvách RAL  
nebo s jinými pružinami  

na požádání 
 
 



  
  Dveřní tlumiče 
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Univerzální dveřní tlumič H 1300 
se zesíleným kloubem pro obzvláště těžké dveře 

 

Dveřní tlumiče DICTATOR brzdí zavírající 
dveře měkce, bez hluku je dotáhnou do 
zámku a bezpečně je drží pevně zavřené. 
Všechny dveřní tlumiče mají z továrny 
nastaven optimální průběh tlumení. 
 

Dveřní tlumič H 1300 je vybaven zesíleným 
kloubem a prodlouženou pákou s kolečkem. 
To zaručuje dlouhou životnost i při použití na 
extrémně velkých a těžkých dveří a vrat  
s otočnými křídly. 
 

Progresivní charakteristika tlumení je velmi 
důležitá hlavně u velkých dveří, neboť 
dopadová rychlost je tím vyšší, čím větší je 
vzdálenost tlumiče od závěsu dveří. Tlumení 
a rychlost zavírání lze nastavit. 
 

Dveřní tlumič H 1300 se skládá z pouzdra  
s pákou opatřenou kolečkem, tlumicího válce 
se zavírací pružinou a zaváděcího očka.  
Je určen pro levé i pravé dveře. 
 

Pro úzké ocelové zárubně se dodávají 
navařovací desky a pro tenkostěnné ocelové 
dveře velkoplošné základní desky. 
 

 

 
 

Druhy dveří  pravé i levé, předsazené, zapuštěné i ve stejné 
úrovni 

Zavírací síla  20, 50, 80 resp. 115 N (měřeno na dveřním 
tlumiči) 

Charakteristika tlumení  progresivní, nastavitelný 
Tlumicí kapalina  téměř teplotně neutrální silikonový olej 
Obsah balení  dveřní tlumič, zaváděcí očko, upínací šrouby 
Povrch  poniklováno 

Technické údaje 

Doporučené příslušenství  zavírací pružina Piccolo nebo Adjunkt 



  
Dveřní tlumiče   
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Montáž 
 

Montáž provádějte podle následujícího montážního výkresu. 
 

Důležité: Horní hrana krytu bude přečnívat cca 1 mm přes horní hranu dveří. 
Zaváděcí očko se na veřej musí připevnit tak, aby se pryžové kolečko při 
překlopené páce ještě lehce dotýkalo přední hrany zaváděcího očka. 
 

Pro předsazené (Ha), zapuštěné dveře (Hg), jakož i dveře ve stejné úrovni 
dodáváme různá zaváděcí očka. 
 

 

 
Rozměry  

H1300 
- s hákem 1009 pro  

dveře ve stejné úrovni 
 x = 59 

- s hákem 1013 pro  
předsazené dveře 

 x = 78 
- s hákem 1011 pro  

zapuštěné dveře 
 x = 39 

 
 Türblatt = křídlo    Türstock = veřej 

Türoberkante = horní hrana dveří   bei Hacken = u háku 
 

Dveřní tlumič Ha 1300 (pro předsazené dveře) normální pružina  obj. č. 300100 

Dveřní tlumič Ha 1300 (pro předsazené dveře) silná pružina  obj. č. 300130 

Dveřní tlumič Hg 1300 (pro dveře ve stejné úrovni) normální 
pružina  

obj. č. 300110 

Dveřní tlumič Hg 1300 (pro dveře ve stejné úrovni) silná pružina  obj. č. 300140 

Dveřní tlumič H 1300 v jiném provedení  na požádání 
  

Montážní deska pro přinýtování k ocelovým dveřím  obj. č. 205213 

Montážní deska pro úzké ocelové zárubně (i pro navaření)  obj. č. 205230 
 

Objednací údaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příslušenství 
 
 
 
 
 
 

Připevnění pomocí montážní desky je podrobně popsáno na konci této kapitoly. 
Zde naleznete i přesné rozměrové výkresy desek. 

 



  
  Dveřní tlumiče 
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Univerzální dveřní tlumiče řady Z 
cenově výhodný základní model  
pro všechny pokojové dveře 

 

Dveřní tlumiče DICTATOR brzdí 
zavírající dveře měkce, tiše je 
dotáhnou do zámku a bezpečně je 
drží zavřené sílou své pružiny. 
 

Dveřní tlumiče řady Z jsou cenově 
nejvýhodnější modely ze všech 
univerzálních tlumičů dveří.  
Díky svým malým montážním 
rozměrům jsou obzvláště vhodné pro 
použití na pokojových dveřích. 
 

Dveřní tlumič DICTATOR řady Z  
se dodává ve 3 různých provedeních: 
Z 1000, ZF a Z 1100.  
Typ ZF se používá hlavně ve Francii. 
Tlumič Z 1100 je na rozdíl od Z 1000 
a ZF, které se stejně jako ostatní 
dveřní tlumiče DICTATOR používají  
na otočné dveře, navržen speciálně 
pro posuvné dveře. 
 

Dveřní tlumič řady Z se skládá  
z pouzdra s pákou opatřenou 
kolečkem, tlumicího válce se zavírací 
pružinou a zaváděcího očka. 
 

K dostání jsou tři speciální zaváděcí 
očka. Dveřní tlumič řady Z tak můžete 
používat jako pro dveře ve stejné 
úrovni, tak i pro předsazené  
či zapuštěné dveře. 
 

 

 
 

Druhy dveří  pravé i levé, předsazené, zapuštěné i ve stejné 
úrovni 

Zavírací síla  20, 50 resp. 80N (měřeno na dveřním tlumiči) 
Charakteristika tlumení  progresivní, regulovatelná rychlost zavírání 
Tlumicí kapalina  téměř teplotně neutrální silikonový olej 
Obsah balení  dveřní tlumič, zaváděcí očko, upínací šrouby 
Povrch  poniklované nebo pozinkované 

Technické údaje 

 na přání i matné nebo kompletně chromované 
 



  
Dveřní tlumiče   
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Univerzální dveřní tlumič Z 1000 
cenově výhodné standardní provedení pro všechny druhy pokojových dveří 
 

 

 

Dveřní tlumič DICTATOR model Z 1000 je určen zejména pro pokojové dveře. Jedná 
se o standardní model tlumičů dveří DICTATOR řady Z. Jeho montážní otvory jsou 
navrženy tak, aby ho bylo možné použít jako náhradu za tlumiče ZF, ZU a ZT. 
Sériově se dodává v poniklovaném resp. pozinkovaném provedení (viz objednací 
údaje). Jiné povrchové úpravy (matné nebo kompletně pochromované provedení)  
se dodávají na požádání. 
 

Dveřní tlumiče Z 1000 se dodávají s různými zaváděcími háky pro dveře ve stejné 
úrovni (Z 1009), jakož i pro zapuštěné (Z 1011) a předsazené dveře (Z 1013) - viz 
rozměrový výkres: max. předsazení překladu 22 mm, max. tloušťka drážky 28 mm). 
 

Rozměry 

 
Türblatt = Křídlo dveří 
Türstock = Veřej 
Türoberkante = Horní hrana dveří  
 

Montáž Na křídle dveří nejprve vyznačte  podlouhlý otvor pouzdra (cca 40 cm od strany  
se zámkem). Horní hrana krytu bude přečnívat cca 1 mm přes horní hranu dveří. 
Potom přišroubujte dveřní tlumič svisle na přední stranu dveří (viz rozměrový výkres). 
Zaváděcí očko připevněte na rám dveří tak, aby se pryžové kolečko při překlopené 
páce ještě lehce dotýkalo přední hrany zaváděcího očka. Na závěr namontujte tlumicí 
válec pomocí dodaných čepů v pouzdru. 
 

 
 

  

Dveřní tlumič Zg 1009, poniklovaný, normální pružina  obj. č. 300373 
Dveřní tlumič Zg 1011, poniklovaný, normální pružina  obj. č. 300374 
Dveřní tlumič Zg 1013, poniklovaný, normální pružina  obj. č. 300375 

Objednací údaje 
 
 Dveřní tlumič Zg 1209, poniklovaný, silná pružina  obj. č. 300368 

 



  
  Dveřní tlumiče 
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Univerzální dveřní tlumič ZF 
speciální provedení pro Francii 

 
 

 

Dříve dodávané dveřní tlumiče DICTATOR řady ZF/ZU byly kompletně nahrazeny 
tlumiči Z 1000. Schéma pro vrtání otvorů pro Z 1000 bylo doplněno pro příslušné 
otvory. Pružiny s jinou silou, než jaké jsou uvedeny na předchozí straně, se dodávají 
na požádání. 
 

Pouze dveřní tlumič řady ZF s objednacím číslem 300 147 se liší od modelu Z 1000,  
a sice masivností pouzdra a třmenem kolečka. Vyrábí se speciálně pro Francii. 
 

Rozměry 

 
Regulierung = Regulace 
 

Montáž / Regulace Pro dveřní tlumiče řady ZF platí stejné montážní předpisy jako pro tlumiče řady Z 
1000 (viz předchozí strana). 
 

Rychlost zavírání a tím i tlumení lze regulovat. Pohyb zavírání se zpomaluje pomocí 
kónického otvoru v tlumicím válci. Pohyb je tím pomalejší, čím hlouběji je pístnice  
s pístem v otvoru. Vyššího tlumení (tzn. nižší rychlosti zavírání) dosáhnete tak,  
že pístnicí pootočíte pomocí imbusového klíče ve směru hodinových ručiček  
(viz obrázek výše „Regulace“). Pootočením proti směru hodinových ručiček se 
tlumení sníží (rychlost zavírání se zvýší). Dvě otáčky přitom odpovídají snížení resp. 
zvýšení rychlosti zavírání o 1 sekundu. 

 
 
 

 

Objednací údaje Dveřní tlumič ZF, pozinkovaný, hák 1011, normální pružina  obj. č. 300147 
 

ZF speciální provedení 
pro Francii: 
obj. č. 300 147 



  
Dveřní tlumiče   
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Univerzální dveřní tlumič Z 1100 
dveřní tlumič pro pokojové posuvné dveře  

 
 

 

Dveřní tlumič DICTATOR model Z 1100 je speciální provedení tlumiče Z 1000  
s montážním úhelníkem pro pokojové posuvné dveře. Dveřní tlumič Z 1100 tlumí 
pohyb zavírání do posledního centimetru a posuvné dveře zcela zavře. Zejména pro 
lehké pokojové dveře představuje tento tlumič optimální řešení, neboť běžné 
koncové tlumiče (viz registr 3 našeho katalogu) by na základě své zabudované 
vratné pružiny takovéto dveře za daných okolností opět trochu odsunuly. 
 
Dveřní tlumič Z 1100 se obecně dodává se zaváděcím hákem typu 1009 (rozměry 
viz  strana 02.012.00). 
 

Rozměry 

 
Türblatt = Křídlo dveří 
Türrahmen= Rám dveří 
 
 

Montáž Montážní úhelník se namontuje na posuvné dveře ve vzdálenosti cca 1 mm od jejich 
zavírací hrany a cca 80 cm pod jejich horní hranu. Nyní připevníte válec v pouzdru 
tlumiče pomocí obou čepů, které jsou součástí balení, a následně pevně 
přišroubujete dveřní tlumič k montážnímu úhelníku pomocí dvou šroubů M6.  
Pro montáž zaváděcího háku sklopíte třmen kolečka tlumiče. Nejprve připevněte hák 
pouze do obou podlouhlých otvorů na dveřní rám tak, aby byl v jedné rovině  
s dveřním tlumičem a pryžové kolečko se přitom ještě lehce dotýkalo přední hrany 
háku. Teprve až hák optimálně seřídíte a nastavíte, můžete ho pevně přišroubovat  
i přes oba normální otvory. 
 

 
 
 

 

Objednací údaje Dveřní tlumič Z 1100 (pro posuvné dveře), poniklovaný, lehká 
pružina 

obj. č. 300367 

 



  
  Dveřní tlumiče 
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Univerzální tlumič dveří Junior 

 

Speciálně pro interiéry, obchod, nábytek, 
lékárenská zařízení a lékařskou techniku 
dodává firma DICTATOR osvědčenou tlumicí 
techniku - dveřní tlumič DICTATOR  
v „miniprovedení“. 
 

Dveřní tlumič Junior eliminuje bouchání 
křídel dveří, dvířek u nábytku, poklopů  
či zásuvek. Měkce tlumí pohyb zavírání  
do posledního centimetru. Je proto vhodný 
například i pro zásuvky, které se musejí 
zavírat bez nárazu, protože jsou v nich citlivé 
předměty (např. optické přístroje). Dveře, 
poklopy nebo zásuvky jsou měkce přitaženy 
a bezpečně přidržovány. 
 

Junior se vyznačuje velice malými rozměry. 
Díky tomu lze tyto tlumiče montovat i ve 
stísněných prostorových podmínkách. Další 
velkou výhodou tlumiče Junior je jeho 
„variabilita“: se stejnými rozměry pouzdra 
pracuje buď na tlak, nebo na tah  
(viz čárkovaná varianta v rozměrovém 
výkresu na následující straně). 
 

Junior je celý vyroben z nerezu a hodí  
se proto pro nejrůznější účely (např.  
do potravinářského sektoru, do vlhkých 
prostor). 
 

 

 
 
 

Možnosti použití  interiérové dveře, poklopy, zásuvky 
Zavírací síla  13 N (měřeno na dveřním tlumiči) 
Charakteristika tlumení  konstantní 
Rychlost zavírání  pevně nastavená 
Tlumicí kapalina  silikon 
Obsah balení  dveřní tlumič, zaváděcí hák, upínací šrouby  

Technické údaje 

Materiál  nerezová ocel 
 



  
Dveřní tlumiče   
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Montáž 
 

Tlumič Junior se obvykle montuje na vnitřní stranu skříně nebo na dělicí příčku - 
takže pro tlumení zásuvek a dveří skříní je „neviditelný“. 
 
Pouzdro dveřního tlumiče Junior s bočními montážními deskami se přišroubuje tak, 
aby horní strana pouzdra přečnívala cca 1 mm přes horní hranu dveří resp. zásuvku. 
 
Hák se připevní pomocí dvou šroubů k rámu. Hák je upraven pro různé varianty 
připevnění: můžete ho přišroubovat zepředu (viz obrázek níže). K oběma montážním 
otvorům se přitom dostanete dvěma otvory ∅ 5,5 mm v přední části háku.  
Nebo ho můžete přišroubovat ze zdola. Hák má správnou výšku tehdy, když  
se kolečko páky při najetí ještě lehce dotýká přední hrany háku. 
 

Rozměry 
 

 
 
Rozdíl mezi tlumičem Junior v provedení na tlak a na tah je pouze v pozici třmenu  
s kolečkem. U provedení na tah je třmen s kolečkem připevněn v zadním otvoru 
pouzdra a rovněž ukazuje dolů (viz čárkovaný výkres). Toto provedení se používá 
například tehdy, když je dveřní tlumič připevněn k zadní hraně zásuvky a háček je  
na zadní stěně skříně. 
 

  

Dveřní tlumič „Junior“ na tlak  obj. č. 392 000 Objednací údaje 
Dveřní tlumič „Junior“ na tah  obj. č. 392 020 

 
 

Tlumič dvířek Junior Tlumič dvířek 
Junior 
na tlak  na tah 
obj. č. 392 000  obj. č. 392 020 
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Montážní desky a úhelníky 
pro dveřní tlumiče 

 

Firma DICTATOR nabízí pro montáž svých 
tlumičů dveří celou řadu různých montážních 
desek a úhelníků, které umožňují bezpečnou 
a bezproblémovou montáž u tenkostěnných 
ocelových dveří, požárních dveří či 
skleněných dveří. 
 

Montážní desky pro ocelové dveře mají závit 
pro našroubování dveřního tlumiče,  
jakož i předražené otvory pro přinýtování 
desky ke křídlu dveří. U požárních dveří 
(použijte dveřní tlumič V1600,  
obj. č. 300960!) se montážní deska musí 
připevnit na křídlo dveří tak, aby byl dveřní 
tlumič ve vzdálenosti 40 cm od strany se 
zámkem (viz strana 02.006.00). 
 

Vedle toho dodáváme montážní desky pro 
připevnění háků k úzkým/tenkým ocelovým 
zárubním. Je nezbytně nutné zajistit 
bezpečné a stabilní připevnění háku, protože 
jinak nelze garantovat hladké fungování 
tlumiče dveří. 
 

U protipožárních dveří je použití 
montážních desek pro tlumiče dveří a háky 
povinné! 
 

Na celoskleněné dveře lze pomocí profilu 
„U“ přimontovat dveřní tlumič i dodatečně. 
 

 

 
 

Tloušťka desky  3 mm (u obj. č. 205 237: 2,5 mm) 
Materiál  žárově pozinkovaná ocel / ušlechtilá ocel 
Druhy dveří  ocelové, požární a celoskleněné dveře 
Připevnění desky zavírače / 
ocelové dveře   

nýty ∅ 4 mm skrz předražené otvory 

Připevnění zárubňové desky / 
ocelové zárubně  

hmoždinkové ukotvení pomocí šroubů se 
zápustnou hlavou ∅ 5mm 

Technické údaje 

Připevnění profilu „U“ / 
celoskleněné dveře  

lepidlo Loctite Fast Epoxy 
 



Montážní příslušenství  
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Montážní deska pro ocelové dveře 

 

 

U dveří s polodrážkou se použijí montážní desky 205213/205212. Při použití montážní  
desky V 1600 u protipožárních dveří bez polodrážky (205237) se dveře před montáží musí 
seřídit tak, aby mezera mezi křídlem dveří a zárubní byla minimálně 3,5 mm. 
 

Háky tlumičů dveří se připevní k zárubni. Pokud háky nelze připevnit na všechny 4 otvory  
(např. u úzkých ocelových zárubní), měli byste povinně použít montážní desku. Pro tlumič dveří 
V 1600 a H 1300 se doporučuje montážní deska 205231XL, která umožňuje velice stabilní  
a bezpečné připevnění a značně usnadňuje montáž díky podélným otvorům a možnostem zvolit 
otvory pro připevnění. 
 

Rozměry montážních desek tlumiče dveří 

° 

 
Montážní deska H 1300, 

obj. č. 205213 

 

 
Montážní deska V 1600 a VS 2000 

obj. č. 205212 

 
Zahloubení 

Montážní deska V 1600 pro požární dveře 
bez polodrážky, obj. č. 205237 

 

Rozměry montážních desek háků 
 
 
 

 
Zahloubení 

 
 
 
 
 
 

  

Montážní deska pro dveřní tlumič VS 2000  obj. č. 205212 
Montážní deska pro dveřní tlumič VS 1600 obj. č. 205212 

Objednací údaje 

Montážní deska pro V 1600 na požární dveře bez polodrážky obj. č. 205237 

Montážní deska pro dveřní tlumič H 1300 obj. č. 205213 

Montážní deska pro zaváděcí očko VS 2000 obj. č. 205232 

 
POZOR: 

Pro protipožární dveře jsou 
montážní desky předepsané. Montážní deska pro zaváděcí očko V 1600 a H 1300 obj. č. 205231 

 

 

Montážní deska velká, pro hák V 1600 a H 1300 obj. č. 205231XL 
 



 Montážní příslušenství 
  dveřních tlumičů 
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Montážní příslušenství pro celoskleněné dveře 

 
 

 

Pomocí montážní desky pro celoskleněné dveře lze dveřní tlumič V 1600 připevnit 
dodatečně na skleněné dveře. Pokud nad dveřmi není žádná ocelová ani dřevěná 
zárubeň, nýbrž rovněž prosklený nadsvětlík, lze pro hák dodat montážní profil „U“. 
 

Dodáváme profily „U“ pro skleněné dveře silné 8, 10 nebo 12 mm. Ohledně jiných 
rozměrů dveří se s námi spojte. Profil „U“ pro dveřní tlumič z nerezové oceli již má 
otvory se závitem. Závity do desek pro hák se provedou až na místě podle montážní 
situace. 

Rozměry 

 
Oberlicht = Nadsvětlík 
Türblatt = Křídlo dveří 
Spalt = Mezera 
 
 
 

Montáž 
 

Namontujte dveřní tlumič na profil „U“ a nasuňte ho na dveřní křídlo, přibližně na 
střed dveří. Potom nasuňte desku pro hák přesně nad dveřní tlumič a vyznačte otvory 
pro hák. Přitom dávejte pozor, aby se pryžové kolečko při překlopené páce ještě 
lehce dotýkalo přední hrany háku. Případně profil „U“ dveřního tlumiče nahoře trochu 
podložte. Pokud jste pozici háku určili, pak ji označte, vyvrtejte otvory a vyřezejte v 
nich závity (M5). 
 

Nyní můžete pomocí lepidla Loctite Fast Epoxy slepit jak profil „U“ dveřního 
tlumiče, tak i profil háku. Přitom dávejte pozor, aby se lepidlo nedostalo do 
montážního otvoru. Pak přišroubujete hák. 
 

Přibližně po 4 hodinách můžete dveřní tlumič zprovoznit. 
 

Důležité: mezi horní hranou dveří a nadsvětlíkem musí být mezera minimálně 5 mm. 
 

Montážní profil „U“ pro dveřní tlumič V 1600 pro sklo 8 mm  obj. č. 205265-08 
Montážní profil „U“ pro dveřní tlumič V 1600 pro sklo 10 mm obj. č. 205265-10 
Montážní profil „U“ pro dveřní tlumič V 1600 pro sklo 12 mm obj. č. 205265-12 
Montážní profil „U“ pro hák V 1600 pro sklo 8 mm obj. č. 205266-08 
Montážní profil „U“ pro hák V 1600 pro sklo 10 mm obj. č. 205266-10 

Objednací údaje 

Montážní profil „U“ pro hák V 1600 pro sklo 12 mm obj. č. 205266-12 
 
  



Montážní příslušenství  

dveřních tlumičů   
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Montážní desky/úhelníky pro vodorovnou montáž 

 

 

Tlumiče dveří V 1600 a VS 2000 můžete pomocí montážních desek namontovat  
i vodorovně doprostřed na křídlo dveří. Montážní desky mají vhodné závitové 
otvory pro připevnění tlumiče dveří. Háky se montují přímo na zárubně. 
 

Pro model VS 2000 jsou k dispozici navíc montážní úhelníky. Našroubují se 
prakticky neviditelně na horní hranu dveří. U dřevěných dveří se zpravidla 
zapustí. U ocelových dveří se musí dávat pozor na to, aby mezi dveřmi a zárubní 
byla minimálně 4 mm vzduchová mezera, neboť montážní deska potřebuje jistý 
prostor a dveře nesmí váznout. 
 

Rozměry 

 
Montážní deska pro dveřní tlumič VS 2000 
výr. č. 205279 

 
Montážní deska pro dveřní tlumič VS 1600 
výr. č 205463 

 
Montážní úhelník g pro dveře ve stejné úrovni 
výr. č. 205221 

 
Montážní úhelník a pro předsazené dveře 
výr. č. 205220 

 
 

Montážní deska pro vodorovnou montáž háku 1020 
pro VS 2000, výr. č. 205256 

Tato montážní deska se použije tehdy, když zárubeň dveří není tak vysoká, 
aby se daly vodorovně namontovat háky VS 2000 při využití všech otvorů. 

Dodatečný 3. otvor desky se v tomto případě postará o dostatečnou 
stabilitu. 

 
  

 
 

Montážní deska pro vodorovnou montáž VS 2000, pozink obj. č. 205279 
Montážní deska pro vodorovnou montáž V 1600, V2a obj. č. 205463 
Montážní úhelník „a“ pro vodorovnou montáž VS 2000, pozink obj. č. 205220 
Montážní úhelník „g“ pro vodorovnou montáž VS 2000, pozink obj. č. 205221 

Objednací údaje 

Montážní deska pro vodorovnou montáž háku 1020, pozink obj. č. 205256 
 
 



 Dveřní pružiny  
  "Piccolo" 
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Dveřní pružiny "Piccolo" 

 

Dveřní pružina DICTATOR „Piccolo“ 
spolehlivě zavírá lehké interiérové dveře 
jako například dveře do pokoje, do 
kuchyně, k toaletě nebo dveře  
v restauracích. 
 

Dveřní pružina "Piccolo" se vyznačuje jak 
malými rozměry, tak i snadnou  
a nekomplikovanou montáží. 
 

Pružina „Piccolo“ je velice nenápadná, 
neboť k zavírání nepotřebuje žádná táhla. 
 

Sílu pružiny lze regulovat. Síla se přenáší 
z přítlačné desky na dveře. Aby přitom 
nedošlo k poškození dveří, klouže 
přítlačná deska po podložce připevněné 
na dveřích. 
 

V případě větších dveří je možné použít 
více pružin „Piccolo“ a tím zvýšit zavírací 
sílu. 
 

Výškové rozdíly mezi rámem a dveřmi u 
zapuštěných dveří bez problémů 
vyrovnáte pomocí podložek, které jsou 
součástí balení. 
 

Pro použití na exteriérových dveřích se 
pružiny „Piccolo“ dodávají v nerezovém 
provedení. 
 

 

 
 
 

 
Povrch  poniklované nebo nerezová ocel 
Síla pružiny  10 - 50 N (možnost nastavení) 
Úhel otevření  max. 90 ° 

Technické údaje 

Příslušenství (součástí balení)  3 podložky 
 



Dveřní pružiny  

 "Piccolo"   
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Montáž 
 

Pro montáž dveřní pružiny „Piccolo“ přišroubujte vodicí pouzdro pružiny pomocí dvou 
šroubů s půlkulatou hlavou k rámu. Nyní namontujte samomazací podložku  
a podkládací desku tak, aby přítlačná deska rovně pokrývala podložku. Přítlačná 
deska by měla být vždy paralelně ke dveřím. U zapuštěných dveří použijte jednoduše 
i ostatní dodané desky pro vícenásobné podložení podložky. 
 

Nyní můžete pružinu napružit pomocí upínacímu kolíku, který je součástí balení. 
Pozor: předpnutí pružiny nesmí být větší než jedna půlotáčka (= 2 otvory). 
Předpnutou pružinu potom zajistěte unášecím kolíkem, který zasunete do otvoru  
v blízkosti přítlačné desky. 

 
Rozměry 

 
 Türblatt = Křídlo dveří 

Zarge= Zárubeň 
Unterlegscheiben= Podkládací podložky 
 
 
 
 

Dveřní pružiny "Piccolo"  obj. č. 300 340 Objednací údaje 
 Dveřní pružina "Piccolo“, V2A  obj. č. 300 339 

 
 

Upínací kolík (1) 
zasuňte do 

upínacího kroužku a 
otáčejte jím k 

zárubni, dokud není 
předpnutí 

dostatečné. 
Potom zasuňte 

unášecí kolík (2) do 
posledního otvoru 

před přítlačnou 
desku. 



 Dveřní pružiny 
  adjunkt D2a/D4 
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Adjunkt D2a / D4 
zavírací pružina s otáčecím ramenem 
 

 

Zavírací pružiny DICTATOR model Adjunkt 
D2a a D4 jsou jako jednoduché a cenové 
výhodné zavírací mechanismy vhodné téměř 
pro všechny druhy dveří. Lze je použít jak pro 
levé, tak i pravé dveře. 
 

Nastavitelná síla pružiny se přenáší přes její 
rameno, které klouže po kladce 
namontované na křídle dveří. 
 

Rameno pružiny lze sklopit nahoru, takže 
zavírač lze dočasně vyřadit z provozu  
a dveře zůstanou otevřené (např. pro 
nerušené přenesení předmětů dveřmi). 
 

Tyto zavírače se dodávají s pružinami  
o různé síle a lze je tak použít pro lehké i 
velmi těžké dveře. 
 

Pro použití na exteriérových dveřích (např. do 
zahrady) se dodávají v nerezovém 
provedení D2a/D4. 
 

Jako doplněk pro zavírače Adjunkt D2a a D4 
se doporučuje použít dveřní tlumič 
DICTATOR, aby pohyb dveří byl před jejich 
dobouchnutím ztlumen a dveře se měkce 
přitáhly (viz strana 02.001.00 a následující). 

 

 
 

Materiál poniklované nebo nerezová ocel Technické údaje 
Síla pružiny podle typu  možnost nastavení 10 - 50 N 

 



Dveřní pružiny  

adjunkt D2a/D4   
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Montáž 
 

Připevněte patici zavírače pomocí příslušného šroubu (∅ 5 mm) na požadované místo 
na zárubni dveří. Dodržte přitom níže uvedené rozměry, zejména vzdálenost mezi 
vlastní paticí a kluznou kladkou, která se přišroubuje na dveřní křídlo. U dveří  
s normální hmotností se zavírač připevní do spodní třetiny dveří. Pokud chcete 
zavírač napnout, zasuňte přiložený upínací kolík do otvoru v upínacím kroužku  
a otáčejte jím ve směru páky. Malý kolíček zasunutý do otvoru funguje jako unašeč  
k zavírací pružině. Pokud by byla síla nedostatečná, pak odstraňte unášecí kolíček  
a ještě jednou otočte ve směru páky. 

 
Rozměry 

 
 Türblatt = Křídlo dveří 

Zarge= Zárubeň 
Spannring= Upínací kroužek 
 

Adjunkt D2a (poniklovaný)  obj. č. 300 300 

Adjunkt D2a (ušlechtilá ocel) obj. č. 300 308 

Adjunkt D4 (poniklovaný)  obj. č. 300 320 

Objednací údaje 
 

Adjunkt D4 (ušlechtilá ocel) obj. č. 300 328 
 
 



  
  Zavírací pružiny 
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Vestavěné zavírače  
Adjunkt E 16/2500 a E 22/2550 
 

 

Vestavěné zavírače DICTATOR model 
Adjunkt zavírají - prakticky neviditelně - 
dveře za příznivou cenu. 
 

Obě provedení se mohou namontovat na 
libovolné místo dveří. Díky svému malému 
průměru je zavírač E 16/2500 vhodný 
zejména pro menší dřevěné dveře; 
zavírač E 22/2550 je používá pro ocelové 
a větší dřevěné dveře. Jejich montážní 
otvory odpovídají otvorům předchozího 
modelu E28. 
 

Zavírací sílu zavíračů lze nastavit. Závisí 
mimo jiné na druhu dveřních závěsů, tzn. 
silový účinek se liší podle druhu. 
 

Zavírací pružiny DICTATOR jsou určeny 
hlavně pro předsazené dveře a dveře ve 
stejné rovině. Nevyžadují držbu, 
příležitostné naolejování pohyblivých dílů 
však zlepšuje účinnost a zvyšuje 
životnost. 
 

U zavírače E 22/2550, obj. č. 300 319, 
jsou vnější díly z nerezového materiálu 
(hliníková trubka, čelní deska a protideska 
z nerezové oceli). 
 

Jako doplněk k vestavěnému zavírači 
doporučujeme použít dveřní tlumič 
DICTATOR. 
 

 

 
 

Typ  E 16/2500 E 22/2550 
Průměr trubky pružiny  ∅ 16 mm ∅ 22 mm 
Úhel otevření dveří  do 180 do 180
Zavírací účinek  cca od 150 podle druhu dveřního 

závěsu 
Zavírací síla  5 - 15 Nm 15 – 30 Nm 
Materiál trubky pružiny  hliník hliník 

Technické údaje 

Povrch čelní desky a protidesky  pozinkovaný V2A 
 



  
Zavírací pružiny   
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Montáž 
 

Nejprve z čelní strany vyvrtejte do dveřního křídla otvor pro uložení pružinové trubky 
(průměr závisí na typu - 17 nebo 23 mm). Potom zasuňte zavírač do křídla dveří, 
čelní deska se případně zapustí a připevní dvěma šrouby se zápustnou hlavou. 
 

Potom se našroubuje protideska na zárubeň dveří - přesně proti čelní desce, hlavně 
ve stejné výšce. Dejte pozor na to, aby za protideskou byl dostatek místa pro 
zavěšený článek řetězu. K tomuto účelu se doporučuje otvor cca 50 - 80 mm hluboký 
s průměrem o něco menším než je šířka protidesky. Nyní zavěste řetěz do otvoru 
protidesky. 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 širokých vnějších závěsů a při silně napnuté pružině nebude možné 
otevírat dveře více než na 180°. V této situaci blokuje vestavěný otvírač od jistého 
stupně otevření a další otevírání dveří by poškodilo zařízení a/nebo dveře. 
 

Rozměry 

 
 Einbauadjunkt= Vestavěný zavírač 

 
 
 

Vestavěný zavírač Adjunkt E 16/2500  obj. č. 300 371 Objednací údaje 
 Vestavěný zavírač Adjunkt E 22/2550  obj. č. 300 319 

 
 



 

 
 

Závěsy  
pro kyvadlové dveře 
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HAWGOOD 
závěsy pro kyvadlové dveře 
 

 

Kyvadlové závěsy DICTATOR typu 
HAWGOOD zavírají hladce a rychle 
kyvadlové dveře a drží je zavřené. 
Krátkým zatlačením na dveře je opět 
ihned zavřete. Díky tomu jsou vhodné 
zejména pro dveře ve 
frekventovaných provozech (např. ve 
veřejných či průmyslových budovách), 
neboť další procházející osoba je 
může bez problémů opět otevřít, aniž 
by musela čekat, až se dveře 
dokývají. Tyto závěsy se používají 
 i pro interiérové kyvadlové dveře, 
zejména při vybavování obchodů 
(např. u pokladen, pultů). 
 

Když jsou dveře otevřené, jsou 
odtlačeny od zárubně díky 
speciálnímu tvaru „patky“.  
To znamená, že na jedné straně 
svými závěsy nezmenšují světlou 
šířku otvoru dveří, na straně druhé, 
když jsou dveře zavřené, je mezi 
zárubní a křídlem dveří minimální 
mezera. 
 

K dostání jsou různé typy upravené 
pro odlišné tloušťky a hmotnosti 
dveřních křídel. 

 
 
 

Druhy dveří kvadlové dveře silné 19 až 40 mm 
Hmotnost dveří až přes 100 kg, podle typu 
Šířka dveří dodržujte hodnoty z následujících tabulek 
Úhel otevření max. 100° 
Aretace při 90° (typy 41 a 42 se dodávají i bez) 

Technické údaje 

Dodávané typy 4000 E a D, 4500 E a D, 40K, 41K, 41, 42 
 



 Závěsy  
pro kyvadlové dveře 
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Montáž  

Na jedny dveře jsou potřeba nejméně 2 závěsy pro kyvadlové dveře. Ty by se měly 
montovat cca 60 mm (u typu 4000 a 4500) resp. 120 mm (u typu 40K, 41K, 41, 42) pod 
horní hranu resp. nad dolní hranu dveří. 
 

Nejprve se do zárubně vyvrtá otvor pro uchycení pružinového čepu. Podle typu se musí 
dodržet následující rozměry: 
 

typ 4000 a 4500:  průměr 24 mm, hloubka otvoru cca 60 mm 
typ 40K, 41K, 41 a 42: průměr 38 mm, hloubka otvoru cca 90 mm 
 

Otvor se musí vyvrtat uprostřed zárubně. Otvor musí svírat s hranou úhel přesně 90°. 
 

Nyní si nakreslete na zárubeň rozměry pro montážní desku. K tomu zasuňte závěs  
s čepem do vyvrtaného otvoru a dejte pozor, aby čep byl v otvoru volně a nenarážel  
do nějaké strany. To by omezovalo funkci pružiny v čepu. Rovněž deska musí sedět 
paralelně k hraně čepu. Nyní kyvadlový závěs opět vyjměte z otvoru a připravte uchycení 
pro desku (tloušťka u typů 4000 a 4500 je 3 mm; u typů 40K, 41K, 40 a 41: 4 mm). Deska 
pak v uchycení musí sedět rovně se zárubní. Potom se vyvrtají montážní otvory pro 
připevnění desky a deska se přišroubuje. 
 

DŮLEŽITÉ: patice závěsu pro kyvadlové dveře musí být přesně v pravém úhlu k zárubni,  
aby se dveře úplně zavřely. 
 

 Nyní se připevní patice na dveřní 
křídlo. Nastavte ho do požadované 
výšky na zárubni (příp. ho zespodu 
podložte kusem dřeva) a tlačte proti 
patici, takže můžete vyznačit přesnou 
výšku, kde se patice zapustí do 
dveřního křídla. 
 
Velikost prohlubně: 
4000E/4500E cca 24 x 14 mm 
4000D/4500D cca 47 x 14 mm 
40K/41K  cca 60 x 29 mm 
41/42  cca 48 x 29 mm 
 
Pokud jsou dveře silnější než je 
vnitřní rozměr nepřestavovací patice, 
musí se dveřní křídlo dodatečně na 
obou stranách rovnoměrně zúžit na 
požadovanou tloušťku. 
 

 
 

 

 Nyní zasuňte dveře do patice a předvrtejte montážní otvory. Upínací šrouby pro patici 
musí ve dveřích pevně sedět. 
 
POZOR: jestliže montážní otvory nejsou přesně na středu otvoru pro patici, pak může při 
dotažení patice dojít k její lehké deformaci, v důsledku čehož se bude váznout  
o pružinový čep. 
 
Dveře, které se mohou otvírat o více než 100°, se musí mimo jiné dodatečně vybavit 
mechanickou dveřní aretací. 
 

Pokyny pro údržbu Pro dosažení optimálního účinku a co možná nejdelší životnosti by se závěsy pro 
kyvadlové dveře DICTATOR typu HAWGOOD, kromě provedení s plastovou paticí, měly 
v pravidelných intervalech čistit a otočné a pohyblivé části mazat. 
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Závěsy pro kyvadlové dveře HAWGOOD typ 4000 a 4500 
pro dveře s hmotností do 26 kg a max. tloušťkou 30 mm 

 

 

Závěsy pro kyvadlové dveře typu 4000 a 4500 jsou určeny pro malé kyvadlové dveře 
a víka (např. u prodejních pultů). Liší se vnitřním rozměrem patice, jehož nastavení 
nelze změnit. Typ 4000 je určen pro dveře silné 19 (- 24) mm, typ 4500 pro 25 (- 30) 
mm. Síla pružiny je u obou typů stejná. Závěsy pro kyvadlové dveře jsou vždy 
vybaveny aretací při cca 90°. Dodávají se s jednou (E) nebo dvěma pružinami (D).  
 

Pomocí níže uvedené tabulky můžete určit, jaké provedení s ohledem na šířku, výšku 
a hmotnost dveří musíte použít. Obecně se na jedny dveře používá buď pár „E“ nebo 
pár „D“. 
 

Přehled typů Závěsy kyvadlových dveří konstrukční řady 4000 a 4500 se dodávají v různých 
provedeních. U architektonicky náročných řešení se zpravidla používá závěs pro 
kyvadlové dveře s mosaznou paticí (kartáčovanou nebo poniklovanou). Provedení  
s paticí ze světle šedého plastu odolného proti odírání představuje rovněž kvalitní 
a trvanlivé řešení, které je navíc velice levné. Vedle toho se může dodat s montážní 
deskou z V2A a je tak ideální do vlhkého prostředí resp. pro použití venku. 
 

 E D E D E D E D E D 

Šířka  300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 
Výška Maximální dovolená hmotnost jednoho křídla dveří v kg 
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 

Výběr dveří 
podle jejich hmotnosti a 
velikosti 

 
 
E =  
2 x jednoduchá  
pružina  
(1 pár) 
 
D =  
2 x dvojitá  
pružina  
(1 pár) 
 

           

Rozměry provedení 
s mosaznou paticí 

 
          Provedení E Provedení D 
          (1 pružina)  (2 pružiny) 
 

  



 Závěsy  
pro kyvadlové dveře 
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Závěsy pro kyvadlové dveře HAWGOOD typ 4000 a 4500 
pro dveře s hmotností do 26 kg a max. tloušťkou 30 mm - 
pokračování 

 

 

Rozměry závěsů kyvadlových dveří s plastovou paticí se trochu liší od rozměrů 
provedení s mosaznou paticí. Kromě toho se patice u provedení D skládá ze dvou 
samostatných patic, které jsou namontované na jedné desce. 
 

Plastová patice je ze speciálního materiálu odolného proti odírání, který značně 
prodlužuje jejich životnost bez potřeby mazání. 
 

Závěsy pro kyvadlové dveře 4000/4500 se mohou na požádání dodat i se speciálními 
montážními deskami např. pro kulaté zárubně. 

Rozměry * Hodnoty psané na stojato  
platí pro typ 4500 

 

Provedení E (1 pružina)   Provedení D (2 pružiny) 
 

  

Závěs pro kyvadlové dveře 4000E poniklovaná mosaz, pozink. deska  obj. č. 300350 
Závěs pro kyvadlové dveře 4000D poniklovaná mosaz, pozink. deska  obj. č. 300359 
Závěs pro kyvadlové dveře 4000E kartáčovaná mosaz, pozink. deska  obj. č. 300360 
Závěs pro kyvadlové dveře 4000D kartáčovaná mosaz, pozink. deska  obj. č. 300361 
Závěs pro kyvadlové dveře 4500E poniklovaná mosaz, pozink. deska  obj. č. 300362 
Závěs pro kyvadlové dveře 4500D poniklovaná mosaz, pozink. deska  obj. č. 300363 
Závěs pro kyvadlové dveře 4500E kartáčovaná mosaz, pozink. deska  obj. č. 300364 
Závěs pro kyvadlové dveře 4500D kartáčovaná mosaz, pozink. deska  obj. č. 300365 
Závěs pro kyvadlové dveře 4000E, světle šedý plast, pozink. deska  obj. č. 300350K 

Závěs pro kyvadlové dveře 4000D, světle šedý plast, pozink. deska  obj. č. 300359K 

Závěs pro kyvadlové dveře 4500E, světle šedý plast, pozink. deska  obj. č. 300362K 

Závěs pro kyvadlové dveře 4500D, světle šedý plast, pozink. deska  obj. č. 300363K 

Závěs pro kyvadlové dveře 4000E, světle šedý plast, deska z V2A obj.č. 300350KV2A 

Závěs pro kyvadlové dveře 4000D, světle šedý plast, deska z V2A obj.č. 300359KV2A 

Závěs pro kyvadlové dveře 4500E, světle šedý plast, deska z V2A obj.č. 300362KV2A 

Objednací údaje 

Závěs pro kyvadlové dveře 4500D, světle šedý plast, deska z V2A obj.č. 300363KV2A 
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Závěsy pro kyvadlové dveře HAWGOOD typ 41 a 42 
pro dveře do 60 kg, tloušťky 40 mm a maximální šířky 1 m 

 

 

Závěsy pro kyvadlové dveře typu 41 a 42 jsou určeny pro větší kyvadlové dveře. 
Dodržujte hodnoty uvedené v tabulce se vzorcem pro výpočet (použití pro těžší nebo 
širší dveře na požádání). Typy 41 a 42 se liší pouze v síle své pružiny (pozná se to 
podle plastového pouzdra pružinového čepu: typ 42 bílý, typ 41 černý). Při kombinaci 
typu 41 s typem 42 musí být 42 vždy nahoře. 
Závěsy pro kyvadlové dveře 41 a 42 se dodávají s aretací 90° či bez ní. Patice je  
z nerezové oceli, montážní deska je pozinkovaná nebo rovněž z nerezové oceli 
(optimální pro potravinářské prostory). Vedle toho se rovněž vyrábějí s mosazně 
zbarveným povrchem (obj. č. 300260, 300261, 300263, 300264). 
 

Rozměry 

 

 
s aretací při 90° 

 
bez aretace 

 

                        
 

 
 

K = faktor pro volbu typu 
 

K I II III 
- 8 1x41  1x41 

8 – 16 1x42  1x41 
16 – 20 1x42  1x42 
20 – 30 1x42+ 

1x41 
 1x42 

30 – 50 2x42 1x41 1x42 

Výběr typu  
Počet potřebných závěsů pro 
kyvadlové dveře a odpovídající 
typ (41 a/nebo 42) si můžete 
spočítat podle vedlejšího vzorce. 
Na jedny dveře se mohou 
namontovat až 4 závěsy pro 
kyvadlové dveře (viz tabulka). 
Silnější provedení (typ 42) přitom 
musí být vždy nahoře. Rovněž 
horní závěs by se měl montovat 
tak vysoko, jak je to jen možné. 

 

 
G = hmotnost dveří v 
kg 
H = výška dveří v mm 
B = šířka dveří v mm 

 

  
Závěs pro kyvadlové dveře 41, patice V2A, pozink.deska, bez aretace obj. č. 300440 
Závěs pro kyvadlové dveře 41, patice V2A, pozink. deska, s aretací obj. č. 300441 
Závěs pro kyvadlové dveře 41, kompletně z V2A, bez aretace obj. č. 300442 
Závěs pro kyvadlové dveře 41, kompletně z V2A, s aretací obj. č. 300443 
Závěs pro kyvadlové dveře 42,patice V2A, pozink.deska, bez aretace. obj. č. 300444 
Závěs pro kyvadlové dveře 42, patice V2A, pozink. deska, s aretací obj. č. 300445 
Závěs pro kyvadlové dveře 42, kompletně z V2A, bez aretace obj. č. 300446 
Závěs pro kyvadlové dveře 42, kompletně z V2A, s aretací obj. č. 300447 

Objednací údaje 

Závěs pro kyvadlové dveře 41, patice V2A, pozink.deska, bez aretace obj. č. 300440 
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Závěsy pro kyvadlové dveře HAWGOOD typ 40K a 41K,  
plastová patice, pro dveře s hmotností do 50 kg  
a tloušťkou 35/40 mm 

 

 

Závěsy pro kyvadlové dveře typ 40K a 41K jsou určeny do hmotnosti 50 kg a dodávají 
se pro tloušťky dveří od 35 mm a 40 mm. Konstrukční řada 40K/41K se vyznačuje 
velice příznivou cenou. Kromě toho se nemusí díky speciálnímu plastu odolnému proti 
odírání provádět žádné dodatečné domazávání ani při intenzivním používání. 
 

Typy 40 a 41 se liší v síle pružin (pozná se to podle plastového pouzdra pružinového 
čepu: typ 40K šedý, typ 41K černý). Montážní desky můžete vybírat v provedení  
z pozinkované oceli nebo nerezu V2A. Konstrukční řady 40K a 41K má obecně aretaci 
při 90°. 
 

Plastové patice jsou tvarovány tak, že jejich obrysy lze bez problému vybrat běžnými 
frézkami na dřevo. 
 

Rozměry 

 
  

 
 

 

Tloušťka 
dveří: 

35 nebo 40 mm K  I  III  Hmotnos
t (kg) 

Výška dveří cca do 2.000 mm < 4  1x40K  1x40K  < 20 

Šířka dveří cca do 1.000 mm 4 - 6  1x41K  1x40K  20 - 30 

Hmotnost 
dveří 

cca do 50 kg 6 - 10  1x41K  1x41K  30 - 50 

Velikost/Hmotnost dveří 

 

 

 
K = faktor pro volbu  
        typu 
G = hmotnost dveří v 
kg 
H = výška dveří v mm 
B = šířka dveří v mm 

 

 obj. č. 
Závěs pro kyvad. dveře 40K, patice 40 mm, světle šedá, pozink. deska 301400 
Závěs pro kyvad. dveře 40K, patice 40 mm, černá, pozink. deska 301401 
Závěs pro kyvad. dveře 41K, patice 40 mm, světle šedá, pozink. deska 301410 
Závěs pro kyvad. dveře 41K, patice 40 mm, černá, pozink. deska 301411 
Závěs pro kyvad. dveře 40K, patice 40mm, světle šedá, deska z V2A 301400V2A 
Závěs pro kyvad. dveře 40K, patice 40 mm, černá barva, deska z V2A 301401V2A 

Závěs pro kyvad. dveře 41K, patice 40 mm, světle šedá, deska z V2A 301410V2A 
Závěs pro kyvad. dveře 41K, patice 40 mm, černá, deska z V2A 301411V2A 

Závěs pro kyvad. dveře 40K, patice 35mm, světle šedý, pozink. deska VAR-301400-001 

Závěs pro kyvad. dveře 40K, patice 35 mm, černá, pozink. deska VAR-301401-001 

Závěs pro kyvad. dveře 41K, patice 35mm, světle šedý, pozink. deska VAR-301410-001 

Objednací údaje 

Závěs pro kyvad. dveře 41K, patice 35 mm, černá, pozink. deska VAR-301411-001 
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Trubkový dveřní zavírač model RTS 
„neviditelný“ dveřní zavírač 
 

 

Trubkový dveřní zavírač DICTATOR 
model RTS je zabudován do dveří, 
takže je prakticky neviditelný. Pouze 
když jsou dveře otevřené, můžete 
spatřit jeho kloubovou část.  
 

Trubkový dveřní zavírač DICTATOR 
model RTS se často používá  
u branek ve venkovních prostorách 
(zahradní branky, vchodové brány  
do areálu podniku se vstupní 
kontrolou). U těchto dveří není nad 
dveřmi žádná zárubeň, na kterou by 
bylo možné připevnit rameno horního 
dveřního zavírače. Jeho skrytá 
instalace ho chrání před 
povětrnostními vlivy, jakož i před 
vandaly. 
 

Trubkový dveřní zavírač RTS je 
obzvláště vhodný pro ocelové  
a hliníkové dveře. Bez problémů se 
může dodatečně zamontovat do 
profilu rámu. Pro dřevěné dveře ve 
stejné úrovni silné minimálně 40 mm 
se trubkový dveřní zavírač dodává se 
speciálními čelními deskami. 
 

Jeho speciální kloub odolný proti 
oděru je pružný, takže trubkový 
dveřní zavírač se může použít pro 
různé dveřní závěsy. Ovšem musí se 
dodržet jisté rozměry, které najdete 
na straně 01.029.00. podle provedení 
dveřních závěsů se dveře mohou 
otevírat až do úhlu 180. 

 

 

 

Materiál  ocel 
Úhel otevření  90- 180podle závěsů 
Hmotnost jednoho křídla  cca do 80 kg 
Výška křídla dveří  cca do 2500 mm 
Šířka křídla dveří  cca 750 mm až 1150 mm 
Druhy dveří  ocelové, hliníkové a dřevěné 

Technické údaje 

Rychlost zavírání  nastavitelná 
 



Trubkové   

dveřní zavírače   
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Princip fungování  
 

 

 

Trubkový dveřní zavírač RTS je zabudován 
do dveřního křídla. Je spojen s protideskou 
namontovanou na zárubni pomocí pružného 
plastového kloubu s vnitřními ocelovými 
lany. Při otevření dveří se kloub vytáhne  
a zavírací pružina v zadní části trubkového 
dveřního zavírače se napne. Rychlost 
zavírání se kontroluje přes tlumicí válec (ve 
střední části dveřního zavírače). Rychlost 
lze regulovat a může se tak upravit podle 
potřeb. 
 

Montážní pokyny Trubkový dveřní zavírač RTS se zamontuje do dveřního křídla, co možná nejblíže  
k závěsu dveří. U ocelových či hlinkových dveří zpravidla není problém nalézt místo  
v profilu rámu. U dřevěných dveří se při dodatečné montáži do dveří vyfrézuje 
odpovídající prohlubeň nahoře nebo dole pro trubkový dveřní zavírač. Trubkový dveřní 
zavírač je ovšem rovněž možné zabudovat do otvoru na jakémkoli jiném místě 
dřevěných dveří. Nyní se na dveřní křídlo připevní čelní deska trubkového dveřního 
zavírače (u dřevěných dveří se zapustí, u ocelových/hliníkových se případně použijí 
vyztužovací desky nebo závitové vložky!). Podélná drážka v plastovém kloubu přitom 
musí být bezpodmínečně na straně odvrácené k závěsu (kvůli přístupu k regulačnímu 
šroubu). 
 

Protideska se připevní na dveřní zárubeň ve stejné výšce jako čelní deska. 
Zašroubujte samojisticí zárubňový kus (očko se závitovým čepem) do protidesky. 
Asymetrické očko umožňuje vyrovnat menší výškové rozdíly mezi dveřním zavíračem 
a protideskou. Hloubkou zašroubování zárubňového kusu nastavíte koncový doraz 
(koncový doraz: zárubňový kus dosahuje, měřeno od středu otvoru, cca 15 - 17 mm 
do přední trubky RTS). DŮLEŽITÉ: Závit zárubňového kusu má speciální povrchovou 
úpravu, která po 30 minutách po prvním zašroubování funguje jako lepidlo  
a zárubňový kus je tak zajištěn proti pootáčení, tzn. montáž musíte dokončit během  
30 minut! 
 

Potom se vidlice kloubu ze speciálního bronzu (CuSn8P) spojí s očkem zárubňového 
kusu pomocí dodávaného kloubového čepu a zajistí se pojistným kroužkem. 
Naolejování vidlice kloubu na začátku podstatně prodlouží životnost. Dveře teď zcela 
otevřete a teprve nyní odstraníte zajišťovací kolík v kloubu. Zavírač je nyní připraven  
k provozu. Pro odmontování trubkového dveřního zavírače nebo pro oddělení od 
zárubně (např. při vysazení dveří) musíte nejprve bezpodmínečně zasunout 
zajišťovací kolík skrz otvor v plastovém kloubu! 
 

Regulace rychlosti 
zavírání 

Pro nastavení rychlosti zavírání otevřete dveře na 45° až 90° a zasuňte dodaný 
imbusový klíč jeho delší stranou skrz šikmý otvor plastových dílů kloubu, dokud klíč 
nezaklapne. Otáčením ve směru hodinových ručiček tlumení zesílíte (pomalejší 
zavírání), otáčením proti směru hodinových ručiček tlumení zeslabíte (rychlejší 
zavírání). 
 
Po každé půlotáčce klíče (180°) by se měla přezkoušet rychlost zavírání dveří. 
 
Důležité: Po dosažení nejpomalejší rychlosti (dveře prakticky stojí) se s klíčem již 
nesmí více otáčet, protože jinak by došlo k poškození trubkového dveřního zavírače. 
 

Pokyny pro ovládání: Na dveře se obecně nesmí tlačit. Hrozí nebezpečí vyskočení kloubu a tím jeho 
poškození. 
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Montáž trubkového dveřního zavírače RTS 
Předepsané vzdálenosti závěsů 

 

Montáž do hliníkových  
a ocelových dveří 
 
 
 
 
 
 
 

POZOR: 
Rozměry W, X a Y se musí bezpodmínečně 

dodržet! V opačném případě by došlo k 
omezení úhlu otevření, jakož i funkce 

konečného dorazu a zavírání. 
Využijte naše poradenské služby. 

 

 

  

Montáž do dřevěných dveří  
ve stejné úrovni 

 
 

Montáž do plotových branek  
a vrat se šroubovými závěsy  
(POZOR: použije se zalomený 
zárubňový kus!) 

 
 Pfosten = Veřej 

Torrahmen = Rám vrat 
Öffnungswinkel = Úhel otevření 
Abgewinkeltes Zargenstück = Zalomený zárubňový kus 

 

Protideska se zalomeným zárubňovým 
kusem 
(viz obrázek dole vpravo) 



Trubkové   

dveřní zavírače   
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Trubkový dveřní zavírač RTS - d a RTS – e 
 

 

 

Trubkové dveřní zavírače DICTATOR model RTS - d a RTS - e jsou určeny pro ocelové 
a hliníkové dveře. Jejich čelní deska se připevní na dveře pomocí dvou šroubů M8. RTS 
- d a RTS - e se liší pouze rozložením otvorů čelní desky a protidesky. Typ RTS - e lze 
díky jeho montážním otvorům použít i jako náhradu za trubkový dveřní zavírač ROR TS 
450 firmy GEZE.  
 

U hliníkových dveří se zavírač namontuje přednostně do spodního soklového profilu;  
u ocelových dveří pak do dolního nebo horního trubkového rámu. 
 
 
Pokud trubkový zavírač RTS – e nelze namontovat do dveří, lze k němu objednat kryt 
pro venkovní montáž na dveře. K tomu viz další informace na straně 02.032.01 a násl. 
 
 

Typ  400 520 400 529* 
délka (rozměr B)  734 mm 734 mm 
Úhel otevření  180 180
Šířka dveřního křídla  750 - 1150 mm 750 - 1150 mm 
Výška křídla dveří  do 2500 mm do 2500 mm 
Hmotnost jednoho křídla  do 80 kg do 80 kg 

Technické údaje 

Vzdálenost závěsu X  35 - 45 mm 35 - 45 mm 
 Směr otvírání DIN  vlevo a vpravo 
  

* čelní deska je podobná desce firmy GEZE typ ROR TS 450 
 
 

Rozměry   
Ansicht = Náhled 

 
 
 

  

Trubkový dveřní zavírač RTS – d obj. č. 400520 Objednací údaje 
Trubkový dveřní zavírač RTS - e obj. č. 400529 

 

Vyztužené 
závitové desky 
(nejsou součástí 

balení) 
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Trubkový dveřní zavírač RTS - t a RTS – u 
 

 

 

Trubkové dveřní zavírače DICTATOR model RTS - t a RTS - u mají jednostrannou 
montážní desku. Jsou určeny pro montáž do dveří úplně nahoru nebo úplně dolů. 
 

U ocelových dveří se závit pro upínací šrouby může řezat přímo do profilu dveří.  
V opačném případě se přinýtují závitové vložky. U hliníkových dveří se do profilů 
musí zasunout odpovídající vyztužovací desky. 
 

Trubkové dveřní zavírače RTS - t a RTS - se liší umístěním podélné drážky  
v kloubové části (slouží k přístupu k regulaci). Při výběru trubkového dveřního 
zavírače RTS - t nebo RTS - u dejte pozor na požadované umístění zavírače 
(nahoře nebo dole) a na směr otvírání dveří. 
 
 
 

Technické údaje  Typ  400 525 400 526 

  délka (rozměr B)  734 mm 734 mm 

  Úhel otevření  180 180

 Šířka dveřního křídla  do 1150 mm 

 Výška křídla dveří  do 2500 mm 

 Hmotnost jednoho křídla  do 80 kg 

 Směr otvírání   

 Montáž nahoře  DIN vlevo DIN vpravo 

 
POZOR: 

 
U dřevěných dveří je montáž možná 
pouze u dveří s obložkovou zárubní! 

 

 Montáž dole  DIN vpravo DIN vlevo 

 
 

  

Rozměry 
 

  

Ansicht = Náhled 

 
 
 
 

Objednací údaje Trubkový dveřní zavírač RTS - t  obj. č. 400525 
 Trubkový dveřní zavírač RTS - u  obj. č. 400526 

  



Trubkové   
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Trubkový dveřní zavírač RTS – v 
 

 
 
 

 

Trubkový dveřní zavírač DICTATOR model RTS - v je určen zejména pro dřevěné 
dveře ve stejné úrovni, které jsou již z továrny vybaveny tímto zavíračem dveří. 
 

Montáž lze provést na libovolné místo dveří, zejména však zhruba do poloviční výšky 
mezi závěsy. Tím se dosáhne nejrovnoměrnějšího zatížení dveří a závěsů. 

Technické údaje  Typ  400 527  

  délka (rozměr B)  734 mm  

  Úhel otevření  180 

 Šířka dveřního křídla  do 1150 mm  

 Výška křídla dveří  do 2500 mm  

 Hmotnost jednoho křídla  do 80 kg  

 Směr otvírání  vlevo a vpravo (DIN)  

 
POZOR: 

 
Trubkový dveřní zavírač RTS - v lze 
použít pouze u dveří s obložkovou 

zárubní! 
 

 
 

 

 

Rozměry 
 

  

Ansicht = Náhled 
Senkung = Zahloubení 

 
 
 
 

Objednací údaje Trubkový dveřní zavírač RTS – v obj. č. 400527 
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Kryt pro venkovní instalaci RTS - e 

 
 

 

Kryt pro venkovní instalaci byl vyvinut proto, aby se zavírač dveří RTS - e  
(obj. č. 400529) mohl použít například i u dveří se závěsy ve stejné úrovni nebo u 
dveří bez trubkového rámu. Kryt kromě toho usnadňuje dodatečné vybavení. S 
krytem pro venkovní instalaci můžete zavírač RTS - e univerzálně použít u všech 
druhů dveří, pokud dodržíte níže uvedené rozměry. 
 

U ocelových bran se kryt může navařit přímo u výrobce. 
 

To samé platí pro montážní desku na sloupku. 
 

Důležité je dodržet níže uvedené rozměry. Podle uspořádání dveřních závěsů se 
dveře mohou otevírat až do úhlu 180. Kryt se dodává standardně pozinkovaný. Při 
odběru většího počtu kusů lze kryty dodat i nastříkané práškovou barvou na přání. 
 

Předepsané 
rozměry závěsů 

 
Empfehlung = Doporučení 

Rozměry krytu  

 
  
Obsah balení Kryt pro montáž na omítku 

 Montážní deska se šrouby 

 Montážní deska pro sloupek se šrouby a podložkami 
  
Objednací údaje Kryt pro venkovní instalaci RTS - e (400529) obj. č. 400594 
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Dveřní zavírač DIREKT 
dveřní zavírač pro branky v oplocení 
 

 

Dveřní zavírač DICTATOR model 
DIREKT představuje cenově 
výhodné řešení, pomocí kterého 
můžete vždy spolehlivě a zároveň 
tlumeně zavírat vchodové branky  
v oplocení, např. u školek, škol nebo  
i jednoduché zahradní branky. Stejně 
jako normální zavírací pružina brání 
rychlému přiražení dveří resp. branky. 
Brzděným zavíráním snižuje zavírač 
nebezpečí úrazu (např. skřípnutí 
prstů) a brání brance, aby narazila do 
další právě procházející osoby. 
Dveřní zavírač DIREKT zajistí, že se 
branka vždy spolehlivě zavře a 
například děti ve školce nemohou 
jednoduše vyběhnout na ulici. 
 

Jeho montáž je stejně jako  
u běžných zavíracích pružin velice 
snadná. Avšak narozdíl od těchto 
zavíracích pružin lze plynule 
nastavovat jeho rychlost zavírání. 
 

Podle velikosti branky a umístění 
závěsů se použije buď DIREKT 150 
nebo DIREKT 200. 
 

Dveřní zavírač DIREKT je určen pro 
vchodové branky s běžnými závěsy, 
„šikmými“ závěsy, jakož i se 
šroubovými závěsy. 
 

 

 
 

Povrch pístnice chromováno nebo V2A 

Povrch válce/chráničky ocel se smršťovací fólií, černá/bílá, pozink, V2a 

Úhel otevření max. až 110° 

Hmotnost jednoho křídla do 100 kg, závisí na zvoleném modelu 

Velikost dveřního křídla výška cca do 2500 mm, šířka cca 750 mm - 1500 mm 

Zavírací síla podle montáže a provedení cca 10 - 60 Nm 

Technické údaje 

Rychlost zavírání plynulé nastavení 
 



Dveřní zavírače  

DIREKT   
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Princip fungování zavírače DIREKT 
oblast použití zavírače 
 

 
 

 

Dveřní zavírač DICTATOR model DIREKT působí na křídlo branky přímo bez táhla 
či vodicí lišty. Na jedné straně se namontuje na rám branky resp. její sloupek a na 
druhé straně se přimontuje přímo ke křídlu branky. Dveřní zavírač DIREKT funguje 
podobně jako plynová pružina. Když je branka otevřená, tzn. pístnice je vyjetá, 
vytlačuje plynová náplň v zavírači pístnici opět zpátky a branka se tak zavírá. 
Zavírání je tlumeno hydraulickým olejem ve válci. Použití plynného dusíku místo 
běžné pružiny znamená podstatně vyšší zavírací sílu. Tím je zajištěno, že se 
branka spolehlivě zavře i přes malý průměr dveřního zavírače DIREKT. 

Zavírač DIREKT je k dostání ve dvou délkách: se zdvihem 150 a 200 mm.  
V běžných případech se používá DIREKT 150. Zavírač DIREKT 200 určen zejména 
pro široké brány a na místa s nepříznivým umístěním závěsu či sloupku brány. 
 

Jako montážní příslušenství se v běžném případě použije montážní úhelník 
popsaný dále. 
 

Pro brány s "šikmým" závěsem se dodává speciální provedení s oboustranným 
úhlovým kloubem. K tomu viz strana 02.034.04. 
 
 

 DIREKT 150 DIREKT 200 
Hmotnost dveřního křídla cca do 80 kg cca do 100 kg 
Výška dveřního křídla cca až 2500 mm cca až 2500 mm 
Šířka dveřního křídla cca 750 - 1200 mm cca 750 - 1500 mm 

Kritéria pro výběr 

Zavírací síla* cca 10 - 25 Nm cca 10 - 60 Nm 
 * závisí na montážní poloze a provedení 

 
Pro zajištění hladkého fungování je potřeba jak u zavírače DIREKT 150 tak  
i zavírače DIREKT 200 dodržet určené vzdáleností závěsů, které závisí na druhu 
dveřního závěsu, na možnostech připevnění montážního úhelníku a na poloze 
křídla dveří na sloupku. 
 

Předepsané rozměry 
DIREKT 150 

Následující obrázky ukazují některé typické situace a jejich optimální montážní 
rozměry. 

 

 
Türpfosten = Sloupek 
Türblatt = Křídlo dveří 

 
 
Montáž na vchodové branky se 
závěsy navařenými k jedné straně 
 
(pro vchodové branky s „šikmými“ 
závěsy se dodává speciální provedení 
dveřního zavírače DIREKT, s úhlovými 
klouby na obou stranách, jakož i 
montážním úhelníkem se závity) 

  
Pokračování na následující straně. 
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Oblasti použití zavíračů DIREKT - pokračování 
 

 
 

 

Při instalaci zavírače dveří DIREKT dejte pozor na to, aby zavírač dveří byl  
k zavřeným dveřím v co možná nejpříznivějším úhlu a měl tak ještě dostatečnou 
sílu k jejich zavření. Zavírač dveří DIREKT by proto měl být v běžném případě 
pokud možno namontován do vnějšího otvoru montážního úhelníku. 

Předepsané rozměry 
DIREKT 150 - pokračování 

Montáž na vchodové branky se 
závěsy navařenými doprostřed 

 
Türpfosten = Sloupek 
Türblatt = Křídlo dveří 

Montáž na vchodové branky se 
šroubovými závěsy 

 

 
Předepsané rozměry 
DIREKT 200 

 
Pro zavírač dveří DIREKT 200 platí individuální montážní rozměry podle geometrie 
sloupku a umístění závěsů. Abyste si mohli přibližně vyzkoušet, zda je dveřní 
zavírač DIREKT 200 vhodný pro Vaši konkrétní situaci, změřte vzdálenost od 
středu závěsu k přední straně sloupku. Pro získání montážního rozměru A přičtěte 
k tomu předpokládanou nezbytnou vzdálenost otvorů montážního úhelníku 205264 
(min. 30 mm, max. 90 mm). Jestliže je montážní rozměr A větší než rozměry  
v tabulce, pak zmenšete maximální úhel otevření brány. 
 

 
Türpfosten = Sloupek 
Türblatt = Křídlo dveří 
MOntagewinkel = Montážní úhelník 
Maß = Rozměr 

 

 
Beispiel = Příklad 
Maß in mm= Rozměry v mm 

Příklad 1: 
Rozměr A má být 105 
Rozměr B: může být 30 - 70 
Příklad 2: 
Rozměr A má být 135 
Rozměr B: může být 30 - 45 
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Rozměry zavíračů DIREKT - objednací údaje 
 

 
 

 

Zavírač dveří DIREKT 150 a DIREKT 200 se v podstatě liší pouze ve svých délkách. 
Oba typy se dodávají s různým povrchem a rovněž v provedení z ušlechtilé oceli. 
Příslušenství je obecně buď pozinkované nebo z ušlechtilé oceli. 
 

Zavírače dveří DIREKT se dodávají s různými zavíracími silami. U dveří s lehkým 
chodem, které se zaklapnou do zámku i bez použití síly resp. které mají zámek bez 
západky, plně postačuje zavírací síla o velikosti 400 N. Pokud potřebujete vetší sílu, pak 
použijte zavírač DIREKT se silou 600 N. Pomocí zabudovaného ventilu můžete  
v případě potřeby snížit zavírací sílu přímo na místě, a sice odpuštěním plynu  
(viz strana 02.034.00). 
 

Rozměry 
DIREKT 150 
DIREKT 200 

 
Šroub pro regulaci 

rychlosti zavírání 
  

Provedení dveřního zavírače DIREKT S příslušenstvím* 
obj. č. 

Bez příslušenství 
obj. č. 

Dveřní zavírač DIREKT 150, 400 N, pozink 392301 392311 

Dveřní zavírač DIREKT 150, 600 N, pozink 392309 392319 

Dveřní zavírač DIREKT 150, 400 N, černý 392300 392310 

Dveřní zavírač DIREKT 150, 600 N, černý 392308 392318 

Dveřní zavírač DIREKT 150, 400 N, bílý 392302 392312 

Dveřní zavírač DIREKT 150, 400 N, V2a 392400 392410 

Dveřní zavírač DIREKT 150, 600 N, V2a 392401 392411 

Dveřní zavírač DIREKT 200, 400 N, pozink 392363 392373 

Dveřní zavírač DIREKT 200, 600 N, pozink 392366 392361 

Dveřní zavírač DIREKT 200, 400 N, černý 392364 392365 

Dveřní zavírač DIREKT 200, 400 N, V2a 392463 392464 

Dveřní zavírač DIREKT 200, 600 N, V2a 392466 392460 

   
Montážní příslušenství pozink V2A 
Montážní úhelník pro dveřní zavírač DIREKT 205264 205267 

Montážní úhelník pro úzké sloupky 205450 205451 
Konzola křídla 205197 205249 

Objednací údaje 

 
*Zavírače DIREKT s příslušenstvím se standardně dodávají s následujícími komponenty: 
vždy po 1 kuse 205450 a 205197 
resp. u provedení v nerezu V2A: vždy po 1 kuse 205451 a 205249 
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Montážní příslušenství 

 
 

 

Zavírač dveří DIREKT se zpravidla dodává jako souprava včetně montážního 
příslušenství. Rozměry montážního příslušenství najdete v následujícím textu. U zavíračů 
DIREKT pro „šikmé“ závěsy se musí použít speciální montážní příslušenství  
(viz následující strana). 
 

Montážní příslušenství se dodává v provedení z pozinkované oceli nebo z ušlechtilé 
oceli.  
 

Vedle standardního montážního úhelníku nabízí firma DICTATOR i speciální řešení.  
Ta jsou navržena speciálně pro sloupkové konstrukce a garantují optimální fungování 
dveřního zavírače DIREKT i ve specifických provozních podmínkách. V případě zájmu se 
jednoduše obraťte na nás. 
 

Připevnění ke sloupku 

  

Rozměry 
Montážní příslušenství 

 

 

 
Montážní úhelník pro úzké  
sloupky (= standard) 
obj. č. 205450 
resp. 205451 (V2A) 

  

 

 

Připevnění ke dveřím 

 
 
Konzola křídla 
obj. č. 205197 
resp. 205249 (V2A) 

 

Montážní úhelník 
obj. č. 205264 
resp. 205267 (V2A) 



Dveřní zavírače  

DIREKT   
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Dveřní zavírač DIREKT pro brány s "šikmým" závěsem 
 

Dveřní zavírač DIREKT se může použít i pro brány s "šikmým" závěsem. Na obou 
stranách má úhlový kloub a je proto delší. Montážní úhelníky mají pro uchycení 
závitového čepu závitový otvor M8. Dodržte stejné vzdálenosti mezi závěsy stejně jako  
u běžných zavíračů DIREKT 150 a DIREKT 200. 

 
 

 
  

Rozměry montážního 
příslušenství  
k dveřnímu zavírači 
DIREKT pro brány  
s "šikmým" závěsem 
 

 

Připevnění na sloupek brány 
 
 
 

 
 
 
 

Připevnění na bránu 

 
 

Montážní úhelník pro dveře 
obj. č. 205273  

resp. 205274 (V2A) 

 

Montážní úhelník pro sloupek, pozink 
pro brány s „šikmými“ závěsy  
obj. č. 205271 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Montážní úhelník pro sloupek, V2A 
pro brány s „šikmými“ závěsy  
obj. č. 205272 

 
 
 

   

Provedení dveřního zavírače DIREKT pro 
"šikmé" závěsy  

S příslušenstvím 
obj. č. 

Bez příslušenství 
obj. č.  

Objednací údaje 

Dveřní zavírač DIREKT 150, 100 N, pozink 392323 392333 

Dveřní zavírač DIREKT 150, 400 N, pozink 392321 392331 

Dveřní zavírač DIREKT 150, 400 N, černý 392320 392330 

Dveřní zavírač DIREKT 150, 400 N, bílý 392322 392332 

Dveřní zavírač DIREKT 150, 400 N, V2A 392420 392430 

Dveřní zavírač DIREKT 200, 300 N, pozink - - - 392362 

Dveřní zavírač DIREKT 200, 400 N, pozink 392374 392375 

 
 

Podstatným faktorem na 
požadovanou zavírací sílu 

zavíračů DIREKT je stoupání při 
otevření a hmotnost branky. 

Čím větší jsou tyto hodnoty, tím 
menší musí být zavírací tlak, 

protože jinak budete muset na 
otevření branky vynaložit 

značnou sílu. 

 

Dveřní zavírač DIREKT 200, 300 N, V2a - - - 392461 

  
 

  

 Montážní příslušenství pozink V2A 
 Montážní úhelník "šikmé" závěsy 205271 205272 

 Montážní úhelník pro dveře, pro "šikmé" závěsy 205273 205274 
 



 Podlahové  
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Podlahové dveřní zavírače WAB 180 
pro velmi těžké dveře do 600 kg 
 

 

Podlahový dveřní zavírač DICTATOR model 
WAB 180 se osvědčuje již řadu desítek let - 
obzvláště v tvrdých podmínkách, kdy se 
používal pro těžké vchodové dveře např. 
 u kostelů, muzeí, úřadů, na poštách atd. 
 

Na základě dlouholetých zkušeností  
s konstrukcí a výrobou dveřních zavíračů 
vznikl extrémně stabilní model s vysokou 
nosností a mimořádnou životností. 
 

Speciální ložisko hřídele v prostoru s olejem 
dovoluje použít zavírač u velmi těžkých 
dveří s hmotností do 600 kg. 
 

Bezvadného fungování zavírače i při častém 
používání dveří a při různých teplotách je 
dosaženo velkým množstvím hydraulického 
oleje s nízkou viskozitou, který vyplňuje celý 
vnitřní prostor. 
 

Rychlost zavírání lze plynule nastavovat. 
Bezpečnostní ventil brání prasknutí 
důležitých funkčních dílů i při rychlém 
zavírání při použití velké síly. 
 

Každý dveřní zavírač se dodává  
s cementovou ochrannou krabicí. Jako 
příslušenství jsou k dostání různé krycí 
desky, nosné páky a čepové závěsy - 
volitelně pro ocelové nebo dřevěné dveře. 
 

Pro těžké dveře, které nevyžadují žádnou 
zavírací funkci, se WAB 180 dodává i jako 
čisté podlahové ložisko. 
 

 

 
 
 
 

Hmotnost dveří max. 300 kg (normální provedení), 600 kg (typ "SS") 

Druhy dveří ocelové dveře, dřevěné dveře (s jednostranným 
přirážením) 

Funkce zavírání od 160° (dveře lze ale otevřít až na 180°) 
Rychlost dveří (standardně) plynule nastavitelné tlumení od úhlu otevření 45° 

Zavírací momenty 20 - 45 Nm 

Krycí desky ušlechtilá ocel, mosaz a hliník 

Technické údaje 

Další příslušenství nosná páka, čepový závěs, posuvná páka 
 



Podlahové   
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Montáž a nastavení 

 
 
 

 
U podlahového zavírače WAB 180 se podle směru otvírání dveří rozlišuje mezi 
pravým a levým zavíračem. Označení DIN pravé nebo levé přitom udává směr 
otvírání dveří, a to při pohledu ze strany, na kterou se dveře otevírají. Pravé dveřní 
křídlo je v obrázku dole označeno jako „dveře DIN pravé“. V běžných případech se 
WAB 180 montuje paralelně ke dveřím s bočním předsazením. Může se namontovat  
i s osou přímo pode dveřmi. K tomu potřebujete jako příslušenství rovnou nosnou 
páku a horní závěs musí být kyvadlový závěs. Nastavitelné tlumení rychlosti zavírání 
začíná při úhlu otevření 45°. Ve speciálním provedení se zavírač dodává  
s nastavitelným tlumením rychlosti zavírání po celé dráze pohybu dveří. Regulační 
šroub je pod krycím šroubem (viz obr. na následující straně). Krycí šroub se po dobu 
nastavování musí odšroubovat. 
 

POZOR: Při montáži dále nezapomeňte na to, že pro zavřené dveře se musí nasadit doraz. 
 
 
U dvoukřídlých dveří se nainstaluje samostatná koordinace zavírání křídel. 
 

Směr otvírání 

 
Tür DIN rechts = Dveře DIN pravé 
Öffnungsrichtung = Směr otvírání 

 
Provedení DIN levé 
a DIN pravé 

 
Ausführung DIN links = Provedení DIN levé  
Ausführung DIN rechts = Provedení DIN pravé 

 

Šipka ukazuje směr 
otvírání dveří. 
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Podlahový dveřní zavírač WAB 180  
- kritéria pro výběr, rozměry 

 

 

Podlahový dveřní zavírač WAB 180 se dodává v pěti různých provedeních, která se 
liší v síle pružiny (síla II - V pro dveře do 300 kg, síla VI do 600 kg). Při své 
objednávce uvádějte i rozměry dveří, jejich přibližnou hmotnost a směr otvírání podle 
DIN. 
 
Následující tabulka Vám pomůže při výběru správného zavírače: všechny údaje 
vycházejí z výšky dveří maximálně 2,50 m, zatížení větrem se nebere v úvahu. 
Ohledně exteriérových dveří, které jsou vystaveny náporu větru, nebo interiérových 
dveří v prostorách s velkými rozdíly tlaku se na nás obraťte. 

  

Hmotnost dveří / kg  Šířka dveří / m  Velikost zavírače 
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 3,00  Typ "SS", VI 

Kritéria pro výběr 

500 - 600  do 1,15 do 3,00  Typ "SS", VI 

 
Rozměry podlahového 
dveřního zavírače 

 
Ausführung DIN links = Provedení DIN, levé dveře 
Anschweißhebel = Navařovací páka 
Regulierschraube = Regulační šroub 
Traghebel für Holztüren = Nosná páka pro dřevěné dveře 
Zementschutzkasten = Cementová ochranná krabice 
Abdeckplatte = Krycí deska 
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Příslušenství 
 

 
 
 

 

Pro podlahový dveřní zavírač WAB 180 existuje celá řada příslušenství. Nosná páka  
a horní dveřní závěs závisí na druhu dveří a montážní pozici podlahového dveřního 
zavírače. Pro ocelové dveře se dodává příslušenství k navaření, pro dřevěné dveře  
k našroubování. 
 

U velmi těžkých dveří by se jako horní dveřní závěs mělo vždy zvolit provedení  
s jehlovým ložiskem (viz dvě strany dále), aby se zajistil optimální chod dveří. 
 
Kování uvedená na této stránce se použijí, pokud je dveřní zavírač nainstalován 
na boku dveří. 

 
 

  

Rozměry kování  
pro navaření 

Nosná páka (dole)  
obj. .č 460088 

Čepový závěs (nahoře) 
obj. .č 460089 

 
 

  

 
Čepový závěs (nahoře) 
obj. .č 460087 

 

Rozměry kování  
pro našroubování 

 
Nosná páka (dole)  
obj. .č 460086 
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Příslušenství - pokračování 
 

 
 

 

Jestliže se podlahový dveřní zavírač montuje přímo pod dveře, pak se zvolí rovná nosná 
páka v kombinaci s kyvadlovým závěsem jako horním dveřním závěsem. 
 

Jestliže se mají dveře, které již mají dveřní závěsy, dodatečně vybavit zavíračem WAB 
180, pak se zavírač zapustí do podlahy na boku dveří. Zavírací síla se na dveře přenáší  
tzv. posuvnou pákou. 

Rozměry kování pro našroubování, když se podlahový dveřní zavírač montuje přímo 
pod dveře. 

Kyvadlový závěs (nahoře) 
obj. č. 460091 

 
Provozní stav: čep je vyjetý 

 
 
Montážní stav: čep je zajetý 

 

 
 
Nosná páka rovná (dole) 
obj. č. 460090 

 

 
 
Posuvna páka pro dodatečné vybavení 
Posuvna páka (dole) 
obj. č. 460093 

 
  výsuvná z 310 na max. 410 mm 
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Informace pro objednání 
 

 
 

 

Součástí balení podlahového dveřního zavírače je vlastní zavírač a cementová 
ochranná krabice. Krycí deska (z hliníku, mosazi nebo ušlechtilé oceli) jakož  
i příslušný dveřní závěs a nosná páka se objednávají zvlášť. 
 

Pro speciální účely, např. pro dveře chladírenských prostor, bazénu nebo saun 
dodáváme provedení určené do vlhkých prostor. Pro dveře do 200 kg  
a s max. velikostí dveřního zavírače III se dveřní zavírač WAB 180 může vybavit  
i aretací (mezi 90° a 160°). 
Aretační poloha se musí uvést při objednávce. 
 

Pro těžké dveře, které nevyžadují žádnou zavírací funkci, se WAB 180 dodává i jako 
čisté podlahové ložisko. Svými rozměry a obsahem balení odpovídá podlahovému 
zavírači typu SS, nemá však zavírací pružinu. 
 

  

Obsah balení Podlahový dveřní zavírač s cementovou ochrannou krabicí s práškovým nástřikem 

  

Podlahový dveřní zavírač WAB 180 síla II DIN levý obj. č. 460002 
Podlahový dveřní zavírač WAB 180 síla III DIN levý obj. č. 460003 
Podlahový dveřní zavírač WAB 180 síla IV DIN levý obj. č. 460004 
Podlahový dveřní zavírač WAB 180 síla V DIN levý obj. č. 460005 
Podlahový dveřní zavírač WAB 180 síla II DIN pravý obj. č. 460012 
Podlahový dveřní zavírač WAB 180 síla III DIN pravý obj. č. 460013 
Podlahový dveřní zavírač WAB 180 síla IV DIN pravý obj. č. 460014 
Podlahový dveřní zavírač WAB 180 síla V DIN pravý obj. č. 460015 
Podlahový dveřní zavírač WAB 180 typ „SS“ síla IV DIN levý obj. č. 460056 

Podlahový dveřní zavírač WAB 180 typ „SS“ síla IV DIN pravý obj. č. 460066 
Podlahové ložisko WAB 180 typ "SS", DIN pravé obj. č. 460070 

Objednací údaje 
podlahový dveřní zavírač 

Podlahové ložisko WAB 180 typ "SS", DIN levé obj. č. 460071 

   
Hliníková krycí deska DIN levá obj. č. 460080 
Hliníková krycí deska DIN pravá obj. č. 460081 
Mosazná krycí deska DIN levá obj. č. 460082 
Mosazná krycí deska DIN pravá obj. č. 460083 

Krycí deska z ušlechtilé oceli DIN levá obj. č. 460084 
Krycí deska z ušlechtilé oceli DIN pravá obj. č. 460085 
Nosná páka pro dřevěné dveře, pozinkovaná obj. č. 460086 
Čepový závěs pro dřevěné dveře, pozinkovaný obj. č. 460087 
Čepový závěs pro dřevěné dveře s jehl. ložiskem pro WAB 180 SS obj. č. 460094 
Nosná páka k navaření obj. č. 460088 
Čepový závěs k navaření obj. č. 460089 
Čepový závěs k navaření s jehlovým ložiskem pro WAB 180 SS obj. č. 460095 

Nosná páka rovná k přišroubování obj. č. 460090 
Kyvadlový závěs k našroubování obj. č. 460091 
Posuvna páka (dodatečné vybavení) obj. č. 460093 

Objednací údaje 
příslušenství 

Parafínová náplň pro cementovou ochrannou krabici obj. č. 460097 
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Kuličkový stavěč dveří  
a doraz dveří 
 

 

Kuličkový stavěč dveří DICTATOR spojuje 
ideálním způsobem tři funkce: měkce 
zastavuje dveře, brání jejich otevření přes 
zadaný úhel otevření a drží je v otevřené 
poloze. 
 

Plochý kotouč se připevní na podlaze tam, 
kde mají dveře zůstat otevřené. Svým 
plochým provedením nepřekáží osobám ani 
vozidlům (nebezpečí klopýtnutí) a je velice 
nenápadný. Dorazová pryž na kotouči 
měkce zabrzdí otevírané dveře a šetří tak 
dveře a jejich závěsy. 
 

V kotouči zaklapne kulička a dveře zůstanou 
pevně zafixované v požadované poloze. 
Dveře jsou tak chráněny proti nechtěnému 
zavření např. průvanem. Prostým 
zatažením za dveře se zaaretované dveře 
bez námahy opět uvolní a šetří tak únavné 
hledání stavěče dveří pro uvolnění 
mechanické aretace. 
 

Přídržnou sílu stavěče lze plynule nastavit 
a stavěč dveří se tak hodí do různých 
podmínek. Kuličkový stavěč dveří DICTATOR 
lze díky jeho hliníkovému pouzdru bez 
problémů použít i venku. 
 

 

 
Materiál pouzdra/kotouče  hliník 
Povrch  stříbrný nebo tmavě hnědý, vypalovaný lak 
Hmotnost dveří  cca do 40 kg 
Velikost dveří  do šířky 1000 mm, výšky 2200 mm 
Obsah balení  pouzdro s kuličkou, kotouč s pryžovým dorazem, 

Technické údaje 

 šroubem se zápustnou hlavou M8x50 s 
hmoždinkou 
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Montáž 
 

Pouzdro s kuličkou se připevní na dveřním křídle co nejvíce dopředu k hraně 
zavírače (v co největší vzdálenosti od dveřního závěsu). Po uvolnění šroubu  
s křížovou hlavou sejměte pouzdro z kuličkové klece. Montážní deska je teď volně 
přístupná a přišroubuje se na dveřní křídlo nad podlahu pomocí samořezných šroubů 
(∅ 4x16) 20 mm, které jsou součástí balení. Dveře nyní otevřete do požadované 
polohy a v tomto místě přiděláte k podlaze kotouč kuličkového stavěče dveří 
DICTATOR pomocí dodaných šroubů se zápustnou hlavou (M8x50). Kotouč se 
namontuje tak, aby strana s tlumicím dorazem ukazovala ke dveřím. Aby se kotouč 
nemohl otáčet, zapustí se do podlahy na dolním okraji kotouče ještě malý čep  
(∅ 6 mm). 
 

Jestliže je kulička v kotouči zaražena příliš málo nebo příliš hluboko, můžete 
korigovat polohu montážní desky na dveřích a tím i výšku kuličky posunutím desky  
v rámci podlouhlých otvorů. Potom se na montážní desku nasune pouzdro a zajistí se 
šroubem s křížovou hlavou. 
 

Přídržná síla kuličkového stavěče dveří DICTATOR se nastaví pomocí šroubku  
s drážkou nahoře na pouzdru: otáčením ve směru hodinových ručiček přídržnou sílu 
zmenšujete, otáčením proti směru hodinových ručiček zvyšujete. 
 

Rozměry 

 
 Türblatt = Křídlo dveří 

Fußboden= Podlaha 
 

Hliník, stříbrný odstín, vypalovaný lak  obj. č. 500 310 
Hliník, tmavě hnědý, vypalovaný lak  obj. č. 500 311 
Hliník, barevný, povrstvený plastem  na požádání 
Hliník, eloxovaný (stříbrný, odstín niklové mosazi, tmavě hnědý)  na požádání 

Objednací údaje 
 

Mosaz, matná kartáčovaná, matná poniklovaná, nebo leštěná  na požádání 
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Stavěč dveří DICTATOR ZE 
 

 

Stavěč dveří DICTATOR ZE přidrží dveře  
v libovolné pozici. Doporučuje se proto 
například u dveří, u kterých není potřeba 
žádný mechanický doraz pro omezení úhlu 
otevření dveří. 
 

Stavěč dveří ZE se dodává ve 4 různých 
velikostech. S délkou zdvihu od 25 do 90 mm 
vyrovnáte i velké mezery mezi spodní 
hranou dveří a podlahou. I u hladkých nebo 
nerovných podlah zůstanou dveře spolehlivě 
stát v nastavené poloze, protože 
zabudovaná pružina tlačí pryžovou patku 
proti podlaze. 
 

Stavěč dveří DICTATOR model ZE  
je nerezový. Všechny kovové součástky 
stavěče dveří včetně vnitřních dílů jsou buď  
z hliníků, nebo nerezu. Stavěč dveří je proto 
ideální pro použití venku nebo ve vlhkém 
prostředí. 
 

Dveře se zafixují v požadované poloze 
jednoduchým sešlápnutím plastové krytky. 
Dveře opět uvolníte sešlápnutím kovové 
desky nad tělem stavěče. Táhlo automaticky 
vyjede nahoru a dveře se opět volně 
pohybují. 
 

Stavěč dveří se standardně dodává v barvě 
stříbrné hliníkové. Jiné povrchové úpravy  
se dodávají na požádání. 
 

 

 
 

Materiál  skříň: hliník; ostatní díly z nerezu/plastu 
Délky zdvihu  25, 60, 75, 90 mm 
Povrch  stříbrná barva, jiné povrchové úpravy na požádání 

Technické údaje 

Obsah balení  Stavěč dveří s upínacími šrouby 
 



  
Stavěče  dveří   
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Montáž 
 

Při určování místa, kam stavěč namontuje, dejte pozor na to, aby byl stavěč dveří 
dostupný i při otevřených dveřích. Stavěč dveří DICTATOR model ZE se namontuje 
co možná nejblíže zavírací hraně. Pryžová patka přitom musí končit se spodní 
hranou dveří. 
 

Princip fungování  Pro zafixování dveří sešlápnete plastovou krytku na vršku stavěče, až se dveře 
zaaretují. Malá pružinka nad pryžovou nožkou tlačí nožku proti podlaze, takže 
nehrozí smekání a popojíždění dveří. 
 

Zaaretované dveře uvolníte sešlápnutím kovové destičky nad hliníkovým tělem 
stavěče, kdy táhlo vyjede opět zcela nahoru. 
 
 
 

Rozměry 

 
 Feder = Pružina 

Hub = Zdvih 
 
 
 
 

Stavěč dveří ZE 11  zdvih 25 mm  obj. č. 500 200 
Stavěč dveří ZE 14  zdvih 60 mm  obj. č. 500 210 
Stavěč dveří ZE 6  zdvih 75 mm  obj. č. 500 220 

Objednací údaje 
 

Stavěč dveří ZE 9  zdvih 90 mm  obj. č. 500 230 
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Omezovač otvírání dveří 
s hydraulickým koncovým tlumením ve směru otvírání 
 

 

Omezovače otvírání dveří DICTATOR 
se starají o to, aby se otočné dveře 
neotvíraly nekontrolovaně. Tlumí pohyb 
dveří při otvírání a omezuje úhel jejich 
otevření. Tím se šetří dveře i jejich 
kování. S dveřmi můžete zpočátku 
lehce pohybovat, neboť brzdný účinek 
se objeví okamžitě pouze při vysokých 
rychlostech (např. náraz větru).  
V běžných případech kontinuálně roste 
až do koncové polohy. 
 

Omezovače otvírání firmy DICTATOR 
se používají mimo jiné tam, kde hrozí 
nekontrolovaný náraz dveří do stěny 
kvůli větru nebo průvanu nebo i při 
běžném otvírání resp. když se dveře 
vytrhnout člověku z ruky. Vedle 
poškození dveří, kování a případně  
i stěny představují nekontrolovatelně 
otevírané dveře i nebezpečný zdroj 
úrazu, který byste neměli podceňovat. 
 

Omezovače otvírání dveří se dodávají 
ve dvou základních provedeních: bez 
regulace tlumicí síly nebo bez ní.  
Pro různé velikosti dveří jsou k dispozici 
různá provedení v několika 
konstrukčních řadách. Naše oddělení 
technického poradenství pro zákazníky 
Vám ochotně a zdarma pomůže vybrat 
vhodný omezovač otvírání dveří pro 
Vaši aplikaci. 
 
 

 

 

 

Průměr válce TB: 23, 28 mm; TBR: 28, 35 mm 

Průměr pístnice TB: 10 / 14 mm ; TBR: 10, 14 mm 

Povrch válce pozink, V2a, nalakovaný barvou RAL 

Pístnice chromovaná nebo z nerezu (V2a) 

Velikost dveří* šířka do 1,30 m, výška 2,50 m (při 3 závěsech) 

Hmotnost dveří* cca do 200 kg; *pro větší dveře na požádání 

Maximální úhel otevření 120° 

Technické údaje 

Mechanická aretace (cca) TB: 1023: 250 N, 1428: 350 N, 1435: 500 N 
 



Omezovače   

otvírání dveří   
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Princip fungování, pokyny k montáží a nastavení 

 
 

 

Použít omezovače otvírání dveří DICTATOR se doporučuje pro dveře, které se 
otevírají ven a které jsou vystaveny působení větru, nebo pro interiérové dveře  
v místech, kde je silný průvan a které se tak mohou nekontrolovatelně otvírat. 
Dostatečné tlumení otvírání šetří dveře (např. skleněné výplně) a dveřní závěsy. 
Jedna strana omezovače se připevní na horní zárubeň a jeho druhá strana se 
připevní k dveřnímu křídlu. Pokud se dveře otevírají normálně, probíhá to bez 
tlumení. Jestliže se ale dveře otevírají rychle a to ať již ručně nebo vlivem průvanu, je 
pohyb otvírání dveří hydraulicky tlumen omezovačem otvíraní. 

Výběr správného  
omezovače otvírání dveří 

V tabulce s různými standardními modely jsou uvedeny hmotnosti dveří, do kterých 
můžete v interiérech bez problémů použít dané omezovače otvírání dveří. Při častém 
používání dveří byste měli vždy zvolit omezovač otvírání dveří bez regulace 
konstrukční řady 1428 se zdvihem 250 mm (a to i u sad)! 
 

Při použití u venkovních dveří nebo dveří, které jsou vystaveny velkým tlakovým 
rozdílům vzduchu nebo průvanu, byste se měli spojit s naších technickým 
poradenským servisem. Abychom Vám mohli správně poradit, budeme potřebovat 
tyto údaje: 
- úhel otevření, hmotnost, velikost a materiál dveří, tloušťka dveří 
- šířka a materiál dveřní zárubně 
- mechanická aretace: ano/ne 
- montáž na stranu závěsu nebo na jeho protilehlou stranu 
 
 

Montážní příslušenství Pro různé typy dveří Vám nabízíme montážní sady, tzn. omezovač otvírání dveří  
s odpovídajícím montážním příslušenstvím v jedné krabici. Tím Vám chceme 
ulehčit volbu. Informace k jednotlivým sadám najdete na stránce 02.042.03, 
rozměrové výkresy montážního příslušenství na stránkách 02.042.05 a 02.042.06. 
 

Vedle toho se montážní příslušenství dodává samozřejmě i zvlášť. U konstrukční 
řady 1435 se nedodávají žádné sady, neboť zde jsou montážní podmínky velice 
odlišné. Montážní příslušenství se v tomto případě musí objednat dodatečně  
k omezovači otvírání dveří. 
 
 

Mechanická aretace U omezovačů otvírání dveří lze dveře zaaretovat v otevřené poloze díky zabudované 
mechanické aretaci (dveře se zaaretují cca 3° předtím, než pístnice zcela vyjede). 
Omezovač otvírání dveří s aretací je označen písmenem „F“. 
 
 

Připevnění Při montáži omezovače otvírání dveří je třeba dát pozor na to, aby byl pevně  
a bezpečně připevněn ke dveřím a zárubni. Jestliže dveře a zárubně jsou  
z tenkostěnného plechu nebo podobného materiálu, doporučujeme použít montážní 
desky. Vedle toho se musí zajistit, aby pístnice nebyla zcela zajetá, když jsou dveře 
zavřené. Pro zajištění bezproblémového otevření dveří by měla vyčnívat ještě  
cca 10 mm z válce. 
 
 

Nastavení tlumení U omezovačů otvírání dveří TB bez regulace lze v případě potřeby zmenšit rozsah 
tlumení odpuštěním jistého množství oleje přes ventilový šroub přímo na místě. 
 

U omezovačů otvírání dveří TBR s regulací můžete tlumicí sílu plynule nastavit  
a i později ji můžete kdykoli změnit. Provedete to tak, že pístnici vytáhnete až na 
doraz a potom s ní při neustálém tahu pootočíte (zubová regulace). 
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Omezovač otvírání dveří TB bez regulace 

 

 

 

Cenově výhodné typy TB bez regulace jsou určeny zejména pro průmyslové použití  
(např. dveře haly, které se otevírají ven). 
 

Omezovače otvírání dveří TB se vyrábějí ve dvou velikostech: 1023 a 1428. Standardní 
provedení jsou uvedena níže. 
 

Na požádání jsou k dostání samozřejmě i jiné délky. 
 

Vedle toho lze omezovač otvírání dveří TB vyrobit i se zabudovanou mechanickou aretací 
(označení „F“). 
 

Ocelové provedení se standardně dodává pozinkované. Na požádání je možný nástřik 
práškovou barvou RAL. Rozměry oček k připevnění najdete na následující straně. 
 
 

Rozměry 

 
Hub = Zdvih 
Gesamtlänge = celková délka 
 

  
 
Obj. č.  Ø K 

[mm] 
Ø Z 
[mm] 

Zdvih 
[mm] 

Délka 
La 
[mm] 

Hmotnost 
dveří 
až 

Max. 
otevření 
dveří 

Aretace Materiál 

10230200TBL 10 23 200 500 50 kg 95° ne ocel 
10230200TBVL 10 23 200 500 50 kg 95° ne V2a 
10230200TBFL 10 23 200 500 50 kg 95° ano ocel 
10230200TBVFL 10 23 200 510 50 kg 95° ano V2a 
         
10230250TBL 10 23 250 600 50 kg 120° ne ocel 
10230250TBVL 10 23 250 600 50 kg 120° ne V2a 
10230250TBFL 10 23 250 600 50 kg 120° ano ocel 
10230250TBVFL 10 23 250 610 50 kg 120° ano V2a 
10230250TBGL 10 23 250 660 50 kg 120° ne ocel 
         
14280200TBL 14 28 200 500 90 kg 95° ne ocel 
14280200TBVL 14 28 200 510 90 kg 95° ne V2a 
14280200TBFL 14 28 200 510 90 kg 95° ano ocel 
14280200TBVFL 14 28 200 510 90 kg 95° ano V2a 
         
14280250TBL 14 28 250 600 200 kg 120° ne ocel 
14280250TBVL 14 28 250 600 200 kg 120° ne V2a 
14280250TBFL 14 28 250 610 200 kg 120° ano ocel 
14280250TBVFL 14 28 250 610 200 kg 120° ano V2a 
         
14280300TBL 14 28 300 750 200 kg 120° ne ocel 
14280300TBVL 14 28 300 750 200 kg 120° ne V2a 
14280300TBFL 14 28 300 750 200 kg 120° ano ocel 
14280300TBVFL 14 28 300 750 200 kg 120° ano V2a 
         
14280400TBL 14 28 400 1000 200 kg 120° ne ocel 
14280400TBVL 14 28 400 1000 200 kg 120° ne V2a 
14280400TBFL 14 28 400 1000 200 kg 120° ano ocel 

Technické údaje  
a objednací čísla 
 
 
Část zde uvedených omezovačů otvírání 
dveří TB se dodává i v sadách s vhodným 
montážním příslušenstvím. 
Informace k různým sadám (kompletní 
omezovač otvírání dveří s příslušenstvím) 
najdete na dalších stránkách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
TBL: standardní omezovač otvírání dveří, 

pozinkovaná ocel 
TBVL: standardní omezovač otvírání dveří, 

V2A 
TBFL: standardní omezovač otvírání dveří 

se zabudovanou aretací, 
pozinkovaná ocel 

TBVFL:standardní omezovač otvírání dveří 
se zabudovanou aretací, V2a 

TBGL: standardní omezovač otvírání dveří 
použitý spolu se zavíračem dveří s 
kluznou lištou, pozinkovaná ocel 
(celková délka je větší) 

14280400TBVFL 14 28 400 1000 200 kg 120° ano V2a 
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Omezovač otvírání dveří TBR s regulací 

 

 
 

 

Omezovač otvírání dveří TBR s regulací se používají hlavně v interiérech, např. obytných 
budovách, nemocnicích, domech pro seniory atd., kde mají vyšší požadavky na optimální 
průběh pohybu dveří. Stejně tak se používají u těžkých dveří, neboť je můžete přesně 
nastavit přímo na místě. 
 

Omezovače otvírání dveří s regulací se vyrábějí ve dvou řadách: 1028 und 1435. 
Standardně se vyrábějí v následujících délkách, avšak k dostání jsou samozřejmě i v jiných 
délkách. Řada 1435 se dodává i se zabudovanou aretací. Pro namontování mají 
omezovače otvírání dveří na pístnici a válci vždy jedno očku (rozměry viz níže). 

Rozměry 

 
Hub = Zdvih 
Gesamtlänge = celková délka 
 

  
Obj. č.  Ø K 

[mm] 
Ø Z 
[mm] 

Zdvih 
[mm] 

Délka 
La 
[mm] 

Hmot
nost 
dveří 
až 

Max. 
otevře
ní 
dveří 

Aretace Materiá
l 

10280200TBRL 10 28 200 550 100 kg 95° ne ocel 
10280200TBRVL 10 28 200 550 100 kg 95° ne V2a 
10280250TBRL 10 28 250 600 100 kg 120° ne ocel 
10280250TBRVL 10 28 250 600 100 kg 120° ne V2a 
         
14350250TBRL 14 35 250 650 200 kg 120° ne ocel 
14350250TBRVL 14 35 250 650 200 kg 120° ne V2a 
14350250TBRFL 14 35 250 650 200 kg 120° ano ocel 
14350300TBRL 14 35 300 750 200 kg 120° ne ocel 
14350300TBRVL 14 35 300 750 200 kg 120° ne V2a 
14350300TBRFL 14 35 300 750 200 kg 120° ano ocel 
14350400TBRL 14 35 400 1000 200 kg 120° ne ocel 
14350400TBRFL 14 35 400 1000 200 kg 120° ano ocel 
14350400TBRFL-1 14 35 400 1000 200 kg 120° ano ocel 
14350400TBRL-1 14 35 400 1000 200 kg 120° ne ocel 
14350500TBRL-1 14 35 500 1150 200 kg 120° ne ocel 

Technické údaje  
a objednací čísla 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
TBRL: standardní omezovač otvírání 

dveří s regulací, pozinkovaná 
ocel 

TBRVL: standardní omezovač otvírání 
dveří s regulací, V2A 

TBRFL: standardní omezovač otvírání 
dveří s regulací, se zabudovanou 
aretací, pozinkovaná ocel 

TBRL-1: standardní omezovač otvírání 
dveří s regulací, pozinkovaná 
ocel, s očkem 1435-1 

TBRFL-1:standardní omezovač otvírání 
dveří s regulací, se zabudovanou 
aretací, pozinkovaná ocel, s 
očkem 1435-1 14350500TBRFL-1 14 35 500 1150 200 kg 120° ano ocel 

          

 Část zde uvedených omezovačů otvírání dveří TBR se dodává i v sadách s vhodným 
montážním příslušenstvím (viz následující strana). 

Rozměry 
přípojky „očko“ 

 
dick = tlusté 

Reihe = řada 
Jiná připojení na požádání /* Montážní příslušenství viz strana 2.042.06 
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Sady omezovače otvírání dveří 

 
 
 

 

Nejčastěji používané standardní omezovače otvírání dveří TB a TBR se dodávají  
v sadách s kompletním montážním příslušenstvím. 
 

Vhodná sada závisí na montážních podmínkách druhu dveří a zárubní. Na následující 
straně jsou znázorněny různé montážní podmínky a k nim vhodné sady příslušenství. 
 

Samozřejmě že montážní úhelníky se dodávají i samostatně. 
Podrobnosti a rozměry jednotlivých komponent najdete na dalších stránkách. 
 

Objednací číslo Sady omezovače otvírání dveří 
bez regulace TB (pozinkovaná ocel) bez aretace s aretací 
Omezovač otvírání dveří 10230250TBL  s příslušenstvím sada 1 300981  

Omezovač otvírání dveří 10230250TBFL  s příslušenstvím sada 1  300991 

Omezovač otvírání dveří 10230250TBL  s příslušenstvím sada 2  300982  

Omezovač otvírání dveří 10230250TBFL s příslušenstvím sada 2  300992 

Omezovač otvírání dveří 10230250TBL s příslušenstvím sada 3 300983  

Omezovač otvírání dveří 10230250TBFL s příslušenstvím sada 3  300993 

Omezovač otvírání dveří 14280250TBL s příslušenstvím sada 1 300984  

Omezovač otvírání dveří 14280250TBFL s příslušenstvím sada 1  300994 

Omezovač otvírání dveří 14280250TBL s příslušenstvím sada 2 300985  

Omezovač otvírání dveří 14280250TBFL s příslušenstvím sada 2  300995 

Omezovač otvírání dveří 14280250TBL s příslušenstvím sada 3 300986  

Objednací údaje 
sady omezovače  
otvírání dveří 

Omezovač otvírání dveří 14280250TBFL 
 

s příslušenstvím sada 3  300996 

 Sady omezovače otvírání dveří 
TB bez regulace (V2A) 

  

Omezovač otvírání dveří 14280250TBVL s příslušenstvím sada 1 300987  
Omezovač otvírání dveří 
14280250TBFVL 

s příslušenstvím sada 1  300998 

Omezovač otvírání dveří 14280250TBVL s příslušenstvím sada 2 300990  

Omezovač otvírání dveří 
14280250TBFVL 

s příslušenstvím sada 2  300997 

Omezovač otvírání dveří 14280250TBVL s příslušenstvím sada 3 301901  

 

Omezovač otvírání dveří 
14280250TBFVL 
 

s příslušenstvím sada 3  301902 

 Sady omezovače otvírání dveří 
s regulací TBR (pozinkovaná ocel) 

  

Omezovač otvírání dveří 10280250TBRL  s příslušenstvím sada 1  300975  

Omezovač otvírání dveří 10280250TBRL  s příslušenstvím sada 2  300976  

 

Omezovač otvírání dveří 10280250TBRL  
 

s příslušenstvím sada 3  300977  

 Sady omezovače otvírání dveří 
s regulací TBR (V2A) 

  

Omezovač otvírání dveří 
10280250TBRVL 

s příslušenstvím sada 1 300999  

Omezovač otvírání dveří 
10280250TBRVL 

s příslušenstvím sada 2 300980  

 

Omezovač otvírání dveří 
10280250TBRVL 

s příslušenstvím sada 3 301903  
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Montážní sady - montážní podmínky 

 
Sada 1: Pro montáž na zadní stranu dveří 

(typ dveří 1a s normální šířkou rámu) 
nebo na přední stranu předsazených dveří 

(typ dveří 1b) 

Sada 1: Pro montáž na zadní stranu dveří 
(typ dveří 1c s úzkým rámem) nebo na 
přední stranu dveří ve stejné úrovni (typ 

dveří 1d) 

 

  
 Rahmen = rám 

Türart = Druh dveří 
 

 Sada 1 
pro předsazené dveře a dveře ve stejné úrovni: 
Sada 1 montážního příslušenství (obj. č. 205197 a 205262) pro omezovač otvírání dveří 
10230250TBL, 14280250TBL nebo 10280250TBRL 
 

 Sada 2: Pro montáž na zadní stranu 
dveří. Předpokladem je dostatek místa pro 

připevnění přídržné příruby č. 205261. 

 Sada 3: přídržný úhelník č. 205263 
umožňuje u úzkých rámů montáž na 

zadní stranu dveří (typ dveří 3a) nebo 
na přední stranu dveří ) u 

předsazených dveří s úzkou 
polodrážkou (typ dveří 3b) 

 

 

 

 

Rahmen = rám 
Türart = Druh dveří 
 

 Poznámka: 
Sady se dodávají i v provedení z V2a: 
objednacím číslům montážního 
příslušenství uvedených v obrázcích 
vedle odpovídají u provedení z V2a 
tato objednací čísla: 
pozink  V2a 
205197  205249 
205261  205281 
205262  205282 
205263  205258 

Sada 2 
pro montáž na zadní stranu dveří   pod 
hlubokým rámem: 
Sada 2 montážního příslušenství 
(obj. č. 205197 a 205261) pro  omezovač 
otvírání dveří 10230250TBL, 
14280250TBL nebo 10280250TBRL 

Sada 3 
pro montáž na zadní stranu dveří u  
úzkých zárubní nebo na  přední 
stranu u předsazených   dveří s 
tenkou polodrážkou: 
Sada 3 montážního příslušenství 
(obj. č. 205197 a 205263) pro 
omezovač otvírání dveří 10230250TBL, 
14280250TBL nebo 10280250TBRL 
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Příslušenství - pro konstrukční řady 1023, 1428 a 1435 

 

 

Pro připevnění omezovače otvírání dveří máte k dispozici celou řadu různých konzol  
a úhelníků. Pro výběr montážního úhelníku pro zárubeň je důležitá šířka zárubně. 
Potřebný přídržný úhelník na dveřním křídle závisí na tom, zda se jedná o předsazené 
dveře nebo dveře ve stejné úrovni. 
 

U dveří s horním dveřním zavíračem je potřeba pro připevnění na dveřní rám delší 
montážní úhelník (obj. č. 205275), jakož i speciální úhelník pro dveřní křídlo  
(obj. č. 205276), aby bylo možné připevnit omezovač otvírání pod vodicí lištu dveřního 
zavírače. 
 

Toto příslušenství lze podmíněně použít i pro konstrukční řadu 1435 (nikoli pro 1435-1!) 
 

 
Haltewinkel = Přídržný úhelník 
bei Obertürschließern = u horních zavíračů dveří 
verzinkt = poznkovaný 
Flügelböckchen = Konzola křídla 
Halteflansch = Přídržná příruba 
Bestell-Nr. = obj. č. 
 

Konzola křídla, pozinkovaná pro dveře a rámy obj. č. 205197 
Konzola křídla, V2a pro dveře a rámy obj. č. 205249 
Přídržná příruba, pozink pouze pro rám obj. č. 205261 
Přídržná příruba, V2a pouze pro rám obj. č. 205281 
Přídržný úhelník, pozinkovaný pro dveře a rámy obj. č. 205262 
Přídržný úhelník, V2a pro dveře a rámy obj. č. 205282 
Přídržný úhelník, úzký, pozink  pro dveře a rámy obj. č. 205263 
Přídržný úhelník, úzký, V2a pro dveře a rámy obj. č. 205258 
Přídržný úhel u horního dveřního zavírače pro rámy obj. č. 205275 

Objednací údaje 

Přídržný úhel u horního dveřního zavírače pro dveře obj. č. 205276 
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Příslušenství - pro konstrukční řadu 1435-1 

 
 

 

Pro montáž omezovače otvírání dveří řady 1435-1 je určeno speciální montážní 
příslušenství, které se používá tam, kde působí velké síly. Proto má očko u této řady 
otvor 10 mm (u ostatních řad to je 8 mm). Pro montáž na dveře se doporučuje použít 
upevňovací desku. Pro zvýšení stability připevnění například u tenkostěnných ocelových 
dveří byste navíc měli použít protidesku se závitovými vložkami. Pro montáž na rám je 
určen montážní úhelník. Čep se podle montážních podmínek vysune dovnitř nebo ven. 
 
Montážní příslušenství je pozinkované. Zvláštní příslušenství je k dostání na požádání. 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

Upevňovací deska, pozink obj. č. 205460 
Protideska k upevňovací desce se závitovou vložkou obj. č. 205461 

Objednací údaje 

Montážní úhelník, pozink obj. č. 205462 
 

 
Protideska k upevňovací desce se 
závitovou vložkou 
obj. č. 205461 

Upevňovací deska 
obj. č. 205460 

Montážní úhelník s čepem 
polohovatelným dovnitř nebo ven 
obj. č. 205462 
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Koordinátor zavírání dveří SR 90 
 

 

Koordinátor zavírání dveří DICTATOR model 
SR90 byl navržen speciálně pro dvoukřídlé 
požární dveře. Podle aktuálních atestů 
stavebního dozoru musí být všechny 
dvoukřídlé požární a kouřotěsné dveře 
vybaveny koordinací zavírání dveří. 
 

Koordinátory zavírání dveří DICTATOR  
se starají o to, že obě dveřní křídla se zavřou 
ve správném pořadí díky plochému nebo 
podlahovému dveřnímu zavírači. 
 

Velký důraz se kladl na vysokou stabilitu  
a dlouhou životnost otočné patky.  
Design JACK-SACK ladí s oblými tvary 
moderních dveřních kování. 
 

Koordinátor zavírání dveří DICTATOR model 
SR 90 byl odzkoušen podle evropské normy 
EN 1158 německým Úřadem pro zkoušení 
materiálů v Dortmundu (č. protokolu  
o zkoušce 12000211-02). Jeho výroba je 
neustále kontrolována (smlouva o kontrole  
a smlouva o certifikaci č. 12 9805). 

 

 

 
 

hmotnost křídla  maximálně 160 kg (každé dveřní křídlo) 
Šířka dveřního křídla  až do 1,60 m (každé křídlo dveří) 
Místo potřebné nad dveřmi  minimálně 30 mm 
Vzpřimovací úhel  30° – 70° 
Povrch  galvanicky pozinkováno, na přání práškový 

nástřik 

Technické údaje 

Obsah balení  koordinátor zavírání dveří, 2 opěrné úhelníky, 
6 šroubů M8 
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Princip fungování  Pokud jsou obě křídla dveří otevřena, 
tak se teleskopické rameno 
koordinátoru zavírání dveří SR 90 
automaticky vzpřímí díky zabudované 
šroubovité válcové pružině. 

 
 
 
 

 Koordinátor zavírání určuje pořadí 
zavírání obou křídel: 
 

aktivní křídlo dveří, které se má zavřít 
jako poslední, narazí čepem svého 
opěrného úhelníku na pružně uložené 
teleskopické rameno koordinátoru 
zavírání dveří a zůstane v této 
poloze... 

 
 
 
 
 

 dokud pasivní křídlo dveří nedorazí 
svým unášecím čepem k boku 
teleskopického ramene koordinátoru 
zavírání a... 

 
 
 
 
 

 nezaklapne teleskopické rameno 
koordinátoru zavírání naplocho  
ke dveřní zárubni. Tím se uvolní 
aktivní křídlo, takže... 

 
 
 
 
 

 nyní se i aktivní křídlo dveří může 
zcela zavřít. 
 
Koordinátor zavírání DICTATOR 
model SR 90 zůstává na zárubni, 
pokud se otevírá pouze aktivní křídlo. 
Automaticky se však aktivuje, jakmile 
se otevře i pasivní křídlo dveří. 
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Montáž Ze schématu a výkresu zjistíte montážní vzdálenosti. V případě, že obě křídla mají 
různou šířku, rádi Vám poradíme. 
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Šířka křídla B v mm 

 
 Türblattdicke = tloušťka křídla dveří 

 
Nejprve zepředu do horních rohů obou křídel dveří namontuje oba opěrné úhelníky 
pomocí šroubů se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem (M8x16 DIN 7991), které 
jsou součástí balení. Montážní body naleznete ve výkresu na následující straně. 
 

V následujícím kroku namontujte koordinátor zavírání dveří na zárubeň pomocí šroubů 
s vnitřním šestihranem M8x16, které jsou rovněž součástí balení. Šroub se zápustnou 
hlavou je určen pro otvory se zahloubením, šroub s hlavou pro podlouhlý otvor. 
Naklapnutý koordinátor zavírání dveří musí být přesně vodorovně k překladu dveří. 
Vodorovné vyrovnání můžete korigovat tím, že povolíte šroub s hlavou M8  
v podlouhlém otvoru a pootočíte patkou okolo šroubu se zápustnou hlavou. 
 

Teleskopické rameno ve vztyčené poloze se musí stýkat přesně s čepem na opěrném 
úhelníku aktivní křídla dveří. Pomocí nastavovacího šroubu na patce koordinátoru 
zavírání dveří můžete nastavit vzpřimovací úhel. Kontramatici potom opět pevně 
utáhněte. 

 

 
 

 Riegellügel = Pasivní křídlo  Schloßflügel = Aktivní křídlo  
Türflügelbreite = Šířka dveřního křídla  

 
 

Tyto velikosti dorazu platí pro 
kombinaci s unášecí klapkou 

DICTATOR model MK 90 
pouze pro symetrické dveře 

Velikost dorazu A by se měla zvolit 
tak, aby  při zavírání pasivního 
křídla zůstala volná „bezpečnostní“ 
mezera (S) minimálně 30 mm. 

 

Velikost dorazu A by se měla zvolit 
tak, aby unášecí klapka přitlačila 

aktivní křídlo až tam, kde ho 
podpírá koordinátor zavírání dveří. 
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Údržba Koordinátor zavírání dveří DICTATOR model SR 90 nevyžaduje žádnou údržbu. 
Zabudované kluzné kotoučky zajišťují uložení teleskopického ramene, které 
vykazuje minimální tření a nulové opotřebení. Mazání nebo olejování koordinátoru 
zavírání dveří není nutné. Čas od času vyčistěte koordinátor zavírání dveří  
a zkontrolujte přitom, zda je vzpřimovací úhel nastaven správně, jakož i zda je 
koordinátor vodorovně se zárubní dveří. 
 
 
Koordinátor zavírání dveří SR 90 pozinkovaný, komplet s 
příslušenstvím  

objednací číslo 500 420 Objednací údaje 

Unášecí klapka MK 90  
 

objednací číslo 500 440 

Obsah balení • 2 opěrné úhelníky s dorazovým čepem a polyamidovým pouzdrem 
• 1 šroub s vnitřním šestihranem  M 8 x 16 DIN 7984 
• 5 šroubů se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem M 8 x 16 DIN 7991 

Rozměry  

 
Anschlagmaß = Velikost dorazu 
Senkung = Zahloubení 
Innensechskant = Vnitřní šestihran 
Mutter = Matice 
Türzarge = Zárubeň 
Türblatt = Křídlo dveří 
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Koordinátory zavírání dveří  
model SR 2000 
 

 

Koordinátor zavírání dveří DICTATOR 
model SR 2000 byl navržen speciálně pro 
dvoukřídlé požární dveře, které mají 
splňovat zvláštní vizuální nároky. 
Koordinátor SR 2000 lze namontovat 
nenápadně pod zárubeň za dveřní křídla. 
Model SR 2000 E má zabudovanou 
elektromagnetickou aretaci, která 
přidržuje vystavovací ramena sklopená, 
dokud hlásič kouře nespustí alarm. 
 

Podle aktuálních atestů stavebního 
dozoru musí být všechny dvoukřídlé 
požární a kouřotěsné dveře vybaveny 
koordinací zavírání dveří. Koordinátory 
zavírání DICTATOR se starají o to, že obě 
dveřní křídla se zavřou ve správném 
pořadí díky plochému nebo podlahovému 
dveřnímu zavírači. 
 

Koordinátor zavírání DICTATOR model 
SR 2000 odpovídá „Směrnici pro 
schvalování požárních dveří“ německého 
Institutu stavební techniky v Berlíně  
a normě DIN 4102, Část 18.  
Byl odzkoušen Státním úřadem pro 
zkoušení materiálů Severní Porýní - 
Vestfálsko (MPA NRW)  v Dortmundu,  
č. protokolu o zkoušce 1200212-02. 
 

 

 
 

hmotnost křídla  maximálně 250 kg jedno křídlo dveří 
Šířka dveřního křídla  0,75 m až 1,50 m každé křídlo dveří 
Místo potřebné pod zárubní  20 mm 
Vzpřimovací úhel  max. 115° 
Povrch  galvanicky pozinkováno, na přání 

práškový nástřik 

Technické údaje 

Přídržný magnet (pouze u typu SR 
2000 E)  

24 V DC / 42 mA 
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Princip fungování  Pokud jsou obě křídla dveří otevřena, tak 
se teleskopické rameno koordinátoru 
zavírání SR 2000 automaticky vzpřímí 
díky zabudované tažné pružině (1). 

 
 
 
 

 Dveřní koordinátor určuje pořadí zavírání 
obou křídel:  
 

aktivní křídlo dveří, které se má zavřít 
jako poslední, narazí zadní stranou křídla 
na pružně uložené teleskopické rameno 
koordinátoru zavírání dveří (2) a zůstane 
v této poloze... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 dokud pasivní křídlo dveří nenarazí  při 
zavírání do boku uvolňovacího válečku 
na malé páčce (3) a... 

 
 
 
 
 
 
 

 nezaklapne uvolňovací páku 
koordinátoru naplocho k zárubni dveří. 
Tím se rovněž zaklapne opěrná páka (4) 
a uvolní se tím aktivní křídlo, takže... 

 
 
 
 
 
 
 

 nyní se i aktivní křídlo dveří může zcela 
zavřít (5). 
 

Pokud se otevírá pouze aktivní křídlo, 
zůstává koordinátor zavírání DICTATOR 
model SR 2000 pod zárubní. 
Automaticky se však aktivuje, jakmile se 
otevře i pasivní křídlo dveří. 

 

  Další obrázky se připravují. 
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Montáž Ze schématu a výkresu zjistíte montážní vzdálenosti. V případě, že obě křídla mají 
různou šířku, rádi Vám poradíme. 
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Šířka křídla B v mm 

 
 Türblattdicke = tloušťka křídla dveří 

Minimální šířka křídla aktivního křídla je cca 750 mm. U křídel s šířkou menší než 1000 
mm se musí použít krátké provedení koordinátoru zavírání (šrafovaná oblast): SR 2000 
(obj. č. 500 435). Výjimka: u dveří silných 100 mm se tento koordinátor může použít 
pouze pro křídla široká 900 mm. 
 

Pomocí dvou šroubů s vnitřním šestihranem M5x30 přidělejte koordinátor zavírání 
zespodu na zárubeň dveří. Koordinátor musí být namontován přesně paralelně k úrovni 
dveří. Přední hrana koordinátoru zavírání by měla být ve vzdálenosti cca 1 mm  
ke křídlům dveří. 
 

Teleskopické rameno se ve vztyčené poloze musí stýkat s aktivním křídlem dveří 
přesně v pravém úhlu (90°). Pomocí nastavovacího šroubu na patce teleskopického 
ramene můžete nastavit vzpřimovací úhel. U tenkostěnných dveří by se měl namontovat 
vyztužovací plech na místo, ve kterém se teleskopické rameno stýká s aktivním křídlem 
(vzdálenost k otočnému bodu dveří je cca velikost dorazu X mínus 65 mm). 
 

Pomocí excentrického šroubu můžete nastavit kladku na uvolňovací páce tak, aby  
se pasivní křídlo mohlo zcela zavřít a přitom se teleskopické rameno zcela zaklaplo  
do pouzdra. Potom se musí kontramatice opět utáhnout. 
 

Po dokončení montáže zkontrolujte, zda vyklapnutí probíhá hladce a jaká  
je nastavitelnost vzpřimovacího úhlu ramen. 

 

Důležitý montážní pokyn 
 

Při utahování šroubů se mezi 
pouzdro regulátoru a zárubeň 

musí namontovat obě 
dodané podložky, aby se 

snížilo nadměrné pnutí mezi 
zárubní a pouzdrem regulátoru 

- viz obrázek na následující 
straně. 

 

Utahovací moment při 
utahování šroubů: 

max. 4,5 Nm 
(pokud se šrouby utáhnout 

příliš, může dojít k deformaci 
krytu regulátoru a tím i k 

omezení funkce). 
 

Funkci koordinátoru zavírání 
dveří mohou omezit vnější 

vlivy. Nesmí se proto lakovat, 
čistit ani jiným způsobem 

měnit nebo ošetřovat. 
 

 

 

 
 

 Standflügel = Pasivní křídlo   Gangflügel = Aktivní křídlo  
Spalt = Mezera   Falzhöhe = Výška polodrážky 

 
 

Tyto velikosti dorazu platí pro 
kombinaci s unášecí klapkou 
DICTATOR model MK 90 
pouze pro symetrické dveře. 

 
Velikost dorazu X by se měla zvolit 
tak, aby  při zavírání pasivního 
křídla zůstala volná „bezpečnostní“ 
mezera (S) minimálně 30 mm. 

 
Velikost dorazu X se musí zvolit 
tak, aby se teleskopické opěrné 
rameno stýkalo s aktivním 
křídlem přesně pod úhlem 90°. 



Koordinátory  

zavíraní dveří   
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Elektrické připojení 
 

Elektrické zapojení koordinátoru zavírání dveří SR 2000 E proveďte podle níže 
uvedeného schématu zapojení. Připojovací svorky jsou umístěny na straně 
teleskopického ramene uvnitř pouzdra koordinátoru zavírání. 
 

Další informace o hlásičích kouře a teplot jakož i přídržných magnetech pro dveře 
značky DICTATOR naleznete v registru 7 katalogu. 
 

 

  
Netzgerät = Síťový zdroj 
Handauslösetaster = Tlačítko pro ruční uvolnění vrat resp. vrat 
Rauchmelder oder Wärmemelder mit Relaissockel = Hlásič kouře nebo teplot s paticí pro relé 
Tür-Haftmagnet = Přídržný magnet pro dveře 
Schließfolgeregler-Feststellmagnet = Aretovací magnet koordinátoru zavírání dveří  
 

Monitorování úhlu otočení Jestliže se používá elektromagnetická aretace koordinátoru zavírání spolu  
s dveřním zavíračem nebo pohony, které mají zabudovanou aretaci dveří, musí tyto 
přístroje obsahovat tzv. monitorování úhlu otočení,  které se stará o to, že přídržný 
magnet v koordinátoru zavírání dveří se sepne bez proudu, jakmile se aktivní křídlo 
ručně zavře. Tím se může teleskopické rameno vzpřímit a zapřít aktivní křídlo. 
 

 

 
Unterlegscheiben = Podkládací podložky 
Standflügel = Pasivní křídlo 
Gangflügel = Aktivní křídlo 
Maß = Rozměr 
Koordinátor zavírání dveří SR 2000 L (dlouhé provedení)  obj. č. 500 430 
Koordinátor zavírání dveří SR 2000 EL (v magnetickou aretací)  obj. č. 500 431 
Koordinátor zavírání dveří SR 2000 K (krátké provedení)  obj. č. 500 435 
Koordinátor zavírání dveří SR 2000 EK (v magnetickou aretací)  obj. č. 500 436 

Objednací údaje 

Unášecí klapka MK 90  obj. č. 500 440 
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Volba správného 
koordinátoru zavírání 
dveří SR 2000 pro 
asymetrické dveře 

1�  V principu se dlouhé provedení koordinátoru zavírání SR 2000 zvolí vždy tehdy, 
když je u asymetrických dveří aktivní křídlo široké minimálně 650 mm. 

1�  Pokud je aktivní křídlo menší než 650 mm, volí se mezi krátkým a dlouhým 
provedení koordinátoru SR 2000 v následujících krocích: 

 

1�  Určení tvaru polodrážky dveří: 
 

 
 1�  Pomocí následujících grafů stanovíte, zda je potřeba krátké nebo dlouhé 

provedení. Grafy (1) jsou pro typ dveří F. Liší se podle toho, jak jsou dveře silné. 
Graf (2) je pro typ dveří G. Zde se nerozlišuje podle toho, jak jsou dveře 
silné. 
- Na kolmou osu u (S) se zanese šířka aktivního křídla 
- Na vodorovnou osu u (T) se zanese šířka pasivního křídla 

 Místo průniku je na hranici nebo ve šrafované oblasti: 
      krátké provedení SR 2000 
 Místo průniku je v bílé (nešrafované) oblasti: dlouhé provedení SR  
      2000 
 

 Grafy (1) 
pro typ F 

Graf (2) 
pro typ G 

 Tloušťka křídla 40 - 50 mm 

 

Tloušťka křídla 40 - 100 mm 

 

  
Tloušťka křídla 60 - 70 mm 

 

 

  
Tloušťka křídla 80 - 100 mm 

 

 

 



Koordinátory  
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Určení velikosti dorazu 
X u asymetrických dveří 
 

 
 

Velikost dorazu X (viz obrázek dole na straně 02.046.03) závisí na tvaru dveřní 
polodrážky (typ F nebo G). Stanoví se pomocí následujících grafů. 

 

 

 

Příklad 2: 
Šířka aktivního křídla  S = 1125 mm 
Tloušťka křídla   R = 60 mm 
Velikost dorazu   X = 503 mm 

Příklad 1: 
 
Šířka aktivního křídla  S = 875 mm 
Tloušťka křídla   R = 70 mm 
Velikost dorazu   X = 493 mm 
 
 
Legenda: 
 
S = šířka aktivního křídla 
R = tloušťka křídla 
 
 

 Příklad 3 (pouze pro krátké provedení 
koordinátoru SR 2000): 
 
Šířka aktivního křídla  S = 1125 mm 
Tloušťka křídla   R = 60 mm 
Velikost dorazu   X = 642 mm 

 

 
 

 



  
  Unášecí klapka 
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Unášecí klapka MK 90 
 

 
Unášecí klapka DICTATOR model MK 90 
zajišťuje, že se dvoukřídlé dveře nezaklíní  
v situaci, kdy se při otevřených dveřích 
úmyslně přitlačuje nejprve pasivní křídlo - 
např. při panice. 
 
Rovněž funkce koordinátoru zavírání dveří je 
zajištěna pouze tehdy, když je aktivní křídlo 
otevřeno alespoň do jistého úhlu. Pokud se 
tedy nejprve přitlačí pasivní křídlo, pak 
unášecí klapka zajistí, že se aktivní křídlo 
vždy otevře natolik, dokud koordinátor 
zavírání dveří bude moci podpírat aktivní 
křídlo. Díky tomu je zajištěno správné pořadí 
zavírání křídel. 
 
Unášecí klapky jsou proto nezbytné  
u dvoukřídlých dvéří na únikových cestách. 
 
Unášecí klapka DICTATOR model MK 90 
byla úředně odzkoušena na dvoukřídlých 
požárních dveřích Státním úřadem pro 
kontrolu materiálu v Severním Porýní - 
Vestfálsku (MPA-NRW). 

 

 
 

Oblast použití  dvoukřídlé dveře jakéhokoli druhu a velikosti 
 - i s odlišnými šířkami křídel 
Materiál  ocel s plastovými kolečky 
Povrch  galvanicky pozinkováno (stříbrný odstín) 
Speciální provedení na 
požádání  

další povrchové úpravy a barvy 

Obsah balení  unášecí klapka, základní a překlápěcí deska, 

Technické údaje 

 přestavitelná opěrná patka, šrouby 
 



  
Unášecí klapka   
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Montáž 
 

Namontujte základní desku unášecí klapky DICTATOR model MK 90 vodorovně  
na zadní stranu pasivního křídla. Sklopná páka musí přesahovat přes polodrážku 
dveří natolik, aby mohla být vychýlena o 90°. Základní deska musí proto přesahovat 
přes polodrážku minimálně o 13 mm. Pro vyrovnání vysokého skoku polodrážky  
se distanční šroub může vyšroubovat až na 17 mm. 
 
V každém případě se klapka musí připevnit ke dveřnímu křídlu dobře a bezpečně.  
U hliníkových dveří se do hliníkového profilu namontují závitové desky nebo závitové 
nýty. 

 
Rozměry 

 
Distanzschraube = Distanční šroub 
 

Příklad montáže pro 
nesymetrické dveře 

 
 

Díky velké délce ploché sklopné páky se unášecí klapka DICTATOR model MK 90 
může použít i pro nesymetrické dveře. Velikost dorazu koordinátoru zavírání dveří 
Vám na požádání rádi vypočítáme. 
 
 

Unášecí klapka MK 90 (pozinkovaná)  obj. č. 500 440 Objednací údaje 
 Koordinátor zavírání dveří SR 90 (pozinkovaný)  obj. č. 500 420 
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DICTATOR  
řešení pro posuvné dveře 
 

 

Pohyb i malých posuvných dveří s sebou 
přináší celou řadu požadavků: 
- Posuvné dveře se mají automaticky 

zavírat, ale nákladný pohon je 
nežádoucí, neboť dveře se snadno 
otevírají rukou. 

- S posuvnými dveřmi se pohybuje 
rukou tak lehce, že krátké potáhnutí 
dveří stačí k tomu, aby dveře prudce 
narazily do koncové polohy v rámu 
dveří. To představuje nebezpečí úrazu, 
zátěž pro dveře, rám dveří a kování, 
hluk a případně rovněž problém 
spočívající v tom, že se dveře zcela 
nedovřou resp. zůstanou otevřené. 

- Když jsou posuvné dveře otevřené, 
musí být zcela zajeté na stěnu, aby byl 
průchod zcela volný. Tím však 
přestává být dveřní madlo přístupné. 

 

Zde Vám mohou pomoci výrobky firmy 
DICTATOR. Kombinacemi různých 
výrobků firmy DICTATOR vznikají 
individuální řešení, která vyhoví 
rozmanitým požadavkům. 
 

V tomto textu katalogu se vychází  
z posuvných dveří cca do 1,50 m. Pro 
větší posuvné dveře nabízí firma 
DICTATOR podobná řešení. K tomu více 
viz registr „Pohony pro dveře a vrata“. 
 

 

 
 
 

Zavírací zařízení  DICTAMAT 50 (regulovatelná rychlost zavírání) 

 samonavíjecí kladka s lankem (zavírání bez kontroly 
rychlosti) 

Radiální brzdiče  kontrolovaná rychlost během celá dráhy 

Koncový tlumič  ztlumení pohybu dveří těsně před jejich koncovou 
polohou 

Dveřní tlumič  ztlumení a kontrolované přitažení dveří 

Vratný doraz  vysune zcela otevřené dveře opět ze stěny 

Přehled výrobků 

Mechanický časovač zpožďuje začátek zavírání (bez el. proudu) 
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Tlumicí a brzdné systémy posuvných dveří 

 
 

 

Pro tlumení resp. brzdění pohybu dveří existuje několik možností. Tlumicí a brzdicí 
systémy firmy DICTATOR můžete použít i bez zavíracího zařízení. Tyto systémy  
se postarají buď o kontrolovanou rychlost po celé dráze pohybu dveří nebo zabrání 
nárazu dveří při otevírání nebo zavírání. Jako další možnost se nabízejí tlumiče dveří 
DICTATOR, které navíc drží dveře spolehlivě zavřené. 
 

Radiální brzdiče Pro posuvné dveře, u kterých se jejich pohyb musí kontrolovat po celou dráhu 
pohybu, představuje vhodné řešení radiální brzdič LD 50. Radiální brzdič je 
zabudován do zavíracího zařízení DICTAMAT 50, můžete ho však namontovat  
i zvlášť. Informace o radiálním brzdiči LD 50 a vhodném příslušenství naleznete  
na stránce 02.057.00 a násl. jakož i další podrobnosti v katalogu „Tlumicí a brzdicí 
technika“. 

 
 
 

Koncové tlumiče U posuvných dveří, jejichž pohyb se má zbrzdit pouze před dosažením jejich 
koncové polohy, se používají koncové tlumiče DICTATOR. K dostání jsou v různých 
velikostech a provedení, k tomu viz katalog „Tlumicí a brzdicí technika“. 
 

 
 
 

Dveřní tlumiče 

 

Jestliže se posuvné dveře mají nejenom zbrzdit v koncové poloze, nýbrž v ní se 
mají i přidržet, pak je velice vhodné použít tlumiče dveří DICTATOR, které 
představují cenný příspěvek k ochraně životního prostředí a šetří energii. Malé 
posuvné dveře mají mnohdy tak lehký chod, že je nelze včas zbrzdit, takže oni 
 v koncové poloze narazí do zárubně a trochu z ní zase vyjedou. Mezi dveřmi a 
zárubní tak vznikne mezera, kterou může unikat energie ve formě tepla nebo chladu 
(např. v chladicích boxech). Tlumiče dveří DICTATOR se proto starají nejenom o to, 
aby se dveře měkce a potichu zavřely, nýbrž je i drží bezpečně zavřené. 
 

Podle velikosti dveří se dodávají různé modely. K tomu viz strana 02.001.00 a násl. 
Dveřní tlumič JUNIOR lze například díky jeho velice malým rozměrům namontovat 
prakticky neviditelně do křídla dveří. Ochotně Vám poradíme při výběru vhodného 
tlumiče dveří. 
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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 
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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 
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Mechanický časovač 

 
 

 

Firma DICTATOR nabízí řešení nepotřebující elektrický proud i pro případy, kdy je 
potřeba dveře na chvíli podržet otevřené, než se samy opět zavřou. Zejména  
ve spojení se zavíracím zařízením DICTAMAT 50 jde o ideální řešení. 
 

Mechanický časovač pracuje na hydraulickém principu tlumiče dveří, ovšem  
s opačným účinkem: ventil ve válci omezuje množství protékaného oleje. Tím je 
určen čas, po kterém se páka s kolečkem zcela překlapne a hák už tak nebude 
zadržovat dveře, které se tak mohou opět zavřít. 
 
 

Montáž, fungování, 
rozměry 

Mechanický časovač se zpravidla montuje ve směru otvírání pomocí montážního 
úhelníku bočně na stěnu, hák pak dozadu na křídlo dveří. 
 

Doba zpoždění zavírání je určena silou zavíracího zařízení. Vedle toho závisí  
i na poloze háku resp. na použití různého počtu podložek (viz obrázek vlevo dole). 
 

 
 

 
 
 
Hák připevněný přímo na 
dveřích 
 
Krátká doba zpoždění 
zavírání 

 
 

 
 
Hák připevněný přes 
podložky 
 
Delší doba zpoždění 
zavírání 

 
 

 
Wand = Stěna 
Tür = Dveře 
Haken = Hák 

   

Doba zpoždění při zavírací síle 50 N cca 25 sekund* 
Doba zpoždění při zavírací síle 25 N cca 55 sekund* 

Materiál těla pozinkovaná ocel, modrá 
Materiál háku chromovaný hliník, lesklý 

Technické údaje 

* Časové údaje platí při pokojové teplotě 
 
Mechanický časovač, 1 hák 1020 s větším otvorem, 3 podložky pro hák, Obsah balení 
1 montážní úhelník, upevňovací šrouby pro dřevěné dveře 

 
Objednací údaje Mechanický časovač obj. č. 500270 
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Vratný doraz 

 
 
 
 

 

Když jsou posuvné dveře otevřené, měla by být volná celá šířka průchodu. Pokud se 
jedná o posuvné dveře, které zajíždějí do stěny, pak dveře nelze opět zavřít, neboť 
jejich madlo je nedostupné. 
 

Tento problém elegantně řeší vratný doraz, který se namontuje buď do stěny nebo  
na otvírací hranu dveří, takže ani není vidět. 
 

Vratný doraz se dodává ve dvou různých provedeních lišících se silou pružiny, 
přičemž zpravidla dostačuje provedení s cca 85 N. Provedení se silnější pružinou 
použijte pouze tehdy, když dveře nechodí lehce, např. u dveří s kartáčovým 
těsněním. 

Montáž, funkce 
vratného dorazu 

Dveře můžete úplně otevřít: ty zmizí ve výklenku ve stěně, kde je zafixuje vratný 
doraz. Pokud potřebujete dveře opět zavřít, stačí lehce zatlačit na hranu dveří. 
Pístnice vratného dorazu se zasune a zabudovaná pružina vystrčí dveře z výklenku 
ve stěně silou maximálně 85 N / 130 N, takže madlo na dveřích je opět dostupné. 

  

 

Pro instalaci tohoto dorazu 
potřebujete ve výklenku pouze 
25 mm navíc za otevřenými 
dveřmi. Na konci pístnice je 
magnet, který drží dveře 
otevřené. Jako protikus se na 
dveře musí namontovat 
dorazová destička, která je 
součástí balení, pokud se ovšem 
nejedná o ocelové dveře resp. 
zárubně. 

   

Rozměr vratného dorazu 

 
 
 

  

Zdvih 20 mm 
Výsuvná síla cca 85 N / 130 N 

Technické údaje 
Materiál pouzdra a čelní desky ocel, pozinkovaná 

   

Objednací údaje Vratný doraz s výsuvnou sílou 85 N obj. č. 500260 

 Vratný doraz s výsuvnou sílou 130 N obj. č. 500262 
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Zavírací zařízení 
Konstrukční řada DICTAMAT 50 

 

Firma DICTATOR nabízí i pro malé 
posuvné dveře spolehlivé mechanické 
zavírací zařízení - DICTAMAT 50, 
 

které má přesně nastavitelnou jak sílu tak 
i rychlost zavírání. Dveře se po celou svoji 
dráhu zavírají s kontrolovanou rychlostí. 
Výsledkem je tak optimální ochrana lidí  
a materiálu. Rovněž se tím zajistí, že se 
dveře celé zavřou, aniž by pak opět trochu 
odskočily od zárubně, jak se to často 
stává při zavírání rukou. 
 

DICTAMAT 50 se dodává v několika 
provedeních: jako kompaktní jednotka 
nebo jako modulární systém, který lze 
díky jeho stavebnicové struktuře 
přizpůsobit téměř každé situaci. 
 

DICTAMAT 50 můžete použít pro 
jednokřídlé i dvoukřídlé dveře.  
U posuvných vrat se dvěma křídly se 
zpravidla používá provedení s oběžným 
lankem. To umožňuje simultánní pohyb 
obou křídel pomocí pouze jednoho 
zařízení DICTAMAT 50. 
 

DICTAMAT 50 se dodává i v provedení  
z nerezových materiálů, například pro 
použití na lodích, v potravinářském 
průmyslu či nemocnicích. 
 

 

 
Zavírací síla max. 50 N (standardně); 25 N, 80 N 
Pracovní dráha max. 1,0 - 1,5 m (závisí na předpětí a síle pružiny) 
Tažné lanko délka 2 m, prakticky nehořlavé lanko z umělé hmoty 
Hmotnost dveří 10 - 100 kg 
Materiály standardní, případně kompletně nerezové 

Technické údaje 

 (viz následující strany) 
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DICTAMAT 50 Princip fungování - přehled 

 
 

 

DICTAMAT 50 je koncipován jako zavírací zařízení pro posuvné dveře. Stará se  
o to, aby se dveře spolehlivě zavřely. Rychlost zavírání lze přitom přesně nastavit 
podle podmínek na místě instalace. 
 

Mezi hlavní komponenty zařízení DICTAMAT 50 patří samonavíjecí kladka  
s lankem jako zavírací prvek, radiální brzdič LD50 pro kontrolu a regulaci rychlosti 
zavírání. Při otevírání posuvných vrat rukou se pružina v samonavíjecí kladce 
napíná. Jakmile přestanou být dveře jištěny, samonavíjecí kladka dveře opět 
přitáhne přes tažné lanko. Lanko je přitom vedeno přes radiální brzdič. Dveře se tak 
zavírají rychlostí, která je na něm nastavena. 
 

DICTAMAT 50 můžete namontovat na nejrůznější kolejnicové systémy. V případě 
potřeby ho dodáváme i se speciálně upraveným montážním příslušenstvím. 

Princip fungování  

 
 

Schiene = Kolejnice 
Zugseil = Tažné lanko 
Federseilrolle = Samonavíjecí kladka s lankem 
Radialdämpfer = Radiální brzdič 
Schiebetür = Posuvné dveře 

Federseilrolle und Radialdämpfer auf Trägerplatte =  Samonavíjecí kladka s lankem a radiální brzdič na montážní nosné desce  
Befestigung des Zugseils  am Laufwagen = Připevnění tažného lanka k pojezdové kladce  

  

Provedení - DICTAMAT 50 KP: kompaktní jednotka s nosnou deskou pro montáž pod 
kolejnici, s jednoduchým tažným lankem. Určeno pouze pro jednokřídlé dveře. 

 

- DICTAMAT 50 KW: Kompaktní jednotka s nosným úhelníkem pro montáž nad 
kolejnici, s jednoduchým tažným lankem. Určeno pouze pro jednokřídlé dveře. 

 

- DICTAMAT 50 BK - modulární systém se skládá z jednotlivých komponent  
s příslušným přídržným úhelníkem a oběžným lankem s vratnou kladkou. 
Zařízení je vhodné i pro simultánní pohyb dvoukřídlých dveří. 

DICTAMAT 50 se dodává v provedení z různých materiálů. 
 

Součást Standardní provedení Nerezové provedení 
Nosná 
deska/úhelník 

ocelový plech, pozink V2A/V4 

Oběžné lano ocelové lanko V2A/V4 
Unašeč dveří ocelový plech, pozink V2A/V4 
Napínák lanka ocelový plech, pozink V2A/V4 
Montážní úhelník ocelový plech, pozink V2A/V4 
Samonavíjecí 
kladka s lankem 

kryt: prakticky nehořlavý plast AQUAMID 

 upínací šroub a kluzný náboj, pozinkovaný a namazaný 
Lanko samonavíjecí 
kladky 

prakticky nehořlavé kevlarové lanko s polyesterovým 
pláštěm 

Radiální brzdič kryt: AQUAMID, kladka: hliník s vložkou z Vulkollanu 

Materiály komponent 

Vratná kladka polyamid 
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DICTAMAT 50 KP  
- kompaktní jednotka s tažným lankem 

 
 

 

DICTAMAT 50 KP je určen pro montáž pod kolejnici. Nosná deska se přitom 
montuje přímo zespodu na kolejnici. 
 

U kompaktní jednotky KP jsou samonavíjecí kladka s lankem a radiální brzdič  
s přítlačným válečkem připevněny na nosné desce. Tažné lanko samonavíjecí 
kladky je vedeno přes kladku radiálního brzdiče a pak běží přímo k dveřnímu 
křídlu. Díky přítlačnému válečku na radiálním brzdiči je lanko vedeno vždy 
bezpečně, takže ani při manuálním zásahu do zavírání dveří nemůže dojít  
k selhání. 
 

DICTAMAT 50 KP se buď našroubuje svrchu na kolejnici nebo se připevní 
zespodu do kolejnice. 

Rozměry 

Montáž DICTAMAT 50 KP se montuje na tu stranu dveří, na které jsou dveře zavřené, 
neboť pak lze tažné lanko připevnit rovnou k dveřnímu křídlu. Při objednávání 
kompaktní jednotky DICTAMAT 50 KP je potřeba dát pozor na to, zda se bude 
montovat pro dveře se zavíráním doprava nebo doleva. Obrázek nahoře 
ukazuje provedení pro „levé“ dveře, tzn. dveře, které se zavírají doleva. 

 

 
    = směr zavírání dveří 
  

Obě komponenty kompaktní jednotky se nesmí montovat bez nosné desky, 
neboť jinak by jednotka nemusela fungovat správně kvůli prověšenému lanku. 
Jestliže u dveří není dostatek místa pro namontování kompaktní jednotky, 
nabízí firma DICTATOR i modulární systém s oběžným lankem (viz strana 
02.059.00 a násl.). 
 

DICTAMAT 50 se skládá z nosné desky se samonavíjecí kladkou, Obsah balení 
umělohmotného lanka s očkem (2 m), přítlačného válečku, radiální brzdič  
s kladkou pro lanko 

  
Příslušenství Krytky v různých provedeních na požádání 
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DICTAMAT 50 KW - kompaktní jednotka s tažným lankem 

 
 

 

DICTAMAT 50 KW je určen pro montáž pod kolejnici. Univerzální nosný úhelník 
přitom nabízí různé možnosti připevnění. 
 

U kompaktní jednotky KW jdou na nosném úhelníku kompaktně namontovány tyto 
prvky: samonavíjecí kladka, radiální brzdič s přítlačným válečkem  
jakož i „vychylovací“ kladka pro lanko samonavíjecí kladky. Tažné lanko 
samonavíjecí kladky probíhá přes kladku radiálního brzdiče a výškově nastavitelnou 
„vychylovací“ kladku (dráha nastavení 30 mm) ke křídlu dveří. Lanko je vedeno vždy 
bezpečně, takže ani při manuálním zásahu do zavírání dveří nemůže dojít k selhání. 

  

Rozměry  
 
Podélné otvory pro 
připevnění 
 
na boku: 
2 otvory 5 x 13 

 
 
 
 
 
 

 
dole: 

4 otvory 

 

 

 
 

Höhenverstellbare Position der Auslenkrolle = Výškově nastavitelná poloha „vychylovací“ kladky  

  

Montáž DICTAMAT 50 KW se zpravidla montuje na tu stranu dveří, na které jsou dveře 
zavřené, neboť pak lze tažné lanko připevnit rovnou k dveřnímu křídlu. DICTAMAT 
50 KW můžete bez přestavování použít pro dveře se zavíráním doprava i doleva. 
Lanko je vedeno buď přímo po kolejnicí resp. v kolejnici nebo může být vedeno 
paralelně vedle kolejnice (viz strana 02.066.00). 
 

Speciálně při použití spolu s kolejnicovým systémem DICTATOR pro kapsy ve stěně 
(viz strana 02.065.00) je k dostání přídržný úhelník, s jehož pomocí můžete 
namontovat kompaktní jednotku KW na nosný systém kolejnicové soupravy. 
 

Obsah balení DICTAMAT 50 KW se skládá z nosného úhelníku se samonavíjecí kladkou, 
umělohmotného lanka s očkem (2 m), přítlačného válečku, 

 radiálního brzdiče s kladkou pro lanko, „vychylovací“ kladka 
 

Příslušenství Přídržný úhelník pro kolejnicový systém, kompletní sada pro kapsy ve stěně 
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DICTAMAT 50 BK  
- modulární systém s oběžným lankem 

 
 

 

DICTAMAT 50 BK se použije vždy v těchto případech: když z prostorových důvodů 
nelze namontovat kompaktní jednotku; když posuvné dveře mají dvě křídla, která se 
mají ovládat současně; nebo když je potřeba speciální provedení. Oběžné lanko 
zajišťuje vždy bezpečné a spolehlivé fungování, takže jednotlivé komponenty se  
u tohoto provedení mohou namontovat i samostatně, aniž by ohrozily funkčnost celé 
sestavy. Lanko samonavíjecí kladky se u zavíracího zařízení DICTAMAT BK zavěsí 
zpravidla přímo v pojezdové kladce. 
 

Samonavíjecí kladka s lankem, radiální brzdič a vratná kladka se dodávají s montážním 
příslušenstvím, které je dovoluje namontovat přímo na kolejnici nebo na strop.  
Na požádání je k dostání i speciální montážní příslušenství pro montáž na stěnu. 

Příklad montáže 
DICTAMAT 50 BK 

Na následujícím obrázku je příklad montáže zařízení DICTAMAT 50 BK (další 
podrobnosti jakož i rozměry najdete na následující straně) 
 

 

Radialdämpfer = Radiální brzdič 
Federseilrolle = Samonavíjecí kladka s lankem 
Regulierschraube = Regulační šroub 
waagrecht montiert = montováno vodorovně 
Türmitnehmer -= Unašeč dveří 

Türmitnehmer für zweiten Flügel = Unašeč dveří pro druhé křídlo 
Umlaufen des Seils = Obíhání lanka  
Umlenkrolle = Vratná kladka 
Türmitnehmer mit Seilbefestigung = Unašeč dveří s připevním lanka 

  

Komponenty 
DICTAMAT 50 BK 

- samonavíjecí kladka s držákem a umělohmotným lankem 
- radiální brzdič LD 50 se sadou montážních úhelníků 
- vratná kladka se sadou montážních úhelníků 
- ocelové lanko, délka 8 m, průměr 2 mm (oběžné lanko) 
- unašeč dveří a napínák lanka s přídržným úhelníkem 
 
Pro dvoukřídlé dveře se musí dodatečně objednat unašeč pro druhé křídlo. 

Rozměry komponenta 
DICTAMAT 50 BK 

 

 
Samonavíjecí kladka s držákem 

obj. č. 070096 resp. 070097 
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DICTAMAT 50 BK - pokračování 

 
 

 

Komponenty modulárního systému se podle místa mohou montovat v různých 
polohách. Při hledání specifických řešení pro daný objekt tak konstruktér není  
v podstatě ničím omezován. Společnost DICTATOR Vám v případě potřeby ochotně 
pomůže při realizaci Vaší představy. 
 

Sada montážních úhelníků radiálního brzdiče LD 50 dovoluje jak horizontální, tak  
i vertikální montáž. Tím je dosaženo maximální možné flexibility. Vedle toho se pro 
radiální brzdiče a vratné kladky dodávají adaptační destičky resp. úhelníky, s jejichž 
pomocí můžete bez problémů připevnit příslušné komponenty na nejrůznější místa  
a kolejnice. 
 

Při volbě způsobu montáže brzdiče LD 50 zohledněte vedle dostatku místa i možnosti 
přístupu k regulačnímu šroubu. 
 

Rozměry komponenta 
DICTAMAT 50 BK - 
pokračování 

 

 
Radiální brzdič s montážními úhelníky 

obj. č. 244040 

 

 

Horizontální montáž 
 

 
  

Unašeče dveří s napínákem lanka, 
obj. č. 700071 

 

Vratná kladka s montážními 
úhelníky, 

obj. č. 700070 

 

Unašeč dveří pro druhé křídlo, 
obj. č. 700090 

 

  

Samonavíjecí kladka s držákem a umělohmotným lankem, radiální brzdič LD 50  
se sadou montážních úhelníků, vratná kladka se sadou montážních úhelníků,  
ocelové lanko, délka 8 m, průměr 2 mm, (oběžné lanko), unašeč dveří 

Obsah balení 

s napínákem lanka 
  

Unašeč dveří pro druhé křídlo s dodatečnou vyrovnávací pružinou a lankovou svorkou Příslušenství 

Adaptační destičky a úhelníky pro radiální brzdič LD 50 a vratnou kladku 
 

 
Vertikální montáž 
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DICTAMAT 50 - objednací údaje 

 
 

 

V níže uvedeném seznamu najdete přehled dílů na skladu, které můžeme dodat 
během krátké doby. 
 

Další speciální provedení, například nerezové komponenty z V4, jsou rovněž k dostání 
na požádání. Dále Vám můžeme vyrobit montážní příslušenství v nejrůznějším 
provedení (např. speciálně upravené pro příslušný kolejnicový systém). 
 

Společnost DICTATOR kromě toho nabízí bezplatný poradenský servis, který Vám 
pomůže při stavebních řešeních ve Vašem objektu. V případě potřeby Vám můžeme 
poskytnout příslušné výkresy komponent v různých formátech. 

  

DICTAMAT 50 KP, kompaktní jednotka s nosnou deskou 

DICTAMAT 50 KP, 50 N, vlevo obj. č. 700082 
DICTAMAT 50 KP, 50 N, vlevo, nerez obj. č. 700087 
DICTAMAT 50 KP, 50 N, vpravo obj. č. 700093 
DICTAMAT 50 KP, 50 N, vpravo, nerez 
 

obj. č. 700094 

DICTAMAT 50 KW, kompaktní jednotka s nosným úhelníkem 
DICTAMAT 50 KW, 50 N obj. č. 700083 
DICTAMAT 50 KW, 50 N, nerez 
 

obj. č. 700088 

Příslušenství ke kompaktní jednotce KW 

Přídržný úhelník pro DICTAMAT 50 KW k montáži obj. č. 700092 
na kolejnicový systém, kompletní sada pro kapsy ve stěně 
 

 

DICTAMAT 50 BK, modulární systém 

DICTAMAT 50 BK, 50 N obj. č. 700080 
DICTAMAT 50 BK, 80 N obj. č. 700081 
DICTAMAT 50 BK, 50 N, nerez obj. č. 700085 
DICTAMAT 50 BK, 80 N, nerez 
 

obj. č. 700086 

Příslušenství k modulárnímu systému 
Unašeč dveří pro druhé křídlo, pozinkovaná ocel obj. č. 700090 
s vyrovnávací pružinou a lankovou svorkou  
Unašeč dveří pro druhé křídlo, V2A obj. č. 700091 
s vyrovnávací pružinou a lankovou svorkou  
Adaptační destička 75 x 80 mm, pozinkovaná obj. č. 244050 
Adaptační úhelník 70 x 25 x 40 mm, pozinkovaný obj. č. 244051 
Deska adaptéru 75 x 80 mm, V2A obj. č. 244052 
Adaptační úhelník 70 x 25 x 40 mm, V2A obj. č. 244053 
  

Objednací údaje 

V případě potřeby Vám můžeme komponenty modulárního systému dodat i jednotlivě. 
V tomto případě se na nás obraťte.  
Naši konstruktéři jsou Vám kdykoli a ochotně k dispozici i pro vyvíjení speciálních 
variant. 
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Technické informace k zařízení DICTAMAT 50 

 
 

 

DICTAMAT 50 se dodává se zavírací sílou 50 N. Vedle toho je k dostání i s pružinou  
o síle 25 N nebo 80 N. Skutečnou zavírací sílu lze nastavit vhodným předpětím 
samonavíjecí kladky. Čím vyšší je předpětí pružiny, tím kratší je zbývající použitelná 
provozní dráha (viz následujíc graf). 
 

Samonavíjecí kladka DICTAMAT 50 je vybavena kluzným nábojem. Ten bez problémů 
redukuje předpětí kladky, aniž by hrozilo poškození kladky. 
 

Plynulé nastavení rychlosti zavírání se provádí regulací brzdicí síly radiálního brzdiče 
(viz graf úplně dole). 

Zavírací síla / Pracovní 
dráha 

 

 
Nastavení zavírací síly 
(z obou stran, SW 17)  

Federkraft = Síla pružiny 
Vorspannung (Umdrehungen) = Předpětí (otáčky) 
Verbleibender Arbeitsweg = Zbývající pracovní dráha 

  

Tlumicí síla 
 

 

Nastavení tlumicí síly 
(šestihranný šroub s drážkou) 

 
Minimale/Maximale Einstellung = Minimální/Maximální nastavení  

 

OT./MIN 
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Souprava kolejnic DICTAMAT 50 

 
 

 

Pro DICTAMAT 50 se dodávají jako příslušenství kompletní sady kolejnic. 
 

Jsou navrženy speciálně pro posuvné dveře maximálně do 100 kg. K dispozici máte 
dva v podstatě různé druhy kolejnicových systémů: 
 

- kolejnice s pojezdovou kladkou a příslušenstvím pro volnou montáž na stěnu nebo 
na strop (viz níže); 

- montážní sada pro kapsu ve stěně (neviditelná montáž), včetně kolejnice, 
pojezdové kladky a příslušenství (viz další strana). 

Kolejnicová sada s 
pojezdovou kladkou 

 
 

Pro osazení jedněch posuvných dveří potřebujete pouze následující komponenty: 
 
- Kolejnici typ 100 1-12 v odpovídající délce. 

Kolejnice se dodává standardně v těchto délkách:1,5 m / 1,8 m / 2,1 m / 2,4 m / 
3,0 m / 4,0 m. Další délky jsou k dostání na požádání. 
 

- Sadu komponent 100-010, která obsahuje: 
2 pojezdové kladky pro dřevěné nebo ocelové dveře (nastavitelné) 
2 naklapávací koncové dorazy 
1 kus podlahového vedení pro posuvné dveře 

 
- V případě potřeby sadu s úhelníkem pro připevnění na stěnu. 

Dodávají se dvě různé sady (podle délky kolejnice). 
 

 

 
 

 

 
 
Hliníková nástěnná spojka 
1-105 

 
 

Naklapávací koncový 
doraz 

Úhelník pro montáž na stěnu 
(1-005 nebo 1-008) 

 

Kolejnice k dostání v délce 1,5, 1,8, 
2,1, 2,4, 3,0 a 4,0 m 
 

Ocelová kolejnice 1-12 

Přímé připevnění 
pojezdových kladek u 
ocelových dveří 

Montážní úhelník je potřeba 
pouze u dřevěných dveří 
(nikoli u ocelových) 

Podlahové vedení 
(nastavitelné pro šířku dveří v 
rozsahu 20 a 50 mm) 
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Kolejnicová sada s pojezdovou kladkou - pokračování 

 
 

 

Příslušenství 
 

 
 
Befestigungsschrauben = Upínací šrouby 
Aluminium-Wandmuffe = Hliníková nástěnná spojka 
Stahlschiene = Ocelová kolejnice 

V kolejnici jsou již vyvrtané otvory, takže 
ji můžete rovnou našroubovat na strop. 
Kolejnice do 2,1 m mají 5 otvorů, 
kolejnice o délce 2,4 m, 3 m a 4 m pak  
8 otvorů. 
 
Pokud montáž na strop není možná, 
dodávají se v rámci příslušenství 
dodatečné držáky pro montáž na stěnu. 
Podle délky kolejnice obsahuje sada pro 
montáž kolejnice na stěnu 5 nebo  
8 úhelníků. 
 
Pokud potřebujte spojit dvě kolejnice, 
protože Vám maximální délka 4 m 
nedostačuje, pak v místě spoje použijte 
hliníkovou spojku s připevněním na 
stěnu (1-105). 

 
  Wandbefestigungswinkel = Úhelník pro připevnění na stěnu 

bzw. = resp. 
Stahlschiene = Ocelová kolejnice 

Vertikal und seitlich verstellbar = Možnost vertikálního a bočního nastavení 
Laufwagen an Holztüren = Pojezdová kladka pro dřevěné dveře 

Bodenführung bis Türdicke 50 mm = Vedení v podlaze pro dveře do tloušťky 50 mm 
Türdicke = Tloušťka dveří 

   
Max. Hmotnost dveří 100 kg 
Max. Výška dveří 2,5 m 
Tloušťka dveří 20 - 50 mm 

Technické údaje 

Materiál pozinkovaná ocel (na požádání hliník nebo ušlechtilá ocel) 
   

Kolejnice typ 1-12 délka 1,5 m obj. č. 1-12-15 
Kolejnice typ 1-12 délka 1,8 m obj. č. 1-12-18 
Kolejnice typ 1-12 délka 2,1 m obj. č. 1-12-21 
Kolejnice typ 1-12 délka 2,4 m obj. č. 1-12-24 
Kolejnice typ 1-12 délka 3,0 m obj. č. 1-12-30 
Kolejnice typ 1-12 délka 4,0 m obj. č. 1-12-40 
Sada komponent 100-010 pro jednokřídlé dveře obj. č. 100-010 
Sada úhelníků pro připevnění na stěnu (5 kusů do 2,1 m) obj. č. 1-005 
Sada úhelníků pro připevnění na stěnu (8 kusů do 4 m) obj. č. 1-008 
Hliníková spojka pro spojení dvou kolejnic obj. č. 1-105 
  

Objednací údaje 
Kolejnicová sada s 
pojezdovou kladkou 

Další komponenty na požádání, např. různá vedení do podlahy. 
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Souprava kolejnic DICTAMAT 50 
 - kompletní sada pro kapsy ve stěně 

 

 

Pokud mají otevřené posuvné dveře nenápadně splynout se stěnou, lze to velice 
jednoduše provést pomocí kompletní sady pro kapsu ve stěně. Sada obsahuje vedle 
kolejnice s příslušenstvím i kompletní konstrukci pro vytvoření kapsy ve stěně.  
Pro provedené montáži musí ale ještě stavba celou konstrukci obložit příslušnými 
deskami. 
 

Vozíky lze díky speciálním klipsům ze dveří kdykoli odstranit. Uchycení v podlaze pro 
konstrukci vyrovnává nerovnosti. 
 

Spolu s kompletní sadou pro kapsy ve stěně byste měli vždy použít DICTAMAT 50 KW 
(viz následující strana). 

  
 
Kompletní sada obsahuje tyto komponenty: 
1 zárubeň kompletně s kolejnicí (délka viz tabulka) 
1 sada pojezdových kladek pro dřevěné a ocelové dveře (nastavitelné) 
1 gumový doraz dveří 
2 nylonová vedení dveří 
4/6/8 strojek s ocelovým pláštěm 
2/3/4 úchytky pro uchycení konstrukce v podlaze 
1 sada adaptérů pro dveře o tloušťce 35 - 44 mm (výjimka H60B) 
 
 
Kompletní sada se dodává v různém provedení, záleží na velikosti a hmotnosti dveří. 
 
Obj. č. 
 

Max. 
Šířka 
dveří mm 

Max. 
Výška 
dveří 
mm 

Max. 
Tloušťka 
vrat mm 

Max. 
Hmotnost 
dveří kg 

Celková 
délka 
zárubně 
mm 

Počet stojek / 
úchytek v 
podlaze 

 

Kompletní sada pro 
kapsy ve stěně 
 

 

 
 
Celková tloušťka kompletního prvku (bez stěnových desek!): 
90 mm resp. při použití sady adaptérů: 95 mm 
Výjimka: H60B => 140 mm 
 
Na požádání jsou k dostání i kompletní sady pro širší a tlustší dveře. 
U dvoukřídlých posuvných dveří jsou potřeba dvě kompletní sady pro kapsy do stěny 
jakož i dodatečná spojovací sada pro dvoukřídlé dveře (spojka pro spojení kolejnic). 
 
 
Kompletní sada pro kapsy ve stěně obj. č. viz tabulka Objednací údaje 

Kolejnicové sady Spojovací sada pro dvoukřídlé dveře obj. č. 61-600 
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Příklady montáže zařízení DICTAMAT 50 KW 

 

 

Kompaktní jednotka KW nabízí díky své promyšlené konstrukci celou řadu montážních 
možností. Následující obrázky ukazují pouze několik málo myslitelných variant 
montáže. 
 

DICTAMAT 50 KW můžete pomocí přídržného úhelníku, který se dodává jako 
příslušenství, namontovat bez problémů přímo nad zárubeň kolejnicové sady. Montáž je 
tak maximálně snadná a bez problémů. Tyto varianty jsou na obrázcích vlevo a úplně 
dole, včetně příslušných rozměrů. 

  

Příklad montáže zařízení DICTAMAT 50 KW 

 
DICTAMAT 50 KW 
namontováno vlevo, dveře se 
zavírají doleva 

 
DICTAMAT 50 KW 
namontováno vpravo, dveře se zavírají doprava 

 
 

 
 
 

 
 
 

Rozměry 
DICTAMAT 50 KW 
včetně přídržného úhelníku 
u kompletní sady pro kapsy 
ve stěně 

Lanko probíhá před kolejnicí 

Lanko probíhá uprostřed pod kolejnicí 
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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 
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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 
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Mechanický časovač 

 
 

 

Firma DICTATOR nabízí řešení nepotřebující elektrický proud i pro případy, kdy je 
potřeba dveře na chvíli podržet otevřené, než se samy opět zavřou. Zejména  
ve spojení se zavíracím zařízením DICTAMAT 50 jde o ideální řešení. 
 

Mechanický časovač pracuje na hydraulickém principu tlumiče dveří, ovšem  
s opačným účinkem: ventil ve válci omezuje množství protékaného oleje. Tím je 
určen čas, po kterém se páka s kolečkem zcela překlapne a hák už tak nebude 
zadržovat dveře, které se tak mohou opět zavřít. 
 
 

Montáž, fungování, 
rozměry 

Mechanický časovač se zpravidla montuje ve směru otvírání pomocí montážního 
úhelníku bočně na stěnu, hák pak dozadu na křídlo dveří. 
 

Doba zpoždění zavírání je určena silou zavíracího zařízení. Vedle toho závisí  
i na poloze háku resp. na použití různého počtu podložek (viz obrázek vlevo dole). 
 

 
 

 
 
 
Hák připevněný přímo na 
dveřích 
 
Krátká doba zpoždění 
zavírání 

 
 

 
 
Hák připevněný přes 
podložky 
 
Delší doba zpoždění 
zavírání 

 
 

 
Wand = Stěna 
Tür = Dveře 
Haken = Hák 

   

Doba zpoždění při zavírací síle 50 N cca 25 sekund* 
Doba zpoždění při zavírací síle 25 N cca 55 sekund* 

Materiál těla pozinkovaná ocel, modrá 
Materiál háku chromovaný hliník, lesklý 

Technické údaje 

* Časové údaje platí při pokojové teplotě 
 
Mechanický časovač, 1 hák 1020 s větším otvorem, 3 podložky pro hák, Obsah balení 
1 montážní úhelník, upevňovací šrouby pro dřevěné dveře 

 
Objednací údaje Mechanický časovač obj. č. 500270 

 
 



 

 
 
 
 
Optimální využití prostoru 
V nemocnicích, domech pro seniory, domech s pečovatelskou 
službou, hotelech atd. se koupelny resp. sanitární buňky  
s příslušným vybavením již staly standardem. 

 
Speciální řešení jsou naším standardem 

 
Jejich realizace je často 
problematická kvůli omezenému 
volnému prostoru. 
Dveře od pokoje a od koupelny 
jsou často v „kolizním kurzu“. 
Zarážka dveří na podlaze je  
z důvodů bezpečnosti vyloučena. 
Pouze omezovače dveří firmy 
DICTATOR zajistí harmonické 
řešení. 

 

 

 
 

 

 
Nonstop servis DICTATOR 
Stejně jako jsou četné a rozmanité možnosti použití 
omezovačů otvírání dveří, tak je bohatý i nás dodavatelský 
program. Firma DICTATOR proto nespatřuje svoji úlohu 
pouze v dodávání kvalitních výrobků, nýbrž i bezplatném 
poradenství ohledně volby správného omezovače ještě před 
jeho koupí. 

 

Omezovače otvírání dveří 
omezují 

i možné škody 

Tím je zajištěné, že se v daném 
případě použije vhodný výrobek, 
který bude splňovat požadavky  
a očekávání zákazníka. 
Pomůžeme Vám i při určování 
správných montážních bodů, které 
jsou základním předpokladem 
správného fungování. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Výtahová technika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnostní technika 
 
 
 
 
Technika pohonů vrat a dveří 
 
 
 
 
 
 
 

Technika pohonů pro 
protipožární dveře a vrata 
 
 
 
 
 
 
 

Požární technika 
 
 
 
 
 
 
 

Tlumicí a brzdicí technika 
 
 
 
 
 
 
 

Technika plynových pružin 
 
  

Jednoduše se s námi spojte.  
Uděláme si na Vás čas a rádi Vám pomůžeme. www. d i c t a t o r.com 

 
 
 
 
 
 

 
 

75 
let 

zkušeností 

 

Dveře jsou 
rozbité!!! 

 
Použijte prosím 

jiné dveře! 



 

Proč použít omezovač otvírání dveří? Omezovače otvírání dveří DICTATOR - příklady použití 
   

 

Pro bezpečný svět veletrhů 
Omezovače otvírání dveří 
DICTATOR kontrolují pohyb 
dveří po celé jejich dráze  
a omezují úhel otevření dveří. 
Pro uživatele to však 
neznamená, že k otevření 
dveří musí vynaložit větší sílu, 
neboť pohyb dveří se začne 
tlumit až tehdy, když je 
rychlost dveří příliš vysoká. 
Zásadní výhoda - právě  
u často používaných dveří, 
jako například na 
mnichovských veletrzích. 

 

Užívejte si bezstarostně  
mořského vzduchu 
Omezovače otvírání dveří 
berou „vítr z plachet“ i na 
exponovaných místech. 
Umožňují tak realizovat 
náročná architektonická řeše-
ní bez kompromisů. 
Na pobřeží nebo ve vlhkém 
prostředí se doporučuje pou-
žívat omezovače z ušlechtilé 
oceli. 

 
DVEŘE JSOU ROZBITÉ!!! 
POUŽIJTE PROSÍM JINÉ DVEŘE! 
Naštěstí měla kavárna v hamburském přístavu  
v bezcelní zóně ještě druhé dveře, takže její provoz 
mohl prakticky „nerušeně“ pokračovat. Poryv větru 
vytrhl jednomu hostu dveře z ruky. Důsledek: dveře, 
zejména jejich panty, byly těžce poškozeny a se 
musely ihned vyřadit z provozu. A aby toho nebylo 
málo: jedna osoba byla zraněna, naštěstí jen lehce. 

       

 

Dveře, které nekontrolovaně narážejí do stěny, 
nenajdete jenom v hamburském přístavu a netýká se 
to pouze venkovních dveří. Důsledky: vytržené panty, 
prasklé sklo, poškození dveří, fasády nebo stěny či 
zařízení za dveřmi, atd. a s tím spojené omezení 
provozu, zranění osob, vysoké náklady na opravu atd. 

Úspora nákladů ve 
zdravotnictví 
Balkónové dveře v novém 
lůžkovém domě henneberské 
kliniky se z prostorových 
důvodů otevírají dovnitř. Když 
fouká vítr, řada nemocných tyto 
dveře neudrží v ruce. 
 

 

Jste pod tlakem? 
V mnoha průmyslových a administrativních budovách jsou 
úseky, kde se setkáte s přetlakem nebo podtlakem či dokonce 
průvanem. To může způsobit nekontrolované bouchání dveří  
i v interiérech. Venkovní dveře se v důsledku přetlaku v 
interiérech mohou stát bezpečnostním rizikem. 

 

Omezovač otvírání 
dveří DICTATOR by 
všem těmto 
mrzutostem 
zabránil již předem. 
Nenápadně namon-
tovaný nad dveřmi 
nyní spolehlivě 
zajišťuje „uspořá-
daný“ chod dveří  
a zákazníci kavárny 
si tak mohou opět  
v klidu vychutnat 
svoji kávu. 

Důsledek: poškozeny dveří  
a fasády. Jednorázová investice 
nyní podstatně zredukovala 
náklady na údržbu a neustále 
opravy již neruší klid, tak 
důležitý pro pacienty. 

  

V jednom podniku na výrobu 
léčiv se po každé zkoušce 
funkčnosti musela provést 
oprava speciálních oken, která 
se v případě exploze musela 
otevřít.  
 

Nastavitelné omezovače 
otevírání dveří lze i v kompli-
kovaných případech optimálně 
nastavit tak, aby splňovaly 
všechny požadavky.  

 


