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1

Úvod

Skôr než začnete s montážnymi prácami, dôkladne si
prečítajte tento návod. Dodržujte upozornenia uvedené
v kapitole 2 „Bezpečnosť“, aby ste zabránili zraneniam
alebo poruchám.
Tento návod je súčasťou dverového závesu axxent a
odborný personál k nemu musí mať vždy zabezpečený
prístup.

1.1

Výrobca a servis

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE
Siemensstraße 10
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0
Fax: +49 2051 278-167
E-Mail: info@kfv.de
Pri prípadnej reklamácii alebo servise sa prosím obráťte
na Vášho zmluvného partnera.

1.2

max. 100°

Platnosť

Tento návod platí až do odvolania. Aktuálne verzie je
možné kedykoľvek stiahnuť v časti pre sťahovanie dokumentov na našej internetovej stránke www.siegenia.
com/de.

1.3

Cieľová skupina, pre ktorú je určená táto
dokumentácia

Táto dokumentácia je určená výlučne špecializovaným
firmám. Všetky práce popísané v tomto návode smie
vykonávať iba skúsený odborný personál, ktorý je vyškolený a zaučený v oblasti montáže, uvedenia do prevádzky a údržby dverových závesov.

1.4

Správne použitie

1.4.1 Miesto montáže
• Dverový záves axxent sa hodí výlučne na zvislú montáž do jednokrídlových dverí v zvislých
stenách pevne stojacej budovy.
• Dverový záves axxent sa smie zabudovať iba do
technicky bezchybne namontovaných dverí.
• Spôsob konštrukcie dverí musí umožňovať použitie
a spoľahlivé upevnenie dverového závesu axxent.
V prípade pochybností je nutné vykonať technickú
skúšku.
1.4.2 Ostatné informácie
• Pri použití zatvárača dverí je nutné použiť tretí
dverový záves.
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• Pri použití zatvárača dverí sa skracuje životnosť
dverových závesov axxent. Trvanlivosť (mechanická odolnosť) dverových závesov axxent v kombinácii so zatváračom dverí je nutné preukázať
opakovaným otvorením a zatvorením podľa
normy EN 1191.
• Nie je povolené vykonávať opravy dverového závesu axxent. Dverový záves axxent musí v prípade jeho poškodenia opraviť spoločnosť KFV alebo
servisný technik autorizovaný spoločnosťou KFV.
• Je bezpodmienečne nutné zabezpečiť obmedzenie uhla otvárania:
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1.5

Nesprávne použitie

• Dverový záves axxent sa bez dodatočnej skúšky
alebo certifikácie nesmie používať v protipožiarnych dverách alebo dverách na ochranu proti
dymu.
• Dverový záves axxent sa nesmie používať vo dverách vlhkých priestorov alebo priestorov, ktorých
vzduch obsahuje agresívne látky podporujúce vznik korózie.
• Na dverovom závese axxent nevykonávajte žiadne
zásahy a/alebo zmeny.
• Neprelakujte pohyblivé príp. nastaviteľné prvky
dverového závesu axxent.
• V prípade odsadenia a/alebo poškodenia dverí a/
alebo dverového rámu sa dverové závesy axxent
nesmú ďalej používať.

1.6

Pokyny pre ošetrovanie a údržbu

• Raz za rok skontrolujte, či sú bezchybne funkčné
všetky pohyblivé komponenty.
• Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani
čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel. V
dôsledku ich použitia môže dôjsť k poškodeniu
povrchu konštrukčných dielov.
• Pri čistení dbajte na to, aby do dverového závesu
nevnikla voda.
• Po dokončení čistenia dôkladne vysušte kovanie.
H39.HTBLMS001SK-02
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• Poučte stavebníka a používateľa o obsluhe a
údržbe dverového závesu axxent.
• Pri nanášaní povrchovej úpravy, napr. pri lakovaní
alebo lazúrovaní Vašich domových dverí, zabezpečte, aby nebola povrchová úprava nanesená
na diely kovania a chráňte kovania aj pred znečistením, ktoré vzniká pri tomto ošetrení povrchu!
• Všetky znečistenia okamžite a bez zvyšku odstráňte, pretože môžu negatívne ovplyvniť funkčiu a
povrchovú ochranu kovaní!
• Dverový záves je bezúdržbový a nesmú sa ne neho
aplikovať oleje ani mazivá.

1.7

1.8

Preprava

• Krídlo dverí v zárubni dodatočne vypodložte klinmi.
• Dverové závesy axxent sú citlivé komponenty a
preto s nimi treba manipulovať opatrne. Nesmú
sa napríklad hádzať, nesmie sa nimi tvrdo narážať
ani ich ohýbať.

1.9

Rozmery

Všetky rozmery sú uvedené v mm.

Montážne podmienky a predpoklady
montáže

Pred montážou príp. pri montáži bezpodmienečne dodržujte nasledovné predpoklady a podmienky:
• Pred montážou dverového závesu axxent skontrolujte, či majú dvere a rám dverí správny rozmer.
V prípade odsadenia a/alebo poškodenia dverí a/
alebo dverového rámu sa dverové závesy axxent
nesmú montovať.
• Dbajte nato, aby boli všetky pozície a veľkosti
týkajúce sa rozmerov pri frézovaní a vŕtaných
otvorov v rámci uvedených tolerancií.
• Dverový záves axxent namontujte v súlade s týmto montážnym návodom.
• Pri montáži je nutné používať vhodný upevňovací
materiál:
– Nitovacie matice M6 z ocele alebo ušľachtilej ocele, max. presah hlavy: výška: 0,5 mm,
priemer: 10 mm
– Skrutky so zapustenou hlavou M6 x 25 ako aj
M6x 40 podľa DIN 965 (ISO 7046), trieda pevnosti min. 8.8 (aj v prípade ušľachtilej ocele)
• Vyfrézované dutiny vyčistite tak, aby sa v nich nenachádzali triesky.
• Nepretočte skrutky ani ich neskrutkujte šikmo.
• V oblasti dverového závesu axxent dvere mechanicky neopracovávajte (napr. vŕtaním, fréznovaním).
• Používajte iba také tesniace materiály, ktoré nie
sú napustené kyselinou, aby sa zabránilo škodám
v dôsledku korózie komponentov a/alebo dverí.
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1.10 Použité symboly

Ostatné zobrazenia

V tomto dokumente sú použité nasledovné piktogramy:

Písmená uvedené v tomto návode majú nasledovný význam:
• Texty nasledujúce za touto značkou sú položky v
zozname.
– Texty nasledujúce za touto značkou sú položky v zozname o úroveň nižšie.
ff Texty nasledujúce za touto značkou sú návody na
kroky, ktoré je nutné vykonať v stanovenom poradí.
„ “ Texty uvedené v úvodzovkách sú krížové odkazy

Všeobecný výstražný symbol
Užitočná informácia alebo rada
Nepoužívajte mechanickú silu
Noste ochranu očí
Noste bezpečnostnú obuv
Noste ochranné rukavice
Ďalšie informácie si prečítajte na
príslušnom mieste v tomto návode

odkazujúce na iné kapitoly alebo odseky.

1.11 Zároveň platná dokumentácia
Pri montáži dverových závesov axxent bezpodmienečne dodržujte pokyny uvedené v návodoch na montáž a
obsluhu dodané s ďalšími (doplnkovými) komponentmi.

1.12 Odborná likvidácia odpadu
• Dverové závesy axxent a voliteľne dodávané diely
príslušenstva nepatria do domového odpadu. Dodržujte miestne platné predpisy a predpisy príslušnej krajiny.
• Obal je vyrobený z recyklovateľných surovín a je
ho možné odovzdať v zbernom dvore pre starý
papier.

Priemer frézy príp. vrtáka
Dĺžka drážky
Hĺbka drážky od spodnej hrany
štulpovej lišty
Šírka drážky
Priechodzí otvor

2

Bezpečnosť

Skôr než začnete s montážnymi prácami si dôkladne
prečítajte nasledovné výstražné upozornenia. Slúžia pre
Vašu bezpečnosť a majú zabrániť ohrozeniam, poraneniam a materiálnym škodám. Dodržujte všetky výstražné
upozornenia.

Kovové profily
Informácia

Drevené profily
Plastové profily

Tento symbol upozorňuje na osobité charakteristiky a
označuje situácie, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť.

2.1

Osobné ochranné vybavenie

Pri montáži dverových závesov axxent potrebujete nasledovné ochranné vybavenie:
• bezpečnostnú obuv
• ochranné rukavice
• ochranné okuliare

6/18
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2.2

Ťažké komponenty

Pri prácach na dverových závesoch axxent je v určitých
prípadoch nutné zvesiť krídlo dverí.
Hrozí nebezpečenstvo poranenia prstov následkom
pomliaždenia.
Hrozí nebezpečenstvo poranenia nôh.
Noste bezpečnostnú obuv

2.3

Ostré hrany

Pri skracovaní kovových komponentov vznikajú ostré
hrany. Hrozí nebezpečenstvo rezných poranení.
Noste ochranné rukavice

2.4

Rýchlo odletujúce triesky

Pri frézovaní vznikajú rýchlo odletujúce triesky.
Hrozí nebezpečenstvo poranenia očí.
Noste ochranné okuliare

3

Záruka

O podmienkach ručenia a záruky sa dočítate v našich
Všeobecných obchodných podmienkach.
www.siegenia.com/de
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4

Prehľad konštrukčných dielov
2

3

1X

1X

1X

A

B

C

D

8X

4X

4X

8X

Položka

8/18

1

Konštrukčný diel

Číslo materiálu

1

Časť rámu

TBV RT7…

2

Diel krídla

TBV FT7…

3

Kryt

TBV AK7…

A

Nitovacia matica M6

TBX ZU003

B

Skrutkovacie puzdrá

Závisí od príslušného profilu

C

Upevňovací diel

Závisí od príslušného profilu

D

Skrutky so zapustenou hlavou M6 x 25/M6 x 40 DIN965, T 30

TBX ZU001 / závisí od príslušného profilu

11.2018
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5

Varianty rozmerov

V nasledovnej tabuľke sú uvedené maximálne povolené hodnoty zaťaženia dverového závesu axxent pri zohľadnení striedavého pôsobenia výšky (odstupu medzi dolným a horným závesom axxent) a šírky dverového krídla.
Pri východzej hodnote odstupu závesu 1435 mm sa od šírky krídla dverí 1001 mm zredukuje maximálna povolená
hmotnosť krídla dverí 120 kg.

Rozmery v mm / hmotnosť v kg

Odstup závesov

1850 - 1899

119

1800 - 1849

116

1750 - 1799

117

113

1700 - 1749

118

114

109

1650 - 1699

115

110

106

116

111

107

103

118

113

108

104

100

109

104

100

96

92

1600 - 1649
1550 - 1599
1435 - 1549

114
max. 1000

Hmotnosť krídla dverí

maximálna hmotnosť krídla dverí = 120 kg

1900 - 2000

1001 - 1050 1051 - 1100 1101 - 1150 1151 - 1200 1201 - 1250 1251 - 1300
Šírka krídla dverí

6

Umiestnenie dverového závesu axxent

šírka krídla dverí

výška krídla dverí

Pri použití zatvárača dverí a tiež vo verejných a podnikateľských budovách je nutné namontovať 3 alebo viac
dverových závesov axxent, pričom 3. záves sa umiestni
priamo pod horný záves.
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7

Montážne kroky

7.1

Montážny krok 1: Frézovanie rámu

Podrobné informácie o frézovaní a vŕtaní sa dočítate vo výkrese pre frézovanie príslušného profilu.

40,5

Ø10

109,5
169

19

4x

19

14,5

R

5

Odsadenie frézovanej dutiny
Krídlo dverí
Rám
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7.2

Montážny krok 2: Frézovanie krídla

Podrobné informácie o frézovaní a vŕtaní sa dočítate vo výkrese pre frézovanie príslušného profilu.

Ø6

186

124

17

Ø12

17

64,5

4x
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7.3
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Montážny krok 3: Vloženie krytu do rámu dverí
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7.4 Montážny krok 4: Montáž časti rámu
Krok 1 (voliteľne)
A

B

C

Montáž zozadu

Min. 1 poistná skrutka

Presah pri namontovanej nitovacej matici:
Výška max. 0,5 mm, Ø max. 10 mm

Krok 2

Krok 3
M6 x 25/M6 x 40
max. uťahovací moment: 7 ± 1 Nm
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7.5 Montážny krok 5: Montáž časti krídla do dverového krídla
Krok 1 (voliteľne)
C

A

Presah pri namontovanej nitovacej matici:
Výška max. 0,5 mm, Ø max. 10 mm

Krok 2

Krok 3
M6 x 25/M6 x 40, T 30
max. uťahovací moment: 7 ± 1 Nm
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7.6

Montážny krok 6: Zavesenie dverového krídla

1

2
Pred zavesením uvoľnite poistku
a otočte ju nadol.

M4, T 15
max. uťahovací moment: 2,8 ± 0,5 Nm

Po zavesení otočte poistku nahor a
zaskrutkujte!

3

Mimoriadne vhodné na nastavenie
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Stručný popis materiálu

Číslo materiálu

TBX ZU002 skrutkovač TX---XXP010

3508880
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7.7

Montážny krok 7: Možnosti nastavenia
• Všetky nastavenia vykonávajte v namontovanom stave.
• Všetky dverové závesy vždy nastavujte súčasne.
• Dbajte na to, aby pri nastavovaní výšky kontrolovaným spôsobom niesol záťaž horný záves.

Výškové nastavenie
+ 4 mm
- 2 mm

Bočné nastavenie
+ 8 mm
- 2 mm

Nastavenie prítlaku
+ 1,5 mm
- 1,5 mm

Mimoriadne vhodné na nastavenie
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Stručný popis materiálu

Číslo materiálu

TBX ZU002 skrutkovač TX---XXP010

3508880
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