
 

  

Prevádzkové pokyny a návod na obsluhu a údržbu bezpečnostných dverí SHERLOCK 

 

 

Prevádzkové pokyny 
 
1) Bezpečnostné protipožiarne* dvere môžu byť inštalované len do bezpečnostnej zárubne SHERLOCK®, alebo do 

kovovej zárubne v zmysle technických požiadaviek jednotlivých modelov. Zárubňa musí byť osadená v panelovej, 
alebo murovanej stene a musí byť vyliata betónovou zmesou po celej výške.  

2) Dvere sa môžu otvárať smerom do chráneného priestoru aj smerom von z chráneného priestoru. 

3) Bezpečnostné protipožiarne* dvere pozostávajú z nasledovných základných komponentov: 
a) bezpečnostné protipožiarne* dvere so zabudovaným zadlabacím zámkom a rozvorovým systémom 
b) bezpečnostné kovanie 
c) cylindrická bezpečnostná vložka so sadou kľúčov. 

      Rozšírená výbava neznižujúca požiarnu* odolnosť dverí: 
a) panoramatický priezorník 

b) prídavný zámok 
4) Bezpečnostné protipožiarne dvere sú vyrobené a certifikované podľa právnych predpisov platných v dobe výroby  

dverí. Zo znenia týchto predpisov vyplýva pre prevádzkovateľa povinnosť zabezpečiť údržbu a kontrolu funkčnosti  

minimálne raz za 12 mesiacov. 
5) V rámci opráv a údržby prevádzkovateľ môže meniť kovanie a cylindrickú vložku pričom musí dbať na dodržanie  

bezpečnostnej triedy dverí. Výmenu zadlabacieho zámku a opravu rozvorového systému je povinný konzultovať 
s výrobcom dverí resp. dodávateľom. 

Návod na obsluhu a údržbu bezpečnostných  protipožiarnych* dverí SHERLOCK® 

Zamykanie dverí 

Zasuňte kľúč do otvoru vložky a otáčaním v smere zamykania uzamknite rozvorový systém. Pri uzamknutí sa vysunú 
aktívne body             po obvode dverí do otvorov v zárubni. Dvere sú zamknuté a bezpečnostné až po zatvorení do 

zárubne a ich zamknutí na 2 západy. 

Odomykanie dverí 

1) Zasuňte kľúč do otvoru vložky a otáčaním v smere odomykania odomknete rozvorový systém. Pri odomykaní sa 

zasunú aktívne body späť do východiskovej polohy vo vnútri dverí.  
2) Zamykaním dverí pri otvorenom dvernom krídle môžete spôsobiť vážne poškodenie rozvorového systému. Na 

takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka. 
3) Pri svojvoľnej výmene uzamykacieho systému (výmena kovania, vložky...) zákazníkom, výrobca  negarantuje 

dodržanie certifikovanej    a deklarovanej bezpečnostnej triedy dverí. Rozhodnutia zákazníka vzťahujúce sa k 
bezpečnostným dverám doporučujeme konzultovať           s technikmi výrobcu alebo so servisným technikom. 

Návod na ošetrovanie a údržbu povrchu bezpečnostných protipožiarnych* dverí SHERLOCK® 

1) V prípade znečistenia povrchovej úpravy je najvhodnejším prostriedkom na čistenie slabý roztok neagresívneho 
saponátu s vlažnou   vodou. 

2) Na čistenie laminovaného povrchu nie sú vhodné olejovité čistiace prípravky na drevo, čistiace prášky, čistiace 
emulzie ani riedidlá. Organické a anorganické oleje zanechávajú škvrny na povrchu. 

 
             

 


