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Upozornění dle § 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů – upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti.
Uživatel požárního uzávěru nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat
do konstrukce požárního uzávěru např. provádět zkracování a zužování,
doplňovat přídavné zámky, měnit zámky, vložky zámků nebo kování,
doplňovat lišty nebo vrtat otvory. Požární uzávěry jsou již z výroby osazeny
zámky, závěsy, zasklením, případně zástrčemi, padacími lištami a dalšími
komponenty. Výměna těchto dílů je vyloučena. Všechny uživatelské úpravy
požárního uzávěru mohou vést ke ztrátě jeho požárně odolné funkce. Montáž,
údržbu a servis smí provádět pouze způsobilá osoba proškolená výrobcem
CARMAN-DOORS, s.r.o.
Požární a kouřotěsné uzávěry – dřevěné dveře jednokřídlové
a dvoukřídlové, otočné, plné a zasklené osazené do ocelové nebo dřevěné
zárubně, vyráběné a distribuované společností CARMAN-DOORS, s.r.o., jsou
dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády
č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a nařízení vlády
č. 215/2016 Sb., stanovenými výrobky, které mohou být uváděny na trh
pouze za předpokladu, že splňuje příslušné technické požadavky. Pokud jsou
na výrobcích provedeny jakékoli změny, úpravy nebo výměny komponentů,
stává se subjekt, který tyto změny provedl, výrobcem.
Tento dokument je určený pro potřeby školení v oblastech skladování,
manipulace, dopravy, montáže, používání, ošetřování, údržby, provádění
revizí požárních a kouřotěsných uzávěrů s i bez samozavíračů,
jednokřídlových a dvoukřídlových – dveřní křídla otočná, plná a zasklená,
s polodrážkou a bez polodrážky, osazená do ocelové nebo dřevěné obložkové
nebo dřevěné rámové zárubně, distribuované společností CARMAN-DOORS,
s.r.o. Bez písemného souhlasu společnosti CARMAN-DOORS, s.r.o.,
je zakázáno tento materiál kopírovat nebo dále rozšiřovat.
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Montážní návod: Požární uzávěr označení PDU 01, PDU 03, PDU S 101,
do obložkové zárubně (interiérové skládací požární) TYP EI, EW-SC 30
DP3
Požární uzávěry jsou vždy tvořeny dveřní sestavou (dveře se zárubní
a příslušenstvím). Dveře se tedy vždy osazují do obložkových interiérových zárubní
schváleného typu. Požadavky na osazení zárubní stanoví stavební předpisy, platná
legislativa a tento návod pro montáž.

POSTUP MONTÁŽE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ EI, EW-SC 30 DP3
1) Před zahájením montáže zkontrolujeme
kompletnost dodávky dle seznamu
montážních dílů a materiálů.

Detail A

2) Připravíme si rovnou montážní plochu.
3) Následně na stykové plochy obou bočních
dílů 1 a 2 naneseme montážní lepidlo.
Přiložíme vrchní díl 3 k prvnímu bočnímu
dílu a provedeme jeho nastavení dle detailu
A. Do drážky pro záklopový rám v rohovém
spoji pro přesnou polohu středových dílců
vložíme montážní úhelník 11, viz detail B.
Obložky pevně spojíme pomocí excentru 6,
středové díly pomocí vrutů 7. Stejným
způsobem připevníme druhý boční díl.

styk obložek seřizovat
především v tomto místě

Řez zárubní
obložky

4) Provedeme vlepení a přišroubování
protipožárního hranolku 11 a 12 k ostění
a obložce zárubně po celém obvodu
závěsové části zárubně bez přerušení –
detail C. Sešroubujeme v místě styku
bočních dílů a nadpraží.

vrut

středové díly

5) Takto připravenou zárubeň zakotvíme
pomocí ocelových pásků a hmoždinek po
obou stranách zárubně do stavebního
otvoru. Stavební otvor musí být po celé
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šířce min. o 12 cm širší, než je jmenovitá
šířka zárubně (a tedy i dveří) a min o 6 cm
vyšší, než je jmenovitá výška zárubně
(a tedy i dveří).

Detail B
středový díl

montážní úhelník

6) Dle obrázku rozmístíme montážní rozpěry.
Doporučuje se použít profesionální
montážní sady nebo rozpěry, které při
aplikaci nepoškodí povrch zárubně. Před
fixací požární pěnou je nutné zárubeň
vyvážit ve všech třech osách.

7) Vyplníme prostor mezi zdivem a ostěním
požární montážní pěnou PUR PROMAFOAM
C, alternativně PU pěnou TEKAPUR
po celém obvodu a minimálně v 10 cm
hloubky zárubně. Po vytvrzení přebytečnou
pěnu odřízneme.

Umístění rozpěr

ROZPĚRY

8) Záklopový rám 4 smontujeme pomocí
montážního lepidla a excentrických spojek
6. Po odstranění montážních úhelníků
osadíme záklopový rám za pomocí
akrylového tmelu do drážek namontované
zárubně.
9) Požární závěs 9 připevníme následovně:
přes připravené otvory v obložce navrtáme
vrtákem Ø 7 mm do protipožárního hranolu
otvory. Závěs následně přišroubujeme.
10) Doporučujeme zárubeň při osazení podložit
cca 2 mm a vytvořit tak dilatační spáru mezi
zárubní
a
podlahou
a
následně
doporučujeme spáru vyplnit silikonem.
Tímto zamezíme vnikání vlhkosti při údržbě
podlah. Pro snadnější a přesné osazení
zárubně doporučujeme provádět montáž za
použití zavěšeného dveřního křídla.

Detail C
spojovací materiál

Požární hranolek DB 25 x 40

požární závěs
požární montážní pěna

kotvící pásovina

spojovací materiál

Výrobek je určen pro použití v interiérech staveb. Nesmí být skladován nebo
používán v prostředí, kde relativní vlhkost vzduchu je dlouhodobě vyšší než
55 %. Montáž požárního uzávěru musí být provedena ve smyslu stanovení § 6
a 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obložkové
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zárubně mohou být montovány do kamenného, zděného ostění tuhých
konstrukcí tl. minimálně 150 mm s minimální objemovou hmotností
613 kg.m-3 nebo vyšší.
Výrobce doporučuje, aby montáž zárubní prováděl proškolený odborník
dokonale seznámený s technologií montáže obložkových zárubní, protože
se jedná o záležitost poměrně náročnou na přesnost a případné omyly
v montážním postupu vedou zpravidla k neodstranitelným chybám (záměna
dílů, záměna stran – L/P, špatné rovinné osazení). U zárubní dodaných bez
povrchové úpravy (zárubeň není z výroby předem smontována) upozorňujeme
na dodržení polodrážky 29 mm na závěsové / protiplechové straně zárubně.
Seznam montážních dílů pro obložkovou zárubeň interiérovou skládací požární typ EI, EWSC 30 DP3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Boční díl závěsový (obložka s ostěním)
Boční díl s protiplechem ( obložka s ostěním)
Vrchní díl – nadpraží zárubně (obložka s ostěním)
Záklopový rám (dvě boční obložky a vrchní obložka)
Těsnění
Spojovací kování – „excentrická spojka „ 4 ks 7. Vrut 4,5 x 45 mm
Krytka
Požární závěs
Montážní úhelník
Protipožární hranol boční
Protipožární hranol horní
Páskovina pro přichycení hranolků ke zdivu
Vruty pro přichycení hranolků a páskoviny 4 x 40 mm
Hmoždinky do zdiva 8 x 40 mm

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
4 ks
3 ks
3 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1m
20 ks
6 ks

POSTUP MONTÁŽE DVEŘNÍHO KŘÍDLA EI, EW-SC 30 DP3
Výrobky je možné montovat pouze do připravených a odvětraných prostor dle
doporučených hodnot pro náš výrobek: relativní vlhkost vzduchu v interiéru 50 ± 5 %. Před
montáží je nutné provést měření relativní vlhkosti vzduchu v místnosti, ve které budou
výrobky instalované, a provést zápis do stavebního deníku nebo předávacího protokolu. Jiné
hodnoty (převážně vyšší) mohou způsobit nevratnou deformaci výrobků. Před montáží
skladujte dveře v obalu. Mají-li být interiérové dveře instalovány v zimním období, přeneste
je do místnosti přibližně jeden týden před vlastní montáží, aby se "aklimatizovaly". Dveře jsou
standardně dodávány s připravenými závěsy (3 ks), se zadlabaným zámkem (1 ks). Standardně
je ve dveřích připraven otvor na umístění kliky a otvor na klíč. Požadavky na osazení zárubní
stanoví příslušné stavební předpisy a tento návod společnosti CARMAN-DOORS, s.r.o.
Při zavěšení dveří do zárubní je nutno dodržet následující zásady: Překontrolovat, zda
typ a rozměr dveří odpovídá schválenému typu zárubně. Namazat hřeby závěsů na zárubních
mazacím tukem. Zavěsit dveřní křídlo. U dveřních křídel vybavených šroubovými závěsy
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je možno v omezené míře pootočením těchto závěsů odstranit případnou drobnou nepřesnost
osazení zárubně. Podle návodu výrobce namontovat vrchní kování dveří (kliky a štítky/rozety).
Jednokřídlové a dvoukřídlové otočné dřevěné plné a prosklené uzávěry s požární odolností
a/nebo kouřotěsností je možné osazovat schválenými typy klik. Seznam schválených typů klik
je na vyžádání u společnosti CARMAN-DOORS, s.r.o.
Při přesném osazení se dveřní křídlo otevírá lehce a bez výrazného tlaku se dovírá
do zárubně. Interiérové nepožární dveře je možné zkracovat ze spodní části maximálně do 20
mm. Požární dveře musí být usazené takovým způsobem, aby mezera mezi dveřním křídlem
a zárubní byla maximálně do 5 mm a mezi dveřním křídlem a podlahou 10 mm. Zkracování
a jakékoli jiné zásahy do požárních dveří jsou vyloučené. Požární dveře musí být osazeny
do požární zárubně schváleného typu s uvedenou požární odolností. Při montáži požárně
bezpečnostního zařízení musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové
dokumentace, popřípadě prováděcí dokumentace a postupy stanovenými v průvodní
dokumentaci výrobce. U dvoukřídlých dveří je nutné u pevného křídla vyvrtat otvory
na zástrče do zárubně a podlahy. Do podlahy se kolmo navrtá otvor o průměru 10 mm
a naklepne se protikus s podložkou.
Pro případ, že dveře nejsou distribuovány s cylindrickou vložkou, je nutné připravit
otvor ve dveřích pro cylindrickou vložku a polohu kování pomocí šroubů kování tak, aby profil
otvoru ve dveřích a otvor ve dveří a otvor v kování odpovídaly profilu vložky. Zasuňte klíč do
vložky a otočte bubínkem tak, aby nepřesahovala kování na každé straně o více než 3 mm.
Vyzkoušejte, zda zub otáčí mechanizmem zadlabacího zámku, tedy zda je vložka funkční.
Zašroubujte do boku vložky kotvící šroub a znovu vyzkoušejte, zda je chod plynulý.
Pokud jsou dveře opatřeny samozavíračem bez nebo včetně koordinačního zařízení,
je nutné provést kontrolu samozavírání, tzn. uzavření dveří z otevřené polohy, aby bylo
zajištěno, že se dveře zavřou. V případě použití koordinačního zařízení je nutné provést
kontrolu (zkoušku) dovření křídel ve správném pořadí. Při kontrole funkčnosti se postupuje
dle návodu jednotlivých výrobců. Návody pro montáž samozavíračů jsou přiloženy v každém
balení samozavíračů. Pokud návod pro montáž není přiložen, kontaktujte společnost
CARMAN-DOORS, s.r.o. Jednokřídlové a dvoukřídlové otočné dřevěné plné a prosklené
uzávěry s požární odolností a/nebo kouřotěsností je možné osazovat schválenými typy
samozavíračů a koordinátorů. Seznam schválených typů samozavíračů a koordinátorů
je dostupný na vyžádání u společnosti CARMAN-DOORS, s.r.o.
Montáž požárního uzávěru musí být provedena ve smyslu stanovení §§ 6 a 7
vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb. Záznam
o provedené montáži, kontrole funkčnosti a provozuschopnosti, o provedení
funkční zkoušky nebo koordinační funkční zkoušky požárně bezpečnostního
zařízení smí provádět pouze způsobilá osoba proškolená výrobcem CARMANDOORS, s.r.o.
Před montáží je nutné provést měření relativní vlhkosti vzduchu v místnosti,
ve které budou výrobky instalované, a provést zápis do stavebního deníku nebo
předávacího protokolu.
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Montážní návod: Požární uzávěr označení PDU 01, PDU 03, PDU 07,
PDU S 102, PDU S 101, PDU N 101, PBD RC2 do ocelové zárubně pro
zdění do hotového otvoru EI, EW-SC 30 DP3.
Požární uzávěry jsou vždy tvořeny dveřní sestavou (dveře se zárubní
a příslušenstvím). Dveře se tedy vždy osazují do obložkových interiérových zárubní
schváleného typu. Požadavky na osazení zárubní stanoví stavební předpisy, platná
legislativa a tento návod pro montáž.

POSTUP MONTÁŽE OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
Obecné požadavky na osazování ocelových zárubní – montáž konstrukcí.
Osazováním se rozumí pevné a přesné spojení ocelové zárubně s konstrukcemi
stavby, tedy s konstrukcemi hlavní stavební výroby (HSV). Osazení ocelové
zárubně musí být především:
- Pevné, aby nenastalo jakékoliv uvolnění nebo posunutí.
- Přesné, prostorově i výškově, svisle i vodorovně a podle stavebních výkresů.
- Čisté, musí být po osazení očištěny a okolní omítka dokonale opravena. Při
osazování se zárubně nesmějí poškodit a po osazení
musí být chráněny proti poškození. Při zjištění vady, kterou není možno
odstranit přímo na stavbě – zárubeň neosazovat.

Osazování ocelových zárubní se provádí nejčastěji při vyzdívání příček nebo zdí a je nutné
dodržet následující postup.
1) Zjištění a odstranění vad na zárubni způsobených především dopravou nebo
nesprávným uskladněním zárubní, dále je nutno zkontrolovat rozměr šíře zárubně
v polodrážce v místě nadpraží a prahové spojky (při zjištění vady, kterou není možno
odstranit přímo na stavbě – zárubeň neosazovat a reklamovat u dodavatele).
2) Osazení středu zárubně nad střed otvoru, který je vyznačen na podkladním betonu,
a dále vypodložení zárubně dřevěnými klíny u okrajů prahové spojky.
3) Vyrovnání zárubně do směru líce ke zdi nebo příčky a kontrola budoucího otevírání
podle stavebních výkresů (pravé nebo levé dveře).
4) Vyrovnání stojek do svislé polohy a kontrola vodorovnosti nadpraží.
5) Kontrola výšky zárubně od váhorysu ke spodní ploše nadpraží zárubně. Tato výška
se rovná jmenovité výšce zárubně (i dveří) zmenšené o výšku metrového váhorysu,
tedy nejčastěji 970 mm (při výšce dveří H = 1970 mm).
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6) Zajištění zárubně ve vyrovnané a nastavené poloze, např.: přivázáním stojek
k pomocným sloupkům, rozepřením mezi stropem a podlahou nebo zavětrováním
zárubně šikmými vzpěrami.
7) Dále zajistit zárubeň rozepřením středu a spodní části.
8) Zazdění a zalití zárubně vápenocementovou maltou se provádí opatrně a nenásilně.
Cihly nebo příčkovky je potřeba lehce zasouvat do dutého průřezu stojky, která
se nesmí vychýlit dovnitř, a proto se zárubeň uprostřed výšky a ve spodní části rozpírá
latí. Kotvy z páskové oceli přivařené v dutém průřezu stojky se opatrně vychýlí
do vodorovné polohy a zazdí se do spáry zdiva nebo příčky,
9) Podbetonování prahové spojky a vynětí pomocných dřevěných klínů (podbetonování
musí účinně zabránit nechtěné deformaci prahové spojky – například při šlápnutí na
tuto spojku).
10) Odstranění pomocných sloupků nebo zavětrování, případně odříznutí prahové spojky
se provede po zatvrdnutí malty.
11) Očištění zárubní od malty a obnovení základního přepravního nátěru zárubně
pro zajištění dostatečné protikorozní ochrany povrchu zárubně do doby provedení
jejího konečného nátěru.
Dřevěné uzávěry s požární odolností a/nebo kouřotěsností je možné osazovat
do schválených typů ocelových zárubní: výrobce CARMAN-DOORS, s.r.o.,
Vřesinská 2368/13, Ostrava – Poruba 708 00. Tyto typy ocelových zárubní jsou
na vyžádání u výrobce společnosti CARMAN-DOORS, s.r.o. Výrobky mohou
být montovány do kamenného, zděného ostění tuhých konstrukcí
předepsané tl. a objemové hmotnosti. Přehled pro jednotlivé typy výrobků
je uveden v následující tabulce Ocelová zárubeň je zazdívána klasickou
technologií. Obecný postup montáže shodný pro všechny typy zárubní
je uvedený výše.
Typ požárního
uzávěru
PDU 01
PDU 03
PDU 07
PDU S 101
PDU S 102
PDU N 101

Tloušťka ostění
(mm)
150
100
100
100
100
250

Objemová hmotnost Objemová hmotnost
-3

(kg.m ) pro
obložkovou zárubeň
613
613
x
613
x
x

-3

(kg.m ) pro
ocelovou zárubeň
250
613
650 (±200)
613
613
500
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POSTUP MONTÁŽE DVEŘNÍHO KŘÍDLA EI, EW-SC 30 DP3
Výrobky je možné montovat pouze do připravených a odvětraných prostor dle
doporučených hodnot pro náš výrobek: relativní vlhkost vzduchu v interiéru 50 ± 5 %. Před
montáží je nutné provést měření relativní vlhkosti vzduchu v místnosti, ve které budou
výrobky instalované, a provést zápis do stavebního deníku nebo předávacího protokolu. Jiné
hodnoty (převážně vyšší) mohou způsobit nevratnou deformaci výrobků. Před montáží
skladujte dveře v obalu. Mají-li být interiérové dveře instalovány v zimním období, přeneste
je do místnosti přibližně jeden týden před vlastní montáží, aby se "aklimatizovaly". Dveře jsou
standardně dodávány s připravenými závěsy (3 ks), se zadlabaným zámkem (1 ks). Standardně
je ve dveřích připraven otvor na umístění kliky a otvor na klíč. Požadavky na osazení zárubní
stanoví příslušné stavební předpisy a tento návod společnosti CARMAN-DOORS, s.r.o.
Při zavěšení dveří do zárubní je nutno dodržet následující zásady: Překontrolovat, zda
typ a rozměr dveří odpovídá schválenému typu zárubně. Namazat hřeby závěsů na zárubních
mazacím tukem. Zavěsit dveřní křídlo. U dveřních křídel vybavených šroubovými závěsy je
možno v omezené míře pootočením těchto závěsů odstranit případnou drobnou nepřesnost
osazení zárubně. Podle návodu výrobce namontovat vrchní kování dveří (kliky a štítky/rozety).
Jednokřídlové a dvoukřídlové otočné dřevěné plné a prosklené uzávěry s požární odolností
a/nebo kouřotěsností je možné osazovat schválenými typy klik. Seznam schválených typů klik
je na vyžádání u společnosti CARMAN-DOORS, s.r.o.
Při přesném osazení se dveřní křídlo otevírá lehce a bez výrazného tlaku se dovírá
do zárubně. Interiérové nepožární dveře je možné zkracovat ze spodní části maximálně do 20
mm. Požární dveře musí být usazené takovým způsobem, aby mezera mezi dveřním křídlem
a zárubní byla maximálně do 5 mm a mezi dveřním křídlem a podlahou 10 mm. Zkracování
a jakékoli jiné zásahy do požárních dveří jsou vyloučené. Požární dveře musí být osazeny
do požární zárubně schváleného typu s uvedenou požární odolností. Při montáži požárně
bezpečnostního zařízení musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové
dokumentace, popřípadě prováděcí dokumentace a postupy stanovenými v průvodní
dokumentaci výrobce. U dvoukřídlých dveří je nutné u pevného křídla vyvrtat otvory
na zástrče do zárubně a podlahy. Do podlahy se kolmo navrtá otvor o průměru 10 mm
a naklepne se protikus s podložkou.
Pro případ, že dveře nejsou distribuovány s cylindrickou vložkou, je nutné připravit
otvor ve dveřích pro cylindrickou vložku a polohu kování pomocí šroubů kování tak, aby profil
otvoru ve dveřích a otvor ve dveří a otvor v kování odpovídaly profilu vložky. Zasuňte klíč
do vložky a otočte bubínkem tak, aby nepřesahovala kování na každé straně o více než 3 mm.
Vyzkoušejte, zda zub otáčí mechanizmem zadlabacího zámku, tedy zda je vložka funkční.
Zašroubujte do boku vložky kotvící šroub a znovu vyzkoušejte, zda je chod plynulý.
Pokud jsou dveře opatřeny samozavíračem bez nebo včetně koordinačního zařízení,
je nutné provést kontrolu samozavírání, tzn. uzavření dveří z otevřené polohy, aby bylo
zajištěno, že se dveře zavřou. V případě použití koordinačního zařízení je nutné provést
kontrolu (zkoušku) dovření křídel ve správném pořadí. Při kontrole funkčnosti se postupuje
dle návodu jednotlivých výrobců. Návody pro montáž samozavíračů jsou přiloženy v každém
balení samozavíračů. Pokud návod pro montáž není přiložen, kontaktujte společnost
CARMAN-DOORS, s.r.o. Jednokřídlové a dvoukřídlové otočné dřevěné plné a prosklené
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uzávěry s požární odolností a/nebo kouřotěsností je možné osazovat schválenými typy
samozavíračů a koordinátorů. Seznam schválených typů samozavíračů a koordinátorů
je dostupný na vyžádání u společnosti CARMAN-DOORS, s.r.o.
Montáž požárního uzávěru musí být provedena ve smyslu stanovení §§ 6 a 7 vyhlášky
č. 246/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb. Záznam o provedené montáži,
kontrole funkčnosti a provozuschopnosti, o provedení funkční zkoušky nebo
koordinační funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení smí provádět pouze
způsobilá osoba proškolená výrobcem CARMAN-DOORS, s.r.o.

Před montáží je nutné provést měření relativní vlhkosti vzduchu v místnosti,
ve které budou výrobky instalované, a provést zápis do stavebního deníku
nebo předávacího protokolu.
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Montážní návod: Požární uzávěr označení PDU 01, PDU 03, PDU 07,
PDU S 102, PDU S 101, PDU N 101, PBD RC2 do ocelové zárubně pro
dodatečnou montáž do hotového otvoru EI, EW-SC 30 DP3
Požární uzávěry jsou vždy tvořeny dveřní sestavou (dveře se zárubní
a příslušenstvím). Dveře se tedy vždy osazují do obložkových interiérových zárubní
schváleného typu. Požadavky na osazení zárubní stanoví stavební předpisy, platná
legislativa a tento návod pro montáž.

POSTUP MONTÁŽE OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
Obecné požadavky na osazování ocelových zárubní – montáž konstrukcí.
Osazováním se rozumí pevné a přesné spojení ocelové zárubně s konstrukcemi
stavby, tedy s konstrukcemi hlavní stavební výroby (HSV). Osazení ocelové
zárubně musí být především:
- Pevné, aby nenastalo jakékoliv uvolnění nebo posunutí.
- Přesné, prostorově i výškově, svisle i vodorovně a podle stavebních výkresů.
- Čisté, musí být po osazení očištěny a okolní omítka dokonale opravena. Při
osazování se zárubně nesmějí poškodit a po osazení
musí být chráněny proti poškození. Při zjištění vady, kterou není možno
odstranit přímo na stavbě – zárubeň neosazovat.
Dvourámové zárubně jsou určeny pro osazování do stěnových konstrukcí staveb, především
do hotových příček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou.
Tato zárubeň se skládá ze dvou kusů rámů (rám pro závěsy – Z a rám krycí – K), které po osazení
na stěnu a vzájemném spojení vytváření jeden celek. Dle typu může být dovybavena těsněním,
krytky otvorů, závěsy dle konkrétní dohody atd.
1) Kontrola před osazováním. Zjištění a odstranění vad na zárubni, způsobených
především dopravou nebo nesprávným uskladněním zárubní, dále je nutno
zkontrolovat funkční rozměry šíře zárubně v polodrážce v místě nadpraží a prahové
spojky, poloha závěsů a zámkových otvorů polodrážky (zvláště při osazování atypických
provedení).
2) Ustavení a zajištění polohy. Zárubeň se rozdělí na dva rámy. Rám závěsový se vloží
do otvoru dle určeného otevírání (pravé nebo levé dveře), opře lemem profilu
o omítku a vyrovná do směru líce stěny. Následuje vyrovnání stojek do svislé polohy
a kontrola vodorovnosti nadpraží a případná korekce podložením u kotevních úchytů.
U nepřesného stavebního otvoru se provede jeho úprava nebo připraví podložky.
Zárubně v základním provedení jsou bez zapuštění do podlahy. Osazují se tedy
na hotovou podlahu. Není-li tomu tak provede se kontrola výšky zárubně od váhorysu
ke spodní ploše nadpraží zárubně. Tato výška se rovná jmenovité výšce zárubně
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(i dveří) zmenšené o výšku metrového váhorysu, tedy nejčastěji 970 mm (při výšce
dveří H = 1970 mm).
3) Ukotvení. Provede se přišroubování každé kotvy ve stojce jedním, popř. u širokých
profilů více šrouby. Případná spára mezi kotvou a stěnou musí být kvalitně vymezena,
aby šroub nebyl namáhán na ohyb. Druh šroubů, hmoždinek apod. závisí na konstrukci
stěny. Nosnost kotvicích šroubů a hmoždinek snižují omítky, izolace nebo nenosné
zdivo (tyto nejsou kotevním podkladem), jakož i umístění blízko spár nebo okrajů zdiva.
Je třeba dodržet pravidla vybraného kotevního systému. Při montáži se kontrolují
průchozí rozměry. Podložky se použijí tak, aby při dotažení šroubů nedošlo ke změně
rozměrů zárubně nebo vytočení profilu. Podle potřeby se odstraní prahová spojka. Z
druhé strany stěny se rovnoměrně nasune, podél kotev, rám „K“ až na styk s rámem
„Z“ a ověří se, že není třeba provádět korekci ukotvení. U zárubní s konečnou
povrchovou úpravou se nesmí rám „K“ zasunout hlouběji než odpovídá tloušťce příčky
a znovu vytáhnout, aby nedošlo k poškrábání povrchu, který pak bude viditelný. Nutno
pracovat opatrně. Nasunout rám „K“, až k již upevněnému rámu „Z“ a dokončit
upevnění podle typu zárubně.
a) typ HR – díl „K“ se zasouvá podle kotev do rámu „Z“,
b) typ HS – díl „K“ se nasune až na dotek v drážce pro těsnění a sešroubuje v původních
místech i dalších s využitím všech šroubů,
c) typ HP – díl „K“ se zasouvá podle kotev do rámu „Z“ až na dotek v drážce pro těsnění
a sešroubuje v původních místech i dalších s využitím všech šroubů,
d) typ HX – díl „K“ se zasouvá do spáry rámu „Z“.
Před vyplněním volného prostoru mezi profilem zárubně a stavebním otvorem
je nutné kvalitní rozepření obou částí zárubně a také zajištění přes šířku profilu (šířku
stěny), aby nedošlo ke změně rozměrů a ustavení zárubně (boulení, roztažení rámů od
sebe). Vyplnění se provede podle potřeby PU pěnou nebo licí maltou, popř. betonem.
Vždy je třeba provést dostatečné vyplnění v oblastí rohů, závěsů a zámkových otvorů:
a) Přes ponechané otvory ve stěně se provede zalití.
b) Je možná i kombinace, kdy se zalije rám „Z“, nasune rám „K“ a zbytek se vypění.
V tomto případě musí být zajištěn čistý povrch a ponechán dostatečný prostor v dílu
„Z“ pro zasunutí dílu „K“.
c) PU pěnu lze aplikovat také před vlastním uzavřením rámů. Vzhledem k tomu,
že nevzniká potřebný volný prostor pro odchod přebytečné pěny je potřebná značná
zkušenost.
4) Očištění. Po dokončení montáže příčky se provede očištění povrchu zárubně. Následně
se provede obnovení základního nátěru zárubně pro zajištění dostatečné protikorozní
ochrany jejího povrchu až do doby provedení konečného nátěru.

Nadstandardní zvýšení pevnosti spoje rámu „Z“ a „K“ lze provést krátkými
koutovými svary na několika místech ve styku obou rámů.
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Dřevěné uzávěry s požární odolností a/nebo kouřotěsností je možné osazovat
do schválených typů ocelových zárubní: výrobce CARMAN-DOORS, s.r.o.,
Vřesinská 2368/13, Ostrava – Poruba 708 00. Tyto typy ocelových zárubní jsou
na vyžádání u výrobce společnosti CARMAN-DOORS, s.r.o. Výrobky mohou
být montovány do kamenného, zděného ostění tuhých konstrukcí
předepsané tl. a objemové hmotnosti. Přehled pro jednotlivé typy výrobků
je uveden v následující tabulce Ocelová zárubeň je zazdívána klasickou
technologií. Obecný postup montáže shodný pro všechny typy zárubní
je uvedený výše.
Typ požárního
uzávěru
PDU 01
PDU 03
PDU 07
PDU S 101
PDU S 102
PDU N 101

Tloušťka ostění
(mm)
150
100
100
100
100
250

Objemová hmotnost Objemová hmotnost
-3

(kg.m ) pro
obložkovou zárubeň
613
613
x
613
x
x

-3

(kg.m ) pro
ocelovou zárubeň
250
613
650 (±200)
613
613
500

POSTUP MONTÁŽE DVEŘNÍHO KŘÍDLA EI, EW-SC 30 DP3
Výrobky je možné montovat pouze do připravených a odvětraných prostor dle
doporučených hodnot pro náš výrobek: relativní vlhkost vzduchu v interiéru 50 ± 5 %. Před
montáží je nutné provést měření relativní vlhkosti vzduchu v místnosti, ve které budou
výrobky instalované, a provést zápis do stavebního deníku nebo předávacího protokolu. Jiné
hodnoty (převážně vyšší) mohou způsobit nevratnou deformaci výrobků. Před montáží
skladujte dveře v obalu. Mají-li být interiérové dveře instalovány v zimním období, přeneste
je do místnosti přibližně jeden týden před vlastní montáží, aby se "aklimatizovaly". Dveře jsou
standardně dodávány s připravenými závěsy (3 ks), se zadlabaným zámkem (1 ks). Standardně
je ve dveřích připraven otvor na umístění kliky a otvor na klíč. Požadavky na osazení zárubní
stanoví příslušné stavební předpisy a tento návod společnosti CARMAN-DOORS, s.r.o.
Při zavěšení dveří do zárubní je nutno dodržet následující zásady: Překontrolovat, zda
typ a rozměr dveří odpovídá schválenému typu zárubně. Namazat hřeby závěsů na zárubních
mazacím tukem. Zavěsit dveřní křídlo. U dveřních křídel vybavených šroubovými závěsy je
možno v omezené míře pootočením těchto závěsů odstranit případnou drobnou nepřesnost
osazení zárubně. Podle návodu výrobce namontovat vrchní kování dveří (kliky a štítky/rozety).
Jednokřídlové a dvoukřídlové otočné dřevěné plné a prosklené uzávěry s požární odolností
a/nebo kouřotěsností je možné osazovat schválenými typy klik. Seznam schválených typů klik
je na vyžádání u společnosti CARMAN-DOORS, s.r.o.
Při přesném osazení se dveřní křídlo otevírá lehce a bez výrazného tlaku se dovírá
do zárubně. Interiérové nepožární dveře je možné zkracovat ze spodní části maximálně do 20
mm. Požární dveře musí být usazené takovým způsobem, aby mezera mezi dveřním křídlem
a zárubní byla maximálně do 5 mm a mezi dveřním křídlem a podlahou 10 mm. Zkracování
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a jakékoli jiné zásahy do požárních dveří jsou vyloučené. Požární dveře musí být osazeny
do požární zárubně schváleného typu s uvedenou požární odolností. Při montáži požárně
bezpečnostního zařízení musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové
dokumentace, popřípadě prováděcí dokumentace a postupy stanovenými v průvodní
dokumentaci výrobce. U dvoukřídlých dveří je nutné u pevného křídla vyvrtat otvory
na zástrče do zárubně a podlahy. Do podlahy se kolmo navrtá otvor o průměru 10 mm
a naklepne se protikus s podložkou.
Pro případ, že dveře nejsou distribuovány s cylindrickou vložkou, je nutné připravit
otvor ve dveřích pro cylindrickou vložku a polohu kování pomocí šroubů kování tak, aby profil
otvoru ve dveřích a otvor ve dveří a otvor v kování odpovídaly profilu vložky. Zasuňte klíč
do vložky a otočte bubínkem tak, aby nepřesahovala kování na každé straně o více než 3 mm.
Vyzkoušejte, zda zub otáčí mechanizmem zadlabacího zámku, tedy zda je vložka funkční.
Zašroubujte do boku vložky kotvící šroub a znovu vyzkoušejte, zda je chod plynulý.
Pokud jsou dveře opatřeny samozavíračem bez nebo včetně koordinačního zařízení,
je nutné provést kontrolu samozavírání, tzn. uzavření dveří z otevřené polohy, aby bylo
zajištěno, že se dveře zavřou. V případě použití koordinačního zařízení je nutné provést
kontrolu (zkoušku) dovření křídel ve správném pořadí. Při kontrole funkčnosti se postupuje
dle návodu jednotlivých výrobců. Návody pro montáž samozavíračů jsou přiloženy v každém
balení samozavíračů. Pokud návod pro montáž není přiložen, kontaktujte společnost
CARMAN-DOORS, s.r.o. Jednokřídlové a dvoukřídlové otočné dřevěné plné a prosklené
uzávěry s požární odolností a/nebo kouřotěsností je možné osazovat schválenými typy
samozavíračů a koordinátorů. Seznam schválených typů samozavíračů a koordinátorů
je dostupný na vyžádání u společnosti CARMAN-DOORS, s.r.o.
Montáž požárního uzávěru musí být provedena ve smyslu stanovení §§ 6 a 7
vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb. Záznam
o provedené montáži, kontrole funkčnosti a provozuschopnosti, o provedení
funkční zkoušky nebo koordinační funkční zkoušky požárně bezpečnostního
zařízení smí provádět pouze způsobilá osoba proškolená výrobcem CARMANDOORS, s.r.o.
Před montáží je nutné provést měření relativní vlhkosti vzduchu v místnosti,
ve které budou výrobky instalované, a provést zápis do stavebního deníku
nebo předávacího protokolu.

CARMAN-DOORS, Montážní návod požární uzávěry PDU 01; PDU 03; PDU 07; PDU S 101; PDU S 102;
14
PDU N 101; PBD RC2, PBD RC3, verze 9/2019

Montážní návod: Požární uzávěr označení PBD RC3 do ocelové
zárubně do hotového otvoru EI, EW-S 30 DP3
Požární uzávěry jsou vždy tvořeny dveřní sestavou (dveře se zárubní
a příslušenstvím). Dveře se tedy vždy osazují do obložkových interiérových
zárubní schváleného typu. Požadavky na osazení zárubní stanoví stavební
předpisy, platná legislativa a tento návod pro montáž.

POSTUP MONTÁŽE OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO PBD RC3, EI, EW-S 30 DP3
Obecné požadavky na osazování ocelových zárubní – montáž konstrukcí.
Osazováním se rozumí pevné a přesné spojení ocelové zárubně s konstrukcemi
stavby, tedy s konstrukcemi hlavní stavební výroby (HSV). Osazení ocelové
zárubně musí být především:
- Pevné, aby nenastalo jakékoliv uvolnění nebo posunutí.
- Přesné, prostorově i výškově, svisle i vodorovně a podle stavebních výkresů.
- Čisté, musí být po osazení očištěny a okolní omítka dokonale opravena. Při
osazování se zárubně nesmějí poškodit a po osazení musí být chráněny proti
poškození. Při zjištění vady, kterou není možno odstranit přímo na stavbě –
zárubeň neosazovat.
Osazování ocelových zárubní se provádí nejčastěji při vyzdívání příček nebo zdí a je nutné
dodržet následující postup.
1) Zjištění a odstranění vad na zárubni
způsobených především dopravou nebo
nesprávným uskladněním zárubní, dále je
nutno zkontrolovat rozměr šíře zárubně v
polodrážce v místě nadpraží a prahové
spojky (při zjištění vady, kterou není možno
odstranit přímo na stavbě – zárubeň
neosazovat a reklamovat u dodavatele).
2) Osazení středu zárubně nad střed otvoru,
který je vyznačen na podkladním betonu, a
dále vypodložení zárubně dřevěnými klíny u
okrajů prahové spojky.
3) Vyrovnání zárubně do směru líce ke zdi
nebo příčky a kontrola budoucího otevírání
podle stavebních výkresů (pravé nebo levé
dveře).
4) Vyrovnání stojek do svislé polohy a kontrola
vodorovnosti nadpraží.
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5) Kontrola výšky zárubně od váhorysu ke spodní ploše nadpraží zárubně. Tato výška
se rovná jmenovité výšce zárubně (i dveří) zmenšené o výšku metrového váhorysu,
tedy nejčastěji 970 mm (při výšce dveří H = 1970 mm).
6) Zajištění zárubně ve vyrovnané a nastavené poloze, např.: přivázáním stojek
k pomocným sloupkům, rozepřením mezi stropem a podlahou nebo zavětrováním
zárubně šikmými vzpěrami.
7) Dále zajistit zárubeň rozepřením středu a spodní části.
8) Zazdění a zalití zárubně vápenocementovou maltou se provádí opatrně a nenásilně.
Cihly nebo příčkovky je potřeba lehce zasouvat do dutého průřezu stojky, která
se nesmí vychýlit dovnitř, a proto se zárubeň uprostřed výšky a ve spodní části rozpírá
latí. Kotvy z páskové oceli přivařené v dutém průřezu stojky se opatrně vychýlí
do vodorovné polohy a zazdí se do spáry zdiva nebo příčky,
9) Podbetonování prahové spojky a vynětí pomocných dřevěných klínů (podbetonování
musí účinně zabránit nechtěné deformaci prahové spojky – například při šlápnutí
na tuto spojku).
10) Odstranění pomocných sloupků nebo zavětrování, případně odříznutí prahové spojky
se provede po zatvrdnutí malty.
11) Očištění zárubní od malty a obnovení základního přepravního nátěru zárubně
pro zajištění dostatečné protikorozní ochrany povrchu zárubně do doby provedení
jejího konečného nátěru.
Dřevěné uzávěry s požární odolností a/nebo kouřotěsností je možné osazovat
do následujících schválených typů ocelových zárubní: ZAKO typ: AYH 100 GA
900 P PRIX B3, výrobce Kooperativa, výrobně obchodní družstvo Uhlířské
Janovice, Sázavská 786, 285 04. Výrobky mohou být montovány
do kamenného, zděného ostění tuhých konstrukcí tl. minimálně 100 mm
s minimální objemovou hmotností 613 kg.m-3 nebo vyšší. Ocelová zárubeň
je zadívána klasickou technologií. Obecný postup montáže shodný pro
všechny typy zárubní je uvedený výše.

POSTUP MONTÁŽE DVEŘNÍHO KŘÍDLA PRO PBD RC3, EI, EW-S 30 DP3
Výrobky je možné montovat pouze do připravených a odvětraných prostor dle
doporučených hodnot pro náš výrobek: relativní vlhkost vzduchu v interiéru 50 ± 5 %. Před
montáží je nutné provést měření relativní vlhkosti vzduchu v místnosti, ve které budou
výrobky instalované, a provést zápis do stavebního deníku nebo předávacího protokolu. Jiné
hodnoty (převážně vyšší) mohou způsobit nevratnou deformaci výrobků. Před montáží
skladujte dveře v obalu. Mají-li být interiérové dveře instalovány v zimním období, přeneste
je do místnosti přibližně jeden týden před vlastní montáží, aby se "aklimatizovaly". Dveře jsou
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standardně dodávány s připravenými závěsy (3 ks), se zadlabaným zámkem (1 ks). Standardně
je ve dveřích připraven otvor na umístění kliky a otvor na klíč. Požadavky na osazení zárubní
stanoví příslušné stavební předpisy a tento návod společnosti CARMAN-DOORS, s.r.o.
Při zavěšení dveří do zárubní je nutno dodržet následující zásady: Překontrolovat, zda
typ a rozměr dveří odpovídá schválenému typu zárubně. Namazat hřeby závěsů na zárubních
mazacím tukem. Zavěsit dveřní křídlo. U dveřních křídel vybavených šroubovými závěsy je
možno v omezené míře pootočením těchto závěsů odstranit případnou drobnou nepřesnost
osazení zárubně. Podle návodu výrobce namontovat vrchní kování dveří (kliky a štítky/rozety).
Jednokřídlové a dvoukřídlové otočné dřevěné plné a prosklené uzávěry s požární odolností
a/nebo kouřotěsností je možné osazovat schválenými typy klik. Seznam schválených typů klik
je na vyžádání u společnosti CARMAN-DOORS, s.r.o.
Při přesném osazení se dveřní křídlo otevírá lehce a bez výrazného tlaku se dovírá
do zárubně. Interiérové nepožární dveře je možné zkracovat ze spodní části maximálně do 20
mm. Požární dveře musí být usazené takovým způsobem, aby mezera mezi dveřním křídlem
a zárubní byla maximálně do 5 mm a mezi dveřním křídlem a podlahou 10 mm. Zkracování
a jakékoli jiné zásahy do požárních dveří jsou vyloučené. Požární dveře musí být osazeny
do požární zárubně schváleného typu s uvedenou požární odolností. Při montáži požárně
bezpečnostního zařízení musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové
dokumentace, popřípadě prováděcí dokumentace a postupy stanovenými v průvodní
dokumentaci výrobce. U dvoukřídlých dveří je nutné u pevného křídla vyvrtat otvory
na zástrče do zárubně a podlahy. Do podlahy se kolmo navrtá otvor o průměru 10 mm
a naklepne se protikus s podložkou.
Pro případ, že dveře nejsou distribuovány s cylindrickou vložkou, je nutné připravit
otvor ve dveřích pro cylindrickou vložku a polohu kování pomocí šroubů kování tak, aby profil
otvoru ve dveřích a otvor ve dveří a otvor v kování odpovídaly profilu vložky. Zasuňte klíč
do vložky a otočte bubínkem tak, aby nepřesahovala kování na každé straně o více než 3 mm.
Vyzkoušejte, zda zub otáčí mechanizmem zadlabacího zámku, tedy zda je vložka funkční.
Zašroubujte do boku vložky kotvící šroub a znovu vyzkoušejte, zda je chod plynulý.
Pokud jsou dveře opatřeny samozavíračem bez nebo včetně koordinačního zařízení,
je nutné provést kontrolu samozavírání, tzn. uzavření dveří z otevřené polohy, aby bylo
zajištěno, že se dveře zavřou. V případě použití koordinačního zařízení je nutné provést
kontrolu (zkoušku) dovření křídel ve správném pořadí. Při kontrole funkčnosti se postupuje
dle návodu jednotlivých výrobců. Návody pro montáž samozavíračů jsou přiloženy v každém
balení samozavíračů. Pokud návod pro montáž není přiložen, kontaktujte společnost
CARMAN-DOORS, s.r.o. Jednokřídlové a dvoukřídlové otočné dřevěné plné a prosklené
uzávěry s požární odolností a/nebo kouřotěsností je možné osazovat schválenými typy
samozavíračů a koordinátorů. Seznam schválených typů samozavíračů a koordinátorů
je dostupný na vyžádání u společnosti CARMAN-DOORS, s.r.o.
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Legislativa
Montáž požárního uzávěru musí být provedena ve smyslu stanovení §§ 6 a 7
vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb. Záznam
o provedené montáži, kontrole funkčnosti a provozuschopnosti, o provedení
funkční zkoušky nebo koordinační funkční zkoušky požárně bezpečnostního
zařízení smí provádět pouze způsobilá osoba proškolená výrobcem CARMANDOORS, s.r.o.

Před montáží je nutné provést měření relativní vlhkosti vzduchu v místnosti, ve které budou
výrobky instalované, a provést zápis do stavebního deníku nebo předávacího protokolu.

§ 6 Montáž požárně bezpečnostních zařízení
(1) Při montáži požárně bezpečnostního zařízení musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové
dokumentace, popřípadě prováděcí dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce.
(2) Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění požadavků uvedených
v odstavci 1 písemně.

§ 7 Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních
zařízení
(1) Před uvedením požárně bezpečnostního zařízení do provozu, kromě ručně ovládaných požárních dveří
a požárních uzávěrů otvorů, systémů a prvků zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo
snížení hořlavosti stavebních hmot, požárních přepážek a ucpávek, zabezpečuje osoba uvedená v § 6 odst. 2
provedení funkčních zkoušek, a v případě souběhu dvou a více vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních
zařízení také koordinačních funkčních zkoušek. Při funkčních zkouškách se ověřuje, zda provedení požárně
bezpečnostního zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.
Při koordinačních funkčních zkouškách se ověřuje, zda požárně bezpečnostní funkce systému jako celku odpovídá
projekčním a technickým požadavkům.
(2) Při provozu požárně bezpečnostního zařízení se postupuje podle normativních požadavků a průvodní
dokumentace výrobce, popřípadě podle ověřené projektové dokumentace nebo prováděcí dokumentace.
(3) Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje dokladem o jeho montáži,
funkční zkoušce, nebo koordinační funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách
provedených podle podmínek stanovených touto vyhláškou. U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení,
a stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce, i u dalších požárně bezpečnostních zařízení se provozuschopnost
prokazuje také záznamy v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní kniha).
(4) Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními
předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce,
ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí
nestanoví lhůty kratší.
(5) Při provozu, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách požárně bezpečnostního zařízení, u něhož není
k dispozici průvodní dokumentace nebo neexistuje výrobce, se postupuje podle průvodní dokumentace
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a podmínek stanovených výrobcem technicky nebo funkčně srovnatelného druhu nebo typu požárně
bezpečnostního zařízení.
(6) Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost
na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede
opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika
požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní
opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.
(7) Při opravách požárně bezpečnostního zařízení lze používat pouze náhradní díly odpovídající technickým
podmínkám výrobce. Změny součástí systému požárně bezpečnostního zařízení, které jsou výrobky stanovenými
podle zvláštního právního předpisu (hlavních funkčních komponentů) a takové jeho změny, které mají vliv
na funkci požárně bezpečnostního zařízení, se považují za udržovací práce na stavbě, které by mohly ovlivnit
požární bezpečnost stavby.
(8) Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení vždy obsahuje následující údaje:
a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení
a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li
provozovatelem zařízení fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby,
b) adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provedena, neníli shodná s adresou sídla provozovatele podle písmene a),
c) umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo
kontrolovaného zařízení,
d) výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření
o provozuschopnosti zařízení,
e) datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,
f) písemné potvrzení o provedení kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, datum, jméno,
příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo
názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné
evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.
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Používání a ošetřování
Se dveřmi zacházejte opatrně, zejména se vyvarujte zavírání rázem s použitím síly.
Neprovádějte zásahy do konstrukce výrobků.
Interiérové dveře budou nejdéle fungovat pouze ve vytápěném prostoru
s optimální teplotou od 15 do 30 °C při relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 50
± 5 %. Další podmínkou pro správnou funkčnost dveří je, aby rozdíl teplot
v prostorách, které dveře oddělují, nebyl větší než 10°C. Při umístění
v prostorách s extrémně rozdílnými teplotami je možné prohnutí nebo
zkroucení výrobků vlivem rozdílných fyzikálních vlastností použitých
materiálů, a to i přes kvalitní povrchovou úpravu.
Při otevírání a zavírání dveří je nutno používat kliku, jinak může dojít k poškození nebo vytržení
zámku či jeho součástí. Výrobky omývejte běžnými mycími prostředky. Na čištění povrchů
nikdy nepoužívejte čistící přípravky obsahující silné chemické látky a abrazivní materiály
(přípravky na bázi písku, brusných past). Pro tento účel nejsou vhodná ani rozpouštědla. Skla
čistěte k tomu určenými čisticími prostředky. Vyvarujte se mechanických zásahů
a mechanického poškození dveřního křídla, včetně prvků ostění a zárubně. Na výrobky
nepřipevňujte předměty, které nejsou určeny k doplnění jejich funkcí. Zabraňte kontaktu
s horkými předměty. Dveřní křídla nejsou určena do vlhkého prostředí. Výrobky chraňte před
přímým slunečním zářením a vodou. Rozhodně je nutné se vyvarovat styku s různými
chemickými látkami. Výrobky jsou konstruovány pro běžné užívání a nevyžadují žádnou
zvláštní údržbu. Doporučujeme závěsy jedenkrát ročně v místě ohybu závěsu namazat
mazacím tukem. Jednou za rok nebo v případě potřeby doporučujeme seřízení závěsů (pokud
je třeba) a dotažení držáků závěsů. Některé závěsy se seřizují přitažením nebo naopak
povolením. Jednou ročně doporučujeme promazání zámku (jeho pohyblivých částí)
a především zadní části západky mazacím tukem.

ÚDRŽBA POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU
U požárních uzávěrů musí být splněny podmínky dle zákona, a to jednou ročně provádět
kontrolu požárního uzávěru včetně doplňků (vrchního kování, samozavírače, obvodového
těsnění, zámky, požární pásky). V případě mechanického poškození nebo netěsnosti uzávěru
je nutné takové vady ihned odstranit. Samozavírače a střelky zámků je nutné pravidelně
kontrolovat, zda dostatečně dovírají dveře. Při netěsnosti je potřeba dle návodu výrobce
seřídit samozavírač a namazat tukem střelku zámku. Ostatní rady a návody jsou shodné jako
pro standardní dveře.
Dveře opatřené padací lištou musí být jednou měsíčně zkontrolovány a seřízeny tak,
aby lišta při zavření dosedala k podlaze po celé své délce.

ZNAČENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ
Zákonná norma stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří
a kouřotěsných požárních dveří k zabezpečení požární ochrany staveb a technologií. Součástí
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je systém jednotného značení požárních dveří (klasifikace stavební konstrukce z hlediska
požární odolnosti), kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří (včetně zárubní). Velmi
důležité je zároveň umístění značení.
Značení se provádí přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na dveřích
a rámech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří
ve stavbě. Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou
dobu stanovené nebo obvyklé životnosti výrobku. Značení se umisťuje tak, aby
nebyla snížena viditelnost a čitelnost značky shody

Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří,
kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří uvádí, že požární dveře, kouřotěsné dveře
a kouřotěsné požární dveře musí být značeny:
a) písmennou značkou,
b) číselnou značkou hodnoty dosažené požární odolnosti v minutách vyjádřenou
arabskými číslicemi (např. 15, 30 atd.),
c) značkou druhu konstrukce vyjadřující druh použité konstrukce z hlediska hořlavosti
a způsobu zabudování použitých stavebních hmot,
d) grafickou značkou o, je-li součástí konstrukce dveřní sestavy požární nebo kouřové
těsnění,
e) v případě použití skleněné výplně značkou EI nebo EW podle použitého typu, číselnou
hodnotou dosažené požární odolnosti v minutách, tloušťkou tabule skla v mm,
a to v ploše skla (např. EW-45-6); značení může být doplněno značkou výrobce nebo
dovozce.
Přehled základních běžně používaných zkratek:
EI
požární uzávěry otvorů bránící šíření požáru
EI 30
výrobky požárně bezpečné (s uvedením doby požární odolnosti)
EW
požární uzávěry otvorů omezující šíření požáru
EW 30
výrobky požárně odolné (s uvedením doby požární odolnosti)
DP1
konstrukce složená z materiálů nezvyšujících v požadované době požární
odolnosti intenzitu požáru (převážně ocelové uzávěry)
DP2
materiály smíšené, uvnitř konstrukce obsahuje hořlavé materiály, celá
konstrukce však nezvyšuje v požadované době požární odolnosti intenzitu
požáru (převážně hliníkové uzávěry)
DP3
materiály hořlavé zvyšující v požadované době požární odolnosti intenzitu
požáru (převážně dřevěné uzávěry)
Sa, Sm
kouřotěsné dveře bránící průniku kouře
C (0-5)
uzávěr opatřený samozavíracím zařízením
R
označení pro únosnost konstrukce
37 dB
hodnota vzduchové neprůzvučnosti (zvukotěsný dřevěný požární uzávěr)
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DOKUMENTY DISTRIBUOVANÉ SPOLEČNĚ S VÝROBKEM
Společně s distribuovanými výrobky je výrobce povinen na základě zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky, ve znění příslušného NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV
č. 312/2005 Sb., ve znění NV 215/2016 Sb., přikládat prohlášení o shodě a návod k údržbě.
Požární uzávěry musí vždy obsahovat označení tzv. štítek, který musí být na umístěn
na požárním uzávěru. Nikoliv ve složce! V případě montáže je nutné doložit potřebný
dokument dle §§ 6 a 7 viz doklad o montáži a kontrole funkčnosti a provozuschopnosti.
V případě, že je požární uzávěr osazen mechanickými nebo elektromechanickými
komponenty, je nutné provést také funkční zkoušky nebo koordinační funkční zkoušky
požárně bezpečnostního zařízení. Preventivně je možné přikládat osvědčení o proškolení
o montáží vystavené příslušným výrobcem/distributorem požárního uzávěru.

REVIZNÍ KONTROLA POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU
Revizní kontrolu je nutné provádět u požárních uzávěrů ve lhůtách určených všeobecně
závazným právním předpisem pro vykonávání preventivních požárních prohlídek, avšak
nejméně 1 x za rok. Prohlídku vykonávají osoby pověřené a proškolené výrobcem. O této
kontrole vyhotovuje oprávněná osoba provádějící kontrolu záznam do provozního deníku
požárního uzávěru, viz § 7 odst. 3: “U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, a stanovíli tak průvodní dokumentace výrobce, i u dalších požárně bezpečnostních zařízení
se provozuschopnost prokazuje také záznamy v příslušné provozní dokumentaci.“ Záznam
o provedení kontroly se provádí na formuláři Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti
požárně bezpečnostního zařízení, který je v příloze tohoto dokumentu.
Revizní kontrola spočívá ve fyzické prohlídce dveří a zárubní. Revizní kontrola sestává
z vizuální kontroly:
- Neporušenosti požárního uzávěru či jeho komponentů,
- kompletnosti,
- funkčnosti zámku, padací lišty, samozavírače a závěsů, popř. dalších komponentů,
kterými je požární závěr osazen,
- označení požárního uzávěru, které musí být čitelné a neporušené,
- a neporušenosti požární pásky.
Přílohy:
1) Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti a provedení funkční nebo koordinační
funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení.
2) Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení.
3) Dokumenty distribuované společně s výrobkem.
4) Stavební připravenost pro interiérové dveře do obložkové zárubně
5) Stavební připravenost pro interiérové dveře do ocelové zárubně pro dodatečnou
montáž
6) Stavební připravenost pro interiérové dveře do ocelové zárubně pro přesné zdění
7) Stavební připravenost pro interiérové dveře RC3 do ocelové zárubně pro přesné zdění
8) Typ požárního uzávěru dle klasifikace do obložkové zárubně, ocelové zárubně pro
zdění do hotového otvoru nebo do ocelové zárubně pro dodatečnou montáž
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Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti a provedení funkční
nebo koordinační funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení
vystavený v souladu s §§ 6 a 7 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
Provozovatel
Adresa objektu umístění
Výrobce

CARMAN-DOORS, s.r.o., Vřesinská 2368/13, 708 00 Ostrava Poruba

Montáž provedl

Popis PBZ
Typové označení
Pozice dle stavebního
výkresu/číslo místnosti
Výrobní číslo PBZ

Potvrzení o montáži dle § 6
Při montáži byly dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace a postupy stanovené
v průvodní dokumentaci výrobce.
Potvrzení o funkční nebo koordinační funkční zkoušce* dle § 7
Při funkční nebo koordinační funkční zkoušce* bylo ověřeno, zda provedení požárně bezpečnostního zařízení
odpovídá projekčním a technickým požadavkům a jeho požárně bezpečnostní funkcí. Funkční nebo koordinační
zkouška* proběhla dne: ………………………….., s výsledkem:
PLNĚ FUNKČNÍ
Potvrzení o kontrole provozuschopnosti po instalaci dle § 7
Kontrola provozuschopnosti byla provedena v rozsahu stanoveným právními předpisy, normativními požadavky
a průvodní dokumentací výrobce zařízení. Svým podpisem stvrzuji, že jsem dodržel podmínky stanové právními
předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce. Dále odpovídám v plném rozsahu za kvalitu
provedené činnosti. Kontrola provozuschopnosti proběhla dne: ………………………., s výsledkem:
PROVOZUSCHOPNÉ
Výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření
o provozuschopnosti zařízení:
Zařízení je PLNĚ FUNKČNÍ A PROVOZUSCHOPNÉ
Datum provedení kontroly:

…………………………

Datum příští kontroly:

…………………………

V ………………………….…………….. dne:…………………………

………………………………………………….
Jméno, příjmení a podpis
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Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti požárně
bezpečnostního zařízení
vystavený v souladu s §§ 6 a 7 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
Provozovatel
Adresa objektu umístění
Výrobce

CARMAN-DOORS, s.r.o., Vřesinská 2368/13, 708 00 Ostrava Poruba

Montáž provedl

Popis PBZ
Typové označení
Pozice dle stavebního
výkresu/číslo místnosti
Výrobní číslo PBZ

Potvrzení o montáži dle § 6
Při montáži byly dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace a postupy stanovené
v průvodní dokumentaci výrobce.
Potvrzení o kontrole provozuschopnosti dle § 7
Kontrola provozuschopnosti byla provedena v rozsahu stanoveným právními předpisy, normativními požadavky
a průvodní dokumentací výrobce zařízení. Svým podpisem stvrzuji, že jsem dodržel podmínky stanové právními
předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce. Dále odpovídám v plném rozsahu za kvalitu
provedené činnosti. Kontrola provozuschopnosti proběhla dne: ………………………., s výsledkem:
PROVOZUSCHOPNÉ
Výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření
o provozuschopnosti zařízení:
Zařízení je PLNĚ FUNKČNÍ A PROVOZUSCHOPNÉ
Datum provedení kontroly:

…………………………

Datum příští kontroly:

……………………

V ………………………….…………….. dne:…………………………

………………………………………………….
Jméno, příjmení a podpis
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Dokumenty distribuované společně s výrobkem
1) POVINNOSTI VÝROBCE/DISTRIBUTORA
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, § 4, v platném znění
•

Povinnost opatřit výrobek průvodní dokumentací (návod k montáži a užívání)

•

Povinnost výrobek označit (štítek) značení dále upravuje vyhláška 202/1999 Sb.,
v platném znění

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, NV č. 215/2016 Sb., § 13,
v aktuálním znění
•

Prohlášení o shodě

2) POVINNOSTI MONTÁŽNÍKA/REALIZÁTORA
Vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti, § 6 a 7, v platném
znění
•

Doklad o montáži

•

Doklad o kontrole provozuschopnosti

•

Doklad o provedení funkční nebo koordinační funkční zkoušky
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Stavební připravenost pro interiérové dveře do obložkové zárubně
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Stavební připravenost pro interiérové dveře do ocelové zárubně pro
dodatečnou montáž
Zárubně typ DZD jsou určené do již hotových stavebních otvorů pro přesné příčky. Zárubně
se skládají ze dvou rámů, které se spojí sešroubováním v drážce pro těsnění na danou příčku.
Světlost zárubně:
Průchozí výška – 1970 mm.
Průchozí šířka – 600, 700, 800, 900, 100, 1100, 1250, 1450, 1600 mm.
Rozměry stavebního otvoru:
Výška stavebního otvoru – min. 2000 mm a max. 2010 mm.
Šířka stavebního otvoru – světlá průchozí šířka + min. 63 mm/+ max. 80 mm.
Ústí zárubně (MW) – konečná šířka příčky +2/-2 mm.
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Stavební připravenost pro interiérové dveře do ocelové zárubně pro
přesné zdění

Zárubně jsou určené k zazdívání do přesného zdiva. Uplatnění najdou také při usazování
do hrubých stavebních otvorů (např. zapěněním nebo zalitím). Těsnění po obvodu přispívá
ke zvýšení prachotěsnosti i zvukotěsnosti a navíc tlumí rázy při zavírání dveří. Zárubně
se standardně dodávají s třemi pevnými (přivařenými) závěsy typu OZ 30, podlahovým
zapuštěním 30 mm, PVC těsněním (šedé, bílé) a základním přepravním nátěrem
červenohnědého odstínu.
Světlost zárubně:
Průchozí výška – 1970 mm.
Průchozí šířka – 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1450, 1600 mm.
Rozměry stavebního otvoru:
Výška stavebního otvoru – 2000 mm.
Šířka stavebního otvoru – světlá průchozí šířka + 60 mm.
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Stavební připravenost pro interiérové dveře RC3 do ocelové zárubně
pro přesné zdění
Světlost zárubně:
Průchozí výška – 1970 mm.
Průchozí šířka – 800, 900, 1000 mm.
Rozměry stavebního otvoru:
Výška stavebního otvoru – 2005 mm.
Šířka stavebního otvoru – světlá průchozí šířka + 70 mm.

CARMAN-DOORS, Montážní návod požární uzávěry PDU 01; PDU 03; PDU 07; PDU S 101; PDU S 102;
29
PDU N 101; PBD RC2, PBD RC3, verze 9/2019

Typ požárního uzávěru dle klasifikace do obložkové zárubně, ocelové
zárubně pro zdění do hotového otvoru nebo do ocelové zárubně pro
dodatečnou montáž

Typ požárního
uzávěru
PDU 01
PDU 03
PDU 07
PDU S 101
PDU S 102
PDU N 101
PBD RC2
PBD RC3

Klasifikace

Rw (dB)*

Zárubeň
obložková**

EI, EW-SC 30 DP3
EI, EW-30 DP3
EI, EW-30 DP3
EI, EW-30 DP3
x
EI, EW-30 DP3
EI, EW-30 DP3
EI, EW-SC 30 DP3

32
x
x
32
38
x
32
33

ano
ano
x
ano
x
x
x
x

Ocelová zárubeň pro Ocelová zárubeň pro
zazdění do hotového dodatečnou montáž do
otvoru**
hotového otvoru**
ano
ano
ano
ano
ano
x
ano
ano
ano
x
ano
x
ano
ano
ano
x

* Výsledky laboratorního měření.
** Zárubně obložkové i ocelové musí být vždy opatřeny těsněním.
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