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1. Обща информация

1.1 Изисквания за монтаж на стоманени врати на панти „АРП“
Моля, прочетете внимателно настоящото ръководство за монтаж на стоманени врати на панти и
вземете под внимание долуописаната информация.
Ръководството за монтаж на стоманени врати „АРП“ е съобразено с действащата нормативна
база, уреждаща монтажа на стоманени пожароустойчиви врати и стоманени многофункционални
врати в страната, както и с НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (Обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр.
17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.) на Министерството на вътрешните работи и Министерството
на регионалното развитие и благоустройството, Наредба № 2012 г., немски стандарт DIN 18093
Монтаж на противопожарни врати в масивни стени от бетон и зидария, DIN 18100 Стенни отвори
за врати, респективно специфичните за съответната държава разпоредби.
Ръководството ще Ви даде подробна информация за стоманените врати и техните каси, как
да започнете монтажа на вратата, как да я регулирате и пуснете в експлоатация, както и важна
информация за нейната подръжка и инструкции за безопасност.
В случай, че след като се запознаете с настоящото ръководство имате още въпроси, не се
колебайте да се обърнете към нашите технически специалисти за допълнителна информация
и обучение.
•
За пренасянето на стоманените врати „АРП“ до строителния отвор и техният монтаж са
необходими от двама до четирима души, в зависимост от големината на вратата и нейната
тежест.
•
Монтажниците трябва да са преминали курс на обучение във фирма „АРП“, да са
инструктирани на обекта и да са се запознали с настоящото Ръководство и техническата
документация на вратата.
•
Техническа документация – вратата се монтира, съгласно настоящото Ръководство, а в
случай на особености е придружена от допълнителна техническа документация.
1.2 Основни понятия (терминология)
•
Посока на отваряне
Определяме посоката на отваряне при еднокрила врата, като сме застанали пред вратата от
страната на пантите :
0 Определяме вратата като лява врата при ляво разположение на пантите, виж фиг. 1.
0 Определяме вратата като дясна врата при дясно разположение на пантите, виж фиг. 2.
фиг.1

фиг.2

Определяне посоката на отваряне при двукрили врати. Посоката на вратата се определя от мястото
на активното крило, когато сме пред вратата от страната на пантите.
0 Определяме вратата като лява врата, активното крило е разположено в ляво, виж фиг. 3.
0 Определяме вратата като дясна врата, активното крило е разположено в дясно, виж фиг. 4.

фиг.3
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•

Маркировка - на крилото на вратата е надежно закрепена стоманена поцинкована табелка
на височина 1700 мм. от пода, на която е обозначено: Производител, Клас на огнеустойчивост,
Становище за допустимост №, Сериен номер, Дата на производство. Под тази табелка е залепен
ПВЦ водоустойчив стикер с СЕ маркировката на вратата.
Метрична маркировка (-∑) – Фабрично отбелязана отстрани върху профила на лявата и дясната
колони. Указва нивото 1000 мм. над кота готов под върху касата, което при монтажа трябва да
съвпадне с метрична маркировка (=КГП+1000 мм), съгл. ЕN DIN 18360/10.79, раздел 3.1.15, на стената
до отвора за монтаж.
Каса на вратата – изработена е от стоманена поцинкована ламарина с дебелина 1,5 мм., огъната
в сложен профил с жлебове за гумени уплътнения и самораздуващи се ленти. Стандартно се
изпълнява ъглова (щок) каса, прахово боядисана в цвета на крилото, без праг отдолу. Касата на
вратата се оформя от две колони(лява и дясна), горен профил и долен спомагателен профил.
Изработват се още обхващаща зида каса(обхватна каса) и блок каса(тунелна каса).
Крило на вратата – изработено е от два слоя стоманена поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм.,
с изолираща сърцевина, оформяща сложна кутия с дебелина 62 мм., прахово боядисана.
Падащ праг – профил с гумено уплътнение, монтиран в основата на крилото, осигурява по-добра
термо- и шумоизолация, газо- и димоуплътненост на вратата съгл. БДС EN 1634-3
Повърхностна обработка – стомана, поцинкована, електростатично прахово боядисана с
дебелина на покритието 0,14 mm.
Цвят – по системата RAL (стандартен цвят светло сив по RAL 7035)
Панти – стоманени панти за интензивна употреба съгл. EN 1935, DIN 18272, стандартно по два броя
на крило, при поръчка по три броя на крило.
При пожароустойчивите врати се монтират 1 панта с пружина (осигуряваща самозатваряне на вратата)
и 1 (2) панти без пружина на всяко крило.
При многофункционалните врати стандартно се монтират по две(три) панти без пружина на всяко крило.
Брави – стоманени секретни брави PZ 72, back set 65 мм. – съгл. DIN 18250, EN 179 и брави с паник
функция съгл. EN DIN 1125. На еднокрила врата се монтират брави с централен език тип GBS или с
два езика тип Metal-ARP. На активно крило на двукрила врата се монтира секретна пожароустойчива
брава GBS. На пасивно крило на двукрила врата се монтира скрито пожароустойчиво резе тип GBS с
лостова система, заключваща нагоре/надолу с автозаключващо устройство.
Брави за контрол на достъпа – електрически насрещник за еднокрили врати и електрическа брава
за активното крило на двукрили врати.
Брави с триточково заключване.
Патрон – цилиндричен секретен патрон с 3 ключа, временен ПВЦ патрон с 1 ключ, патрони „Мастер
система“, патрони с Генералски ключ, патрони с висока секретност съгл. DIN 18252.
Дръжки – стандартна черна „U”–образна пожароустойчива дръжка PZ със стоманена сърцевина и
черно ПВЦ покритие (отвън/отвътре), тествани съгл. DIN 18273, EN 1906 - клас 3.
За контрол на достъпа – отвън дръжка тип Топка/отвътре „U”–образна дръжка
Евакуационни врати – отвън дръжка/отвътре паник устройство с паник лост тип Бариера
Дръжки с покритие алуминий, дръжки от неръждаема стомана.
Противовзломна защита – стоманени брави, патрон с висок клас на секретност, стоманен шип
(шипове), монтиран(и) на крилото от към страна на пантите, съгл. БДС EN V 1627.
Димоуплътнения – самораздуваща се лента за защита от топли газове и дим, монтирана от четири
страни между крилата и касата на вратата и под крилото, съгл. БДС EN 1634-3 и DIN 18095
Гумени уплътнения – гумен профил за защита от студени газове, за подобряване на термо- и
звукоизолацията, пожароустойчиви монтирани в специални жлебове в касата съгл. БДС EN 1634-3
и DIN 18095.
Самозатваряне – при пожароустойчивите врати, посредством пружини в пантите или
пожароустойчиви автомати за самозатваряне, съгл. БДС ISO 8421-6 и EN 1154-A.
Постоянно отворени врати
Пожароустойчивите врати могат да останат постоянно отворени, като крилата се задържат със
стенни електромагнити свързани с пожароизвестителната система на сградата или помещението.
Електромагнитът има бутон за ръчно освобождаване крилото на вратата.
Многофункционалните врати могат да останат постоянно отворени, чрез крачен стопер монтиран
в долната част на крилото. Чрез натискане на педал на стопера, той се освобождава и крилото се
затваря.
Автоматични врати – електрически автомати отварят и затварят вратите. Управлението на крилата
се осъществява чрез радар, бутон или дистанционно управление.
Подов стопер – монтира се на пода и ограничава отварянето на крилото на вратата.
Жалузийни решетки – решетки, монтирани в крилото на вратата за по-добра вентилация на
помещението. Предлагат се филтър за защита от твърди частици и мрежа за защита от насекоми.
Прозорци – вграден прозорец в крилото на вратата с единично стъкло или стъклопакет.

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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1.3 Необходими инструменти за монтаж на стоманени врати „АРП“:
•
Рулетка до 5 м.
•
Нивелир
•
Клещи
•
Чук
•
Длето
•
Гаечен ключ 10
•
Ключ имбусен S6
•
Електрическа бормашина, с комплект свредла
•
Електрически перфоратор със свредла ф 6 мм., ф 8 мм., ф10 мм.
•
Електрически винтоверт с накрайници PZ2, PZ3
•
Отверка и ел. инструменти (в случай на електрическа брава, електромагнитен насрещник,
стенен електромагнит или други електрически датчици)
•
Електрожен (за врати със заваряване при монтажа)
•
Ъглошлайф
1.4 Указания за безопасност
•
Пренасянето на вратата от мястото, където е доставена до мястото на монтаж изисква
пренасянето и от двама до четирима души. Същите трябва да бъдат инструктирани за вдигане
на тежки предмети съгл. Наредба № 16/31.05.1999 г. за физиологичните норми и правила
за ръчна работа с тежести и Наредба № 12/30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд, при извършване на товаро-разтоварни работи. При пренасянето
е възможно вратата да падне, което може да доведе до травми, счупване или отнемане на
човешки живот.
•
Монтажът на вратата също изисква внимание от монтажниците, при монтирането на касата
на вратата и нейното крило. Монтирането и техническата подръжка на вратата трябва да
се извършва само от квалифицирани монтажници преминали инструктаж. При монтажа на
вратата работниците трябва да се съобразяват с другите дейности на строителният обект и
да носят предпазни средства: каски, предпазни очила и други в зависимост от дейностите,
които извършват.
•
При заваряване и шлайфане на повърхности да се спазват инструкциите за противопожарна
защита.
•
При електрически работи, същите да се извършват от електроспециалисти.
1.5 Характерни размери на вратите
Поръчкови размери – В (широчина) х Н (височина). Тези размери са размерите на външните
повърхнини на касата, които се сглобяват в отвора на стената.
Размери на строителния отвор – Всв. (широчина на зидарския отвор), Нсв. (височина на
зидарския отвор).
Проходни размери – Впр. (проходна широчина), Нпр. (проходна височина). Проходната широчина
и проходната височина са размерите, които се получават при отваряне на вратата (най-вътрешните
размери на касата).
Външни размери на касата – Вмакс. (външна широчина на касата), Нмакс. (външна височина на
касата).
Размер на крилото - (за еднокрила врата) Широчина на крилото, (за двукрила врата) Широчина на
активното крило, Широчина на пасивното крило.
Стандартно хлабината между касата и отвора в стената трябва да е по 15 мм. на страна между
вертикалните колони и стената и между горния профил на касата и трегера на строителния отвор .
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фиг.5
ВНИМАНИЕ!
При монтаж на вратите в коридори между две успоредни стени, когато се използва
врата с блок каса, сглобяването става по външната широчина (В + 105) и по външната
височина (Н + 52) на касата.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Максималните проходни размери на вратата се постигат при отваряне на крилата
под ъгъл по-голям от 120 °.
Касите на вратите от серия UNIVERSAL се изработват в следните варианти:
•
ъглова каса
•
обхватна каса
•
обхватна каса от две части
•
блок каса
За коридори могат да се изработват и блок каси предназначени за монтаж между две успоредни стени.
Размери на различните каси:

Ъглова каса
фиг. 6
6

Обхватна каса
фиг. 7

Обхватна каса
от две части
фиг. 8

Блок каса
фиг.9
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1.6 Минимални изисквания към стените за монтаж
Стени, в отворите на които трябва да се монтират пожароустойчиви врати, трябва да отговарят на
следните минимални изисквания:
•

Според размерите на вратата:

Таблица 1

1

Видове стени и дебелина на стените (в mm)

Тип врата

Тухла

Бетон

Газобетон

Гипскартон

UNI-S

≥ 115

≥ 100

≥ 115

≥ 100

UNI-M

≥ 115

≥ 100

≥ 150

≥ 100

UNI-L

≥ 175

≥ 100

UNI-XL

≥ 240

≥ 140

UNI-XXL

≥ 240

≥ 175

≥ 175

≥ 100

≥ 2401)
≥ 2401)

≥1252)
≥1502)

1) Вижте специфичните изисквания за монтаж на тежки врати, посочени в инструкцията на
производителя на газобетон
2) Вижте специфичните изисквания за монтаж на тежки врати, посочени в инструкцията на
производителя на гипскартон

ЗАБЕЛЕЖКА!
Това са препоръчителните минимални дебелини на стените от производителя на
вратите фирма „АРП“. Допускат се стени с по-голяма дебелина.
Изискванието за дебелината на стените сe променя в зависимост от размера на
вратата.
Ако стените са с по-малка дебелина, то това трябва да е предписано от
строителният инженер и строителния надзор на обекта.
•

Според огнеустойчивостта на вратата съгласно DIN 18093 раздел 7.1 таблица 1:

Таблица 2
пожароустойчива
врата

Зидария съгл. DIN 1053 част 1

Стоманобетон
съгл. DIN 1045

Номинална
дебелина на
зида в мм.

Клас на
якост

Група на
строителния
разтвор

Номинална
дебелина на
стената в мм.

Клас на якост
минимум

Т 30

≥115

≥12

II

≥80 1)
≥120 2)

B15

Т 90

≥240

≥12

II

≥140

B15

1) Неносеща стена F30 съгласно DIN 4102 част 4/03.81. табл. 37
2) Носеща стена F30 съгласно DIN 4102 част 4/03.81. табл. 37

ЗАБЕЛЕЖКА!
Ако не бъдат достигнати стойностите на минималните изисквания по табл. 2
по отношение дебелината на стената или на класа за якост на зидарията или на
класа на якост на бетона, то отворът на стената, в която трябва да се монтира
пожароустойчивата врата, следва да се ограничи странично от опори в зидарията или
със стоманобетонни колони а отгоре със зазидан щурц, съгласно DIN 18093 раздел 7.2.

04.2013/Art.-Nr.010201BG/02
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2. Подготовка за монтаж

2.1 Проверка комплектността на вратата
Ръководителят на монтажната група е длъжен преди започване на монтажа да извърши
проверка на комплектността на вратите и да oкомплектова всяка врата от доставката, чрез
сравняване идентичността на серийните номера, набити върху основните възли на вратата, с
придружаващите документи.
•
Каса на вратата:
•
Колона лява – обосначена с L и сериен номер
•
Колона дясна – обозначена с R и сериен номер
•
Горен профил - обозначен с Т и сериен номер
•
Долен спомагателен профил - обозначен с В и сериен номер
ВАЖНО!
Наименованията на колоните се определят спрямо сглобената каса от страната на
пантите (лицевата страна на касата на вратата):
Колона лява – от лявата страна
Колона дясна – от дясната страна
Горен профил – профилът, разположен в горната част на касата
Долен спомагателен профил – профилът, разположен в долната част на касата
•
•
•
•
•
•

Крила на вратата (активно и пасивно крило при двукрилите врати), с фабрично монтирани
брава и резе - обозначени със сериен номер
Панти
Самораздуваща се лента
Гумен профил
Дръжки
Други аксесоари, според спецификацията на вратата

При огледът на вратата се проверява за възможни повреди и драскотини върху повърхността й.

ВАЖНО!
Серийните номера на частите на вратата са
маркирани на определени места, посочени със
стрелка, виж фиг. 1.

След извършване на проверката, материалите
да се пренесат до конкретния отвор за монтаж.

ВНИМАНИЕ!
Материалите да се предпазят от повреждане
при пренасяне и тяхното съхранение, до
приключването на монтажа.
фиг.1
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2.2. Сверяване размерите на отвора с тези от
поръчката
За осигуряване на правилен монтаж се налага контролно
измерване на:
•
Широчината на строителния отвор на три места по
височина
•
Височината на строителния отвор на две места по
широчина (на три места за В>1500 мм.)
Да се пренесе кота готов под (КГП) на стената до отвора
за монтаж, изобразен чрез метрична маркировка
(=КГП+1000 мм.), съгл. ЕN DIN 18360/10.79, раздел 3.1.15.

фиг.2

Проверка:
•
Перпендикулярността на стените и отвора.
•
Наклона на готовия под в зоната на движение на
крилото, виж фиг. 2.

Размерите на строителния отвор се коригират при
несъответствие с проекта чрез изкъртване или измазване
до получаване на необходимия размер.
Касите на вратите са снабдени с предпазни кутии,
виж фиг. 4, които предотвратяват проникването на
строителен разтвор (по време на монтажа) в областа на
заключващите отвори на резето и езика на бравата, както
и за предпазните шипове.
Стената се издълбава в местата за предпазните кутии, виж
фиг. 3 със следните размери:

фиг.3

•
•
•
•

Кутия за шип: 20х40х40 мм. на височина 1000 мм.
от КГП в колоната с пантите
Втора кутия за шип на височина 2000 мм. (1600
мм.) в колоната с пантите
Кутия за заключване на височина 1050 мм. от КГП:
20х80х40 мм. (20х160х40 мм.) в колоната, в която
заключваме
Кутия за прът на резе при двукрила врата:
20х40х40 мм. над ъгъла на пасивното крило в
горния профил на касата

фиг.4

04.2013/Art.-Nr.010201BG/02
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2

2.3. Панти на вратата и техния монтаж
Определяне местата на пантите в зависимост
от посоката за отваряне на крилото, виж фиг. 5:
Еднокрила врата:
•
лява врата по DIN L: пантата с пружина
е горе, панта без пружина е долу
•

дясна врата по DIN R: пантата с пружина
е долу, панта без пружина е горе

За двукрила врата:
•
ляво крило - пантата с пружина е горе,
панта без пружини е долу
•
дясно крило- пантата с пружина е долу,
панта без пружини е горе

фиг.5

ВНИМАНИЕ!
Пожароустойчиви врати снабдени с автомати за самозатваряне се доставят с панти без
пружина.
Многофункционалните врати се доставят с панти без пружина.

Сглобяване на панта с пружина и панта без
пружина преди монтирането им към касата,
виж фиг. 6.

Панта с пружина

ВНИМАНИЕ!
Пантите с пружина се сглобяват с две
полиамидни лагерни втулки, които са
включени в комплекта.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ!
Нанасяне на маслен филм с четка само по
цилиндричните и челните участъци на
осите и крилата в местата на триене
при работа, с цел постигане на нормално
функциониране.
При експлоатация на вратата, се извършва
почистване от прах с мек текстилен плат
и смазване на всеки шест месеца.

10

Панта без пружина

фиг.6
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Пантите се закрепят към колоните с винт М8х20 съгл. DIN
912 и пантоносач № 880024 или № 880025 или № 880019 (в
зависимост от модела на касата), като винтовете са в средно
положение на овалните отвори за реглаж,
виж фиг. 7
ЗАБЕЛЕЖКА:
Затягането на винтовете да осигурява по-нататъшни
реглажни действия
(т.е. не много силно, но достатъчно здраво).

2

фиг.7
2.4. Сглобяване касата на вратата
Указания за мястото за сглобяване:
Да се използва равно, чисто и удобно за сглобяване място, в близост до строителния отвор.
Сглобяват се дясната колона и горния профил, виж фиг. 8, като се вкарват монтажните елементи на
горния профил в отворите на колоната.
ВНИМАНИЕ!
Профилите на касата се поставят с лицевата си част (страната на пантите) върху
равната повърхност, за да е улеснен достъпа до монтажните им елементи.
Дясната колона и горният профил се подравняват по лицевата си част и ъгълът между тях се фиксира
на 90°. Монтажните елементи се засукват (фиг. 8 горе) с помощта на клещи, при което наклонените
им участъци издърпват горния профил към колоната. Чрез равномерно натягане на отделните
мотажни елементи, се постига допиране на профилите с минимална хлабина и равнинност на
лицевите повърхности.
Сглобява се долния спомагателен профил към долния край на дясната колона (фиг. 8 долу), като се
вкарват монтажните му елементи в отворите на колоната. Монтажните елементи се огъват под 90°
нагоре .
Към тази конструкция се сглобява и лявата колона, чрез огъване и засукване на гореописаните
монтажни елементи.
ВНИМАНИЕ!
Преди да се огънат монтажните елементи, да се изравнят колоните с профила и хлабината
между тях да бъде минимална.
Горен профил

Лява колона

фиг.8

Дясна колона
Долен спомагателен профил

04.2013/Art.-Nr.010201BG/02
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2.5. Поставяне на димоуплътнение под
крилото
Почиства се и се обезмаслява с меко памучно
парче плат от прах и мръсотии зоната на
крилото отдолу, върху която се залепя
димоуплътнение, виж фиг. 9.
Измерва се и се реже лента от димоуплътнението с дължина равна на широчината
на крилото. Отстранява се защитното фолио от
уплътнението и се залепва, като се притиска с
ръка.

фиг.9

ЗАБЕЛЕЖКА:
Подробно описание за поставяне на
димоуплътнение виж в раздел 4.5.
ВНИМАНИЕ!
Отпадъците да се събират и изхвърлят
в жълтите контейнери за пластмасови
отпадъци.

2.6 Монтаж на брава в активното крило на
вратата
В активното крило на пожароустойчивите врати
се монтират брави, тествани и сертифицирани
съгл. DIN 18250, EN 179 и EN1125
За многофункционални стоманени врати,
бравите в активното крило са тествани и
сертифицирани съгл. DIN 18251 CLASS 3 и EN
12 209
Бравата се монтира, виж фиг. 10 с два винта
М5х10 с конусна глава съгл. DIN 7991.

ВНИМАНИЕ!
Отворите за дръжката и патрона на
гипскартонените плочи, които предпазват
кутията за бравата монтирана в крилото,
да съвпадат с отворите за дръжката и
патрона в бравата. При необходимост,
наместете гипскартонените плочи, за да
осигурите монтажа на дръжката и патрона.
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2.7. Монтаж на резе и автозаключващо устройство
в пасивното крило
В пасивното крило се монтират скрити резета, тествани
и сертифицирани съгл. ЕN 179 и ЕN 1125.
Монтажът на скритото резе в пасивното крило, виж
фиг. 11 се извършва с два винта М5х10 с конусна глава
съгл. DIN 7991. След монтажа на резето, прътите за
заключване се вкарват през отворите в горната и
долната страна на крилото и се завиват в резето, като
дължината на долния прът е 940 мм. Проверява се
свободното им движение при задействане лоста на
резето за правилното им функциониране.

2
ВНИМАНИЕ!
Проверява се праволинейността на прътите преди
монтирането им.
Да се изправят прътите, така че да не задържат
при движение.
ВАЖНО!
При издърпване лоста на резето, прътите трябва да
се подават от крилото на 2±1 мм.
Регулирането се постига с отвиване (завиване)
на пръта за заключване. Саморазвиването се
предотвратява с лепило против саморазвиване.

фиг.11

фиг.12
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Aвтозаключващото устройство, виж фиг. 12 се
ориентира, така че наклоненият му участък да е в
посока затваряне на крилото. Натиснете наклонената
му част с пръст до изравняването и с фланеца и го
вкарайте в гнездото на крилото, така че пръта на резето
да мине през него. Автозаключващото устройство се
закрепя с два самонарезни винта 3,5х12 с конусна глава
съгл. DIN 194.40.
Проверете действието, като издърпате лоста на резето,
което ще доведе до прибирането на прътите.
След пускане на лоста, прътите трябва да останат в
прибрано положение вътре в крилото.
При натискане на наклонения участък на
автозаключващото устройство, прътите на резето
трябва да изскочат на височина минимум 15 мм. над и
под крилото.
За прибиране езика на автозаключващото устройство,
вдигнете нагоре лоста на резето. Така ще го приведете
в готовност за работа.
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2.8. Избор на изолационен материал за попълване на
хлабините между касата и стената
Кухините в касата и хлабините между касата и стената на
която се монтира пожароустойчивата врата трябва да се
запълнят с огнеустойчив пълнеж. Пълнежът трябва да
съответства на огнеустойчивостта на вратата и стената, на
която ще се монтира.
Изолационните материали, които фирма „АРП“ препоръчва
да се използват за пожароустойчиви врати са:
•

Пожароустойчива минерална вата с плътност не помалка от 100 кг/м³ съгл. ЕN 13 501-1, виж фиг. 13. Тя е
универсален и удобен материал, подходящ за малки
и средно-големи врати до 120 кг. или високи до 2300
мм. Минералната вата е подходяща за уплътняване на
стени с големи неравности, като тухлени зидове и груби
бетонни стени.

•

минерална вата
фиг. 13

Пожароустойчиви гипскартонени плоскости съгл. EN
520, виж фиг. 14. Те са подходящи за малки и средноголеми врати до 120 кг. или високи до 2300 мм. Пълнежът
е подходящ за прави, гладки стени и отвори, изградени
от гипскартон, газобетонни блокчета и гладко измазани
стени.
ВНИМАНИЕ:
Пълнежът от гипскартонови плоскости не е подходящ за
стени с големи неравности.

•

Строителен разтвор от група IIa или III съгл. DIN 1053
част 1, виж фиг. 15. Той е универсален по отношение
размерите на вратите. Особено подходящ е за големите
врати, тъй като допълнително подсилва конструцията.
Добре уплътнява стени с големи неравности и стени в
груб строеж. Нанася се предварително и след монтажа,
допълнително се уплътнява чрез шприцване. При поголеми хлабини трябва да се оформят кофражи около
касата.

гипскартон
фиг. 14

ЗАБЕЛЕЖКА:
За стоманени многофункционални врати, след
приключване на монтажа, хлабините между каса и отвор
се запълват с полиуретанова монтажна пяна.

строителен
разтвор
фиг. 15
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3. Монтаж на касата на вратата
3.1. Врата с ъглова каса, директен монтаж (2411)
3.1.1. Описание
Ъгловата каса представлява сложно огънат стоманен профил за двуфалцово крило с два канала
за гумено и димоуплътнение. Kасата e изработена с формовани монтажни отвори и заварени
спомагателни гъвкави планки, през които тя се захваща с крепежни елементи към стената.
Директният монтаж на ъгловата каса се изпълнява при:
Отвършени стени и отвори, при които не е
предвидена допълнителна обработка на стената
след монтажа на вратата, виж фиг. 1. Касата се
захваща с крепежни елементи непосредствено
през формованите отвори в нея.
Хлабината между касата и отвора в стената е
минимална (виж раздел 1.5 Характерни размери
на вратите), в зависимост от кривината на стената.
фиг.1
Неотвършени стени и отвори, в които се
използва захващане с крепежни елементи през
формовани отвори в касата и спомагателните
гъвкави планки, огънати в две взаимно
перпендикулярни равнини.
Хлабината между касата и отвора в стената е 15 мм.
едностранно (виж раздел 1.5 Характерни размери
на вратите), хлабината между касата и лицето на
стената е 10 мм. (това се отнася, когато се използва
планка по лицето на стената), виж фиг. 2.
Измазването на стената и отвора в нея покрива
планките, крепежните елементи и оформя
завършения вид на вратата.

фиг.2

3.1.2. Подготвителни дейности по касата
Напълват се кухините на ъгловата каса, виж фиг.
3 с подходящ изолационен материал (виж раздел
2.8. Избор на изолационен материал).
Предварително
подготвените
изолационни
материали се залепват в кухините на касата с
подходящото лепило.

фиг.3

ВНИМАНИЕ!
Празни пространства в касата да не се оставят.
Трудно достъпните места да се напълнят
индивидуално.
Огъват се спомагателните гъвкави планки в две
взаимно перпендикулярни равнини, виж фиг. 4.
Този начин на закрепяне се използва предимно
при неотвършени стени и отвори в тях.

фиг.4
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ВНИМАНИЕ!
След завършване на монтажа, да се покрият с
мазилка планките и скрепителните елементи към
тях.
15
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3.1.3. Първоначално отвесиране на касата и отбелязване местата на отворите за
крепежните елементи
Определяне нивото на готовия под, виж
раздел 2.2. Касата трябва да се напасне със
своята метрична маркировка (-∑), която е
отбелязана на лява и дясна колона, към
маркировката на стената, нанесена до
отвора на вратата (=КГП+1000 мм.). При
необходимост подлагаме опори в местата,
където стъпват колоните. Долните краища
на колоните, виж фиг. 6 трябва да опират
в готовия под. Когато все още готовият
под не е направен, касата се закрепя
стабилно върху здрави опори, които да
са на кота готов под (КГП). Когато подът не
е хоризонтален, касата се отвесира и се
подлага под колоната, която е във въздуха.

ВНИМАНИЕ!
Не се допускат хлабини под касата, за да
се избегне провисване и натоварване на
крепежните елементи във вертикална
посока.

фиг.5

Касата се намества в отвора за вратата,
така че хлабините в ляво и в дясно да са
изравнени, виж фиг. 6. При това положение
колоните се отвесират в две взаимно
перпендикулярни равнини и касата се
закрепя неподвижно. Бележат се местата
на отворите за закрепване с перманентен
маркер през фабрично формованите
отвори в касата, виж фиг. 5.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Задължително е закрепването с по два
броя крепежни елемента в зоната на
пантите.

фиг.6
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3.1.4. Пробиване отвори и първоначално закрепване
Касата се изважда от строителни отвор и се
пробиват отвори за съответните крепежни
елементи, виж фиг. 7. Поставят се дюбелите в
пробитите отвори.
ЗАБЕЛЕЖА!
При използване на винтове за директен
монтаж, касата не се изважда.
Необходими крепежи се избират според вида на
стената и големината на вратата:
Дюбел 08х(60-120) мм.
Дюбел 010x(60-160) мм.
Винтът за дюбела да е с конусна глава.
За бетонни и тухлени зидове се използва
винт-анкер за директен монтаж с конусна глава
7,5х(80-120) мм.
Монтажни параметри:
Разстояние от крайните ръбове ≥50 мм.
Разстояние между осите ≥100 мм.
ВНИМАНИЕ!
Винтовете да са с конусна глава.

3

фиг.7

Касата се поставя обратно в отвора, виж фиг. 8 и
се закрепя с винтове през отворите в нея, като
се спазва изискването за отвесирани колони и
равномерно разпределяне на хлабините, виж
фиг. 6.
ВНИМАНИЕ!
Долните краища на колоните трябва
задължително да опират в готовия под.
В случай че подът не е готов, да се подложат
стабилни опори, виж раздел 3.1.3.

фиг.8
04.2013/Art.-Nr.010201BG/02
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За стабилно закрепяне на касата към отвора и отвесиране
на колоните да се използват подложни планки с различни
дебелини:
880077 с δ = 2.5 мм.
880074 с δ = 1.5 мм.
880078 с δ = 0.8 мм.

фиг.9
3.1.5. Регулиране на размерите и окончателно
акрепване на касата
След първоначалното закрепване, се проверяват размерите
по широчина на касата на три места по вертикала, като
измерените размери трябва да са равни помежду си
(В1=В2=В3), виж фиг. 10 и да са равни на „външната широчина
на касата“ (В+105), където „В“ е поръчковата ширина. За
подробности, виж раздел 1.5.
Проверяват се размерите на диагоналите, които трябва да
са равни помежду си (D1=D2). По този начин се гарантира
правоъгълната форма на касата.
Проверяват се размерите по ширина от вътрешната страна на
касата на две места по вертикала, като измерените размери
трябва да са равни помежду си (L1=L2), виж фиг. 11 и да са
равни на „проходната ширина на касата“ (В-50), където „В“ е
поръчковата ширина. За подробности, виж раздел 1.5.
ВНИМАНИЕ!
Прецизно регулиране се постига чрез подлагане на планки с
различни дебелини и комбинации от тях.
фиг.10

фиг.11
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3.1.6. Закрепване на спомагателните планки

фиг.12

Спомагателните
гъвкави
планки
се
използват
за
допълнително
укрепване
на
вратата.
Закрепването
става
по
взаимноперпендикулярни
равнини,
на
големи отстояния от края на стената, което
допълнително стабилизира касата.
•
При неотвършена стена или отвор,
укрепването чрез спомагателните гъвкави
планки става, като се бележи и пробива през
планките, виж фиг. 12, поставят се дюбелите
и се завиват винтовете, виж фиг. 13.
•
При измазани стена и отвор, спомагателните
гъвкави планки трябва предварително да се
вкопаят в мазилката. Бележи се и се пробива
през планките, виж фиг. 12, поставят се
дюбелите и се завиват винтовете, виж фиг.
13. След завършване на монтажа планките и
крепежните елементи трябва да се покрият
с мазилка.
•
При стена от гипсокартонени плоскости,
спомагателните гъвкави планки трябва
предварително да се вкопаят, като се
изреже първия слой гипскартон. Бележи се,
пробива се през планките, виж фиг. 12 и се
завиват крепежните елементи, виж фиг. 13.
След завършване на монтажа планките и
крепежните елементи трябва да се покрият
с мазилка.
Необходими крепежи се избират според вида на
стената и големината на вратата:
Дюбел 08х(60-120) мм.
Дюбел 010x(60-160) мм.
Винтът за дюбела да е с шестостенна глава и с
пресована шайба.
За бетонни и тухлени зидове се използва винтанкер за директен монтаж с цилиндрична
плоска глава 7,5х(80-120) мм.
Монтажни параметри:
Разстояние от крайните ръбове ≥50 мм.
Разстояние между осите ≥100 мм.

ЗАБЕЛЕЖКА!
При затягане на винтовете планките трябва
да са обтегнати.

фиг.13
04.2013/Art.-Nr.010201BG/02

19

3

3.1.7. Запълване остатъчните хлабини след монтажа на касата в стената

Остатъчните хлабини се запълват с минерална
вата, виж фиг. 14 с плътност не по-малка от 100 кг/м³
съгл. ЕN 13 501-1 или се шприцоват със строителен
разтвор от група IIa или III съгл. DIN 1053 част 1.

ВНИМАНИЕ!
Не се допускат хлабини между касата и
стената!
Кухините нарушават огнеустойчивостта на
вратата.
фиг.14

3.1.8. Окончателно оформяне на стената около касата

При отвършена стена и отвор, хлабините между
касата и готовата стена се запълват със строителен
силикон, виж фиг. 15.
Този монтаж не изисква допълнителни дейности по
обработката на стените.

фиг.15

При неотвършена стена и отвор, когато се
използват и спомагателните гъвкави планки за
по-добър монтаж е необходимо да се покрият
крепежните елементи и спомагателните гъвкави
планки, виж фиг. 16. Полагането на мазилката
оформя окончателния вид на вратата.

фиг.16
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3.2. Врата с ъглова каса, монтаж с две оребрени планки (2412)
3.2.1. Описание
Ъгловата каса с две оребрени планки представлява сложно огънат стоманен профил за
двуфалцово крило с два канала за гумено и димоуплътнение, с предварително заварени в
касата резбови елементи, към които с болтове М6х10 съгл. DIN 933 се монтират оребрените
планки. Това позволява чрез крепежни елементи касата да се монтира здраво към стената и
строителния отвор през оребрените планки в две взаимно перпендикулярни равнини.
Mонтажът с две оребрени планки е подходящ при неотвършени стени и отвори в тях.
Хлабината между касата и отвора в стената е 15 мм.
едностранно (виж раздел 1.5 Характерни размери на
вратите), хлабината между касата и лицето на стената е 10
мм., виж фиг. 1.
Измазването на стената и отвора в нея покрива планките,
крепежните елементи и оформя завършения вид на вратата.

фиг.1

3.2.2. Подготвителни дейности по касата
Напълват се кухините на ъгловата каса, виж фиг. 2 с
подходящ изолационен материал (виж раздел 2.8 Избор на
изолационен материал).
Предварително подготвените изолационни материали се
залепват в кухините на касата с подходящото лепило.

ВНИМАНИЕ!
Празни пространства в касата да не се оставят.
Трудно достъпните места да се напълнят
индивидуално.
фиг.2

Двете планки се закрепват с два болта М6х10 съгл. DIN 933
към заварените резбови елементи в касата, като късата
планка е ориентирана към лицето на касата, виж фиг. 3.
Болтовете се затягат с максимален въртящ момент 12 Nm.

ВНИМАНИЕ!
След завършване на монтажа, да се покрият с мазилка
оребрените планки и скрепителните елементи към
тях.

фиг.3
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3.2.3. Първоначално отвесиране на касата и отбелязване местата на отворите за
крепежните елементи
Определяне нивото на готовия под, виж раздел
2.2. Касата трябва да се напасне със своята
метрична маркировка (-∑), която е отбелязана на
лява и дясна колона, към маркировката на стената,
нанесена до отвора на вратата (=КГП+1000 мм).
При необходимост подлагаме опори в местата,
където стъпват колоните. Долните краища на
колоните, виж фиг. 5 трябва да опират в готовия
под. Когато все още готовият под не е направен,
касата се закрепя стабилно върху здрави опори,
които да са на кота готов под (КГП). Когато подът
не е хоризонтален, касата се отвесира и се подлага
под колоната, която е във въздуха.

ВНИМАНИЕ!
Не се допускат хлабини под касата, за да
се избегне провисване и натоварване на
крепежните елементи във вертикална
посока.

фиг.4

Касата се намества в отвора за вратата, така че
хлабините в ляво и в дясно да са изравнени, виж
фиг. 5. При това положение колоните се отвесират
в две взаимно перпендикулярни равнини и касата
се закрепя неподвижно. Бележат се местата на
отворите за закрепване с перманентен маркер
през отворите в оребрените планки, виж фиг. 4.

фиг.5
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3.2.4. Пробиване отвори и първоначално закрепване
Касата се изважда от отвора и се пробиват отвори
за съответните крепежни елементи, виж фиг. 6.
Поставят се дюбелите в пробитите отвори.
ЗАБЕЛЕЖА!
При използване на винтове за директен
монтаж касата не се изважда.
Необходими крепежи се избират според вида на
стената и големината на вратата:
Дюбел 08х(60-120) мм.
Дюбел 010x(60-160) мм.
Винтът за дюбела да е с шестостенна глава и с
пресована шайба.
За бетонни и тухлени зидове се използва
винт-анкер за директен монтаж с цилиндрична
плоска глава 7,5х(80-120) мм.
Монтажни параметри:
Разстояние от крайните ръбове ≥50 мм.
Разстояние между осите ≥100 мм.

3

фиг.6

Касата се намества обратно
в отвора, виж фиг. 7 и се закрепя с винтове през
отворите в оребрените планки, като се спазва
изискването за отвесирани колони и равномерно
разпределяне на хлабините, виж фиг. 5.
ВНИМАНИЕ!
Долните краища на колоните трябва
задължително да опират готовия под. В
случай че пода не е готов, да се подложат
стабилни опори, виж раздел 3.2.3.

фиг.7
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За стабилно закрепяне на касата към отвора
и отвесиране на колоните да се използват
подложни планки с различни дебелини:
880077 с δ = 2.5 мм.
880074 с δ = 1.5 мм.
880078 с δ = 0.8 мм.

фиг.8
3.2.5. Регулиране на размерите и окончателно закрепване на касата
След първоначалното закрепване, се проверяват размерите
по широчина на касата на три места по вертикала, като
измерените размери трябва да са равни по между си
(В1=В2=В3), виж фиг. 9 и да са равни на „външната широчина
на касата“ (В+105), където „В“ е поръчковата ширина. За
подробности, виж раздел 1.5.
Проверяват се размерите на диагоналите, които трябва да
са равни по между си (D1=D2). По този начин се гарантира
правоъгълната форма на касата.

фиг.9
Проверяват се размерите по ширина от вътрешната страна на
касата на две места по вертикала, като измерените размери
трябва да са равни по между си (L1=L2), виж фиг. 10 и да са
равни на „проходната ширина на касата“ (В-50), където „В“ е
поръчковата ширина. За подробности, виж раздел 1.5.
ВНИМАНИЕ!
Прецизно регулиране се постига чрез подлагане на планки с
различни дебелини и комбинации от тях.

фиг.10
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3.2.6. Запълване остатъчните хлабини, след монтажа на касата в стената

Остатъчните хлабини се запълват с минерална вата,
виж фиг. 11, с плътност не по-малка от 100 кг/м³
съгл. ЕN 13 501-1 или се шприцоват със строителен
разтвор от група IIa или III съгл. DIN 1053 част 1.

ВНИМАНИЕ!
Не се допускат хлабини между касата и
стената!
Кухините нарушават огнеустойчивостта на
вратата.
фиг.11

3.2.7. Окончателно оформяне стената около касата

Полагането на мазилката оформя окончателния
вид на вратата, виж фиг. 12. Крепежните елементи
и оребрените планки трябва да са измазани, за да
се постигне необходимата пожароустойчивост на
вратата.

фиг.12
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3.3. Врата с ъглова каса, монтаж с една оребрена планка (2413)
3.3.1. Описание
Ъгловата каса с една оребрена планка представлява сложно огънат стоманен профил за
двуфалцово крило с два канала за гумено и димоуплътнение, с предварително заварени в
касата резбови елементи, към които с болтове М6х10 съгл. DIN 933, се монтира оребренaта
планка. Това позволява, чрез крепежни елементи касата да се монтира здраво към строителния
отвор през оребрената планка.
Mонтажът с една оребрена планка е подходящ при готови стени и неотвършени отвори в тях.

Монтажът с една оребрена планка върху стени от
тухли, бетон и газобетонни блокчета, виж фиг. 1.
Хлабината между касата и отвора в стената е 15
мм. едностранно (виж раздел 1.5 Характерни
размери на вратите), хлабината между касата и
лицето на стената е минимална.
Измазването на отвора покрива планките,
крепежните елементи и оформя завършения вид
на вратата.
фиг.1

Монтажът с една оребрена планка е подходящ
за гипскартонови стени от два и три слоя
гипскартон, виж фиг. 2, при които директния
монтаж през касата не е приложим, тъй като
крепежните елементи не достигат до носещия
стоманен профил.
Гипскартона в отвора трябва да се демонтира, за
да опре стабилно оребрената планка до носещия
профил.
Закрепянето се извършва със самопробивни
винтове 6,3х38 съгл. DIN 7301.
фиг.2

Монтажът с една оребрена планка върху стени с
изолация (термопанели, изолационни плоскости)
се използва за дебелини на изолацията ≤ 80 мм.,
виж фиг. 3. Крепежният елемент да е на отстояние
≥ от 50 мм. от ръба на стената.

фиг.3
26

04.2013/Art.-Nr.010201BG/02

3.3.2. Подготвителни дейности по касата

Напълват се кухините на ъгловата каса, виж фиг. 4
с подходящия материал (виж раздел.2.8. избор на
изолационен материал).
Предварително подготвените изолационни
материали се залепват в кухините на касата с
подходящото лепило.

фиг.4

ВНИМАНИЕ!
Празни пространства в касата да не се
оставят. Трудно достъпните места да се
напълнят индивидуално.

Оребрената планка се закрепва с два болта
М6х10 съгл. DIN 933 към заварените резбови
елементи в касата, като планката е ориентирана
по посока на отвора, виж фиг. 5.
Болтовете се затягат с максимален въртящ
момент 12 Nm.

ВНИМАНИЕ!
След завършване на монтажа, да се покрият с
мазилка оребрените планки и скрепителните
елементи към тях.

фиг.5
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3.3.3. Първоначално отвесиране на касата и отбелязване местата на отворите за
крепежните елементи

Определяне нивото на готовия под, виж раздел
2.2. Касата трябва да се напасне със своята
метрична маркировка (-∑), която е отбелязана на
лява и дясна колона, към маркировката на стената
нанесена до отвора на вратата (=КГП+1000 мм).
При необходимост подлагаме опори в местата,
където стъпват колоните. Долните краища на
колоните, виж фиг. 7 трябва да опират в готовия
под. Когато все още готовия под не е направен,
касата се закрепя стабилно върху здрави опори,
които да са на кота готов под (КГП). Когато подът
не е хоризонтален, касата се отвесира и се
подлага под колоната, която е във въздуха.

ВНИМАНИЕ!
Не се допускат хлабини под касата, за да
се избегне провисване и натоварване на
крепежните елементи във вертикална
посока.

фиг.6

Касата се намества в отвора за вратата, така че
хлабините в ляво и в дясно да са изравнени, виж
фиг. 7. При това положение колоните се отвесират
в две взаимно перпендикулярни равнини и касата
се закрепя неподвижно. Бележат се местата на
отворите за закрепване с перманентен маркер
през отворите в оребрените планки, виж фиг. 6.

фиг.7
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3.3.4. Пробиване отвори и първоначално закрепване
Касата се изважда от отвора и се пробиват отвори
за съответните крепежни елементи, виж фиг. 8.
Поставят се дюбелите в пробитите отвори.
ЗАБЕЛЕЖКА!
При използване на винтове за директен
монтаж касата не се изважда.
Необходими крепежи се избират според вида на
стената и големината на вратата:
Дюбел 08х(60-120) мм.
Дюбел 010x(60-160) мм.
Винтът за дюбела да е с шестостенна глава и с
пресована шайба.
За бетонни и тухлени зидове се използва
винт-анкер за директен монтаж с цилиндрична
плоска глава 7,5х(80-120) мм.
Монтажни параметри:
Разстояние от крайните ръбове ≥50 мм.
Разстояние между осите ≥100 мм.

3

фиг.8
Касата се поставя обратно в отвора, виж фиг. 9 и
се закрепя с винтове през отворите в оребрените
планки, като се спазва изискването за отвесирани
колони и равномерно разпределяне, виж фиг. 7.

ВНИМАНИЕ!
Долните краища на колоните трябва
задължително да опират готовия под. В случай
че пода не е готов, да се подложат стабилни
опори, виж раздел 3.3.3.

фиг.9
04.2013/Art.-Nr.010201BG/02
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За стабилно закрепяне на касата към отвора
и отвесиране на колоните да се използват
подложни планки с различни дебелини :
880077 с δ = 2.5 мм.
880074 с δ = 1.5 мм.
880078 с δ = 0.8 мм.

фиг.10
3.3.5. Регулиране на размерите и окончателно закрепване на касата
След първоначалното закрепване се проверяват размерите
по широчина на касата на три места по вертикала, като
измерените размери трябва да са равни по между си
(В1=В2=В3), виж фиг. 11 и да са равни на „външната широчина
на касата“ (В+105), където „В“ е поръчковата ширина. За
подробности, виж раздел 1.5.
Проверяват се размерите на диагоналите, които трябва да
са равни по между си (D1=D2). По този начин се гарантира
правоъгълната форма на касата.

фиг.11
Проверяват се размерите по ширина от вътрешната страна на
касата на две места по вертикала, като измерените размери
трябва да са равни по между си (L1=L2), виж фиг. 12 и да са
равни на „проходната ширина на касата“ (В-50), където „В“ е
поръчковата ширина. За подробности,
виж раздел 1.5.
ВНИМАНИЕ!
Прецизно регулиране се постига чрез подлагане на планки с
различни дебелини и комбинации от тях.

фиг.12
30

04.2013/Art.-Nr.010201BG/02

3.3.6. Запълване остатъчните хлабини, след монтажа на касата в стената
Остатъчните хлабини се запълват с минерална вата,
виж фиг. 13, с плътност не по-малка от 100 кг/м³
съгл. ЕN 13 501-1 или се шприцоват със строителен
разтвор от група IIa или III съгл. DIN 1053 част 1.

ВНИМАНИЕ!
Не се допускат хлабини между касата и
стената!
Кухините нарушават огнеустойчивостта на
вратата.
фиг.13

3.3.7. Окончателно оформяне стената около касата
Полагането на мазилката оформя окончателния
вид на вратата, виж фиг. 14. Крепежните
елементи и оребрените планки в отвора трябва
да са измазани, за да се постигне необходимата
пожароустойчивост.
Хлабината между касата и лицевата страна на
стената се запълва със строителен силикон.

фиг.14
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3.4. Врата с ъглова каса , монтаж със скрита планка (2414)
3.4.1. Описание
Ъгловата каса със скритата планка представлява сложно огънат стоманен профил за двуфалцово
крило с два канала за гумено и димоуплътнение, с предварително заварени в касата резбови
елементи, към които с болтове М6х10 съгл. DIN 933 се монтира скритата планка.
Това позволява, чрез крепежни елементи с шестостенна глава, касата да се монтира здраво към
строителния отвор през скритата планка. По такъв начин извън профила на касата не се виждат
монтажни планки и крепежни елементи.
Mонтажът на ъгловата каса със скрита планка се изпълнява при:

Отвършени стени и отвори в тях, за които не е
предвидена допълнителна обработка на стените, виж
фиг. 1.
Хлабината между касата и отвора в стената е 15 мм.
едностранно (виж раздел 1.5 Характерни размери на
вратите), хлабината между касата и лицето на стената
е минимална.
При монтаж със скритата планка не е необходимо
измазване, а хлабините между готовите стени и касата
се запълват със строителен силикон.

фиг.1

Отвършени стени и неотвършени отвори, в които има
стоманени носещи елементи, виж фиг. 2 (стоманени
колони и трегери, стоманени рамки, стоманени
вложки и гипскартонени стени).
Скритите планки се заваряват към стоманения носещ
профил на стената.
При готови гипскартонени стени, гипскартона в
отвора трябва да се демонтира, за да се завари
скритата планка към носещия профил.

фиг.2
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3.4.2. Подготвителни дейности по касата
Напълват се кухините на ъгловата каса, виж фиг. 3
с подходящ изолационен материал (виж раздел
2.8 Избор на изолационен материал).
Предварително подготвените изолационни
материали се залепват в кухините на касата с
подходящото лепило.

фиг.3

ВНИМАНИЕ!
Празни пространства в касата да не се
оставят. Трудно достъпните места да се
напълнят индивидуално.

Скритата планка се закрепва с два болта М6х10
съгл. DIN 933 към заварените резбови елементи в
касата, като планката е ориентирана към отвора
в стената, виж фиг. 4.
Болтовете се затягат с максимален въртящ
момент 12 Nm.

3

фиг.4
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3.4.3. Първоначално отвесиране на касата и отбелязване местата на отворите за
крепежните елементи
Определяне нивото на готовия под, виж раздел
2.2. Касата трябва да се напасне със своята
метрична маркировка (-∑) , която е отбелязана
на лява и дясна колона, към маркировката
на стената, нанесена до отвора на вратата
(=КГП+1000 мм). При необходимост подлагаме
опори в местата, където стъпват колоните.
Долните краища на колоните, виж фиг. 6, трябва
да опират в готовия под. Когато все още готовия
под не е направен, касата се закрепя стабилно
върху здрави опори, които да са на кота готов
под (КГП). Когато подът не е хоризонтален,
касата се отвесира и се подлага под колоната,
която е във въздуха.

ВНИМАНИЕ!
Не се допускат хлабини под касата, за да
се избегне провисване и натоварване на
крепежните елементи във вертикална
посока.

фиг.5

Касата се намества в отвора за вратата, така че
хлабините в ляво и в дясно да са изравнени,
виж фиг. 6. При това положение колоните се
отвесират в две взаимно перпендикулярни
равнини и касата се закрепя неподвижно.
Бележат се местата на отворите за закрепване
с перманентен маркер, като се очертават
отворите в скритите планки, виж фиг. 5.

фиг.6
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3.4.4. Пробиване отвори и първоначално закрепване
Касата се изважда от отвора и се
пробиват отвори за съответните
крепежни елементи, виж фиг. 7.
Поставят се дюбелите в пробитите
отвори, фиг. 8.

Необходими крепежи се избират
според вида на стената и
големината на вратата:
Дюбел 08х(60-120) мм.
Дюбел 010x(60-160) мм.
Винтът за дюбела да е с
шестостенна глава и пресована
шайба.
Монтажни параметри:
Разстояние от крайните ръбове
≥50 мм.
Разстояние между осите ≥ 100мм.

3
фиг.7
След поставяне на дюбелите,
винтовете с шестостената глава се
завиват, така че да остане свободно
място между главите им и стената
10±5 мм., виж фиг. 8 и фиг. 9.

фиг.8
Главите
на
винтовете
се
подравняват по вертикала, така
че разстоянието между винтовете
в ляво и дясно да е по-голямо
от В (поръчковата широчина,
виж раздел 1.5). Това осигурява
свободно поставяне на касата в
светлия отвор.

фиг.9
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Касата се поставя обратно в стрителния
отвор, виж фиг. 10, така че изрезите в
скритите планки навлизат под главите на
винтовете, заложени в стената. Затягат се
винтове, посредством гаечен ключ, виж
фиг. 11, през изрезите в скритите планки,
като се спазва изискването за отвесирани
колони и равномерно разпределяне на
хлабината, виж фиг. 6.

фиг.10
За стабилно закрепяне на касата към
отвора и отвесиране на колоните да се
използват подложни планки с различни
дебелини :
880077 с δ = 2.5 мм.
880074 с δ = 1.5 мм.
880078 с δ = 0.8 мм.

ВНИМАНИЕ!
Долните краища на колоните трябва
задължително да опират готовия
под. В случай, че пода не е готов, да се
подложат стабилни опори, виж раздел
3.4.3.

36

фиг.11
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3.4.5. Монтаж върху стоманен профил
Монтажът върху стоманен профил се
изпълнява чрез заваряване на скритите планки
към стоманената конструкция на стената с по
два флангови ъглови шева, дълги 10÷15 мм.
Касата се поставя обратно в отвора и се
фиксира със заваряване, виж фиг. 12, като се
спазва изискването за отвесирани колони и
равномерно разпределяне на хлабините, виж
фиг. 6.

3
фиг.12

Използват се подложни планки с различна
дебелина или комбинация от няколко планки
за стабилно закрепване и отвесиране касата
към отвора, виж фиг. 13.
880077 с δ = 2.5 мм.
880074 с δ = 1.5 мм.
880078 с δ = 0.8 мм.
Подсилват се заварките, след регулиране на
размерите, виж раздел 3.4.6.

фиг.13
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ВНИМАНИЕ!
Заваръчните деиности да се извършват
от специалисти със съответната
квалификация.
Да се спазват изискванията за пожарна
безопасност на обекта.
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3.4.6. Регулиране на размерите и окончателно закрепване на касата
След първоначалното закрепване, се проверяват
размерите по широчина на касата на три места по
вертикала, като измерените размери трябва да са равни
по между си (В1=В2=В3), виж фиг. 14 и да са равни на
„външната широчина на касата“ (В+105), където „В“ е
поръчковата ширина. За подробности виж раздел 1.5.
Проверяват се размерите на диагоналите, които трябва да
са равни по между си (D1=D2). По този начин се гарантира
правоъгълната форма на касата.

фиг.14
Проверяват се размерите по ширина от вътрешната страна
на касата на две места по вертикала, като измерените
размери трябва да са равни по между си (L1=L2), виж фиг.
15 и да са равни на „проходната ширина на касата“ (В-50),
където „В“ е поръчковата ширина. За подробности
виж раздел 1.5.
ВНИМАНИЕ!
Прецизно регулиране се постига чрез подлагане на планки
с различни дебелини и комбинации от тях.

фиг.15

3.4.7. Запълване остатъчните хлабини, след монтажа на касата в стената
Остатъчните хлабини се запълват с минерална вата, виж фиг.
16, с плътност не по-малка от 100 кг/м³ съгл. ЕN 13 501-1 или
се шприцоват със строителен разтвор от група IIa или III съгл.
DIN 1053 част 1.

ВНИМАНИЕ!
Не се допускат хлабини между касата и стената!
Кухините нарушават огнеустойчивостта на вратата.
фиг.16
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3.4.8. Окончателно оформяне стената около касата

При отвършена стена и отвор, хлабините между
касата и готовата стена се запълват със строителен
силикон, виж фиг. 17.
Този монтаж не изисква допълнителни дейности по
обработката на стените.

фиг.17

При неотвършен отвор полагането на мазилката
оформя окончателния вид на вратата, виж фиг.
18. Хлабините между касата и готовата стена се
запълват със строителен силикон.

3

фиг.18
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3.5. Врата с монолитна обхватна каса, директен монтаж (2421)
3.5.1. Описание
Обхватната каса за директен монтаж е съставена от ъглова каса със заварена към нея
допълваща каса или монолитна обхождаща каса. Ъгловата част от касата представлява сложно
огънат стоманен профил за двуфалцово крило с два канала за гумено и димоуплътнение и
формовани отвори за директен монтаж. В допълващата каса са заварени спомагателни гъвкави
планки, през които касата се закрепва с крепежни елементи към стената.
Mонтажът е подходящ за стени с отвършена лицева страна и за двустранно отвършени стени,
където в готовата вътрешна страна на стената се вкопаят гнезда за спомагателните гъвкави
планки. След завършване на монтажа, тези планки и крепежните елементи към тях се фиксират
и гнездата се запълнят със строителен разтвор от група IIa или III съгл. DIN 1053 част 1.
Стандартно хлабината между касата и отвора в стената е
15 мм. едностранно (виж раздел 1.5 Характерни размери
на вратите). Хлабината между касата и лицето на стената
е минимална, виж фиг. 1.
За неотвършена вътрешна страна на стената, стандартно
касата е издадена на 20 мм. от стената. След измазване,
касата трябва да се издава от 5÷10 мм. над мазилката.

ВНИМАНИЕ!
Обхватната монолитна каса може да се монтира на
стени по-дебели от ≥120 мм. , поради особеностите
на конструкцията.

фиг.1

3.5.2. Подготвителни дейности по касата
Напълват се кухините на обхватната каса, виж фиг. 2 с
подходящ изолационен материал (виж раздел 2.8 Избор
на изолационен материал).
Предварително подготвените изолационни материали
се залепват в кухините на касата с подходящото лепило.

ВНИМАНИЕ!
Празни пространства в касата да не се оставят.
Трудно достъпните места да се напълнят
индивидуално.
фиг.2
Спомагателните гъвкави планки в обхватната част на
касата се огъват в посока успоредна на отвора, за да се
улесни вкарването на касата, виж фиг. 3.
Допълнително укрепване може да се направи
посредством спомагателните гъвкави планки в ъгловата
част на касата, които се огъват в посока успоредна на
лицето на стената .

ВНИМАНИЕ!
След завършване на монтажа, да се покрият
с мазилка гъвкавите планки и скрепителните
елементи към тях.
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3.5.3. Първоначално отвесиране на касата и отбелязване местата на отворите за
крепежните елементи
Определяне нивото на готовия под, виж раздел
2.2. Касата трябва да се напасне със своята
метрична маркировка (-∑), която е отбелязана
на лява и дясна колона, към маркировката
на стената, нанесена до отвора на вратата
(=КГП+1000 мм). При необходимост подлагаме
опори в местата, където стъпват колоните.
Долните краища на колоните, виж фиг. 5 трябва
да опират в готовия под. Когато все още готовият
под не е направен, касата се закрепя стабилно
върху здрави опори, които да са на кота готов под
(КГП). Когато подът не е хоризонтален, касата се
отвесира и се подлага под колоната, която е във
въздуха.

ВНИМАНИЕ!
Не се допускат хлабини под касата, за да
се избегне провисване и натоварване на
крепежните елементи във вертикална
посока.

3
фиг.4

Касата се намества в отвора за вратата, така че
хлабините в ляво и в дясно да са изравнени,
виж фиг. 5. При това положение колоните се
отвесират в две взаимно перпендикулярни
равнини и касата се закрепя неподвижно.
Бележат се местата на отворите за закрепване
с перманентен маркер през формованите
отвори в касата, виж фиг. 4.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Задължително е закрепването с по два
броя крепежни елемента в зоната на
пантите.

фиг.5
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3.5.4. Пробиване отвори и първоначално закрепване
Касата се изважда от отвора и се пробиват
отвори за съответните крепежни елементи, виж
фиг. 6. Поставят се дюбелите в пробитите отвори.
ЗАБЕЛЕЖА!
При използване на винтове за директен
монтаж касата не се изважда.
Необходими крепежи се избират според вида на
стената и големината на вратата:
Дюбел 08х(60-120) мм.
Дюбел 010x(60-160) мм.
Винтът за дюбела да е с конусна глава.
За бетонни и тухлени зидове се използва винтанкер за директен монтаж с конусна глава
7,5х(80-120) мм.
Монтажни параметри:
Разстояние от крайните ръбове ≥50 мм.
Разстояние между осите ≥100 мм.

фиг.6
ВНИМАНИЕ!
Винтовете да са с конусна глава.

Касата се поставя обратно в отвора, виж фиг.
7 и се закрепя с винтове през формованите
отворите в нея, като се спазва изискването
от фиг. 5 за отвесирани колони и равномерно
разпределяне на хлабините.
ВНИМАНИЕ!
Долните краища на колоните трябва
задължително да опират готовия под. В случай
че пода не е готов, да се подложат стабилни
опори, виж раздел 3.5.3.
За стабилно закрепяне на касата към отвора
и отвесиране на колоните да се използват
подложни планки с различни дебелини:
880077 с δ = 2.5 мм.
880074 с δ = 1.5 мм.
880078 с δ = 0.8 мм.
фиг.7
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3.5.5. Регулиране на размерите и окончателно закрепване на касата
След първоначалното закрепване, се проверяват размерите по
широчина на касата на три места по вертикала, като измерените
размери трябва да са равни по между си (В1=В2=В3), виж фиг. 8
и да са равни на„външната широчина на касата“ (В+105), където
„В“ е поръчковата ширина. За подробности, виж раздел 1.5.
Проверяват се размерите на диагоналите, които трябва да
са равни по между си (D1=D2). По този начин се гарантира
правоъгълната форма на касата.

фиг.8

3.5.6. Запълване остатъчните хлабини, след монтажа на касата в стената
Остатъчните хлабини се запълват с минерална вата, виж фиг.
9, с плътност не по-малка от 100 кг/м³ съгл. ЕN 13 501-1 или
се шприцоват със строителен разтвор от група IIa или III съгл.
DIN 1053 част 1.

ВНИМАНИЕ!
Не се допускат хлабини между касата и стената!
Кухините нарушават огнеустойчивостта на вратата.

фиг.9

3.5.7. Закрепване на касата в стената със спомагателните планки
Спомагателните гъвкави планки в обхватната част на касата
се огъват по стената.

ВНИМАНИЕ!
Спомагателните гъвкави планки трябва да са добре
изпънати и без остатъчни деформации по тях.
фиг.10
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Укрепва се ъгловата част на касата посредством
спомагателните планки по лицевата страна на
стената, когато има възможност да се вкопават
в отвършената стена. Пробиват се отворите,
виж фиг. 11 през спомагателните планки и се
завинтват съответните крепежни елементи,
виж фиг. 12.
Обхватната част на касата се намества
посредством
заварените
към
нея
спомагателните планки за вътрешната страна
на стената. Пробиват се отворите, виж фиг. 11
през спомагателните планки и се завинтват
съответните крепежни елементи, виж фиг. 12.

фиг.11
Необходими крепежи се избират според вида
на стената и големината на вратата:
Дюбел 08х(60-120) мм.
Дюбел 010x(60-160) мм.
Винтът за дюбела да е с шестостенна глава и с
пресована шайба.
За бетонни и тухлени зидове се използва
Винт-анкер за директен монтаж с цилиндрична
плоска глава 7,5х(80-120) мм.
Монтажни параметри:
Разстояние от крайните ръбове ≥50 мм.
Разстояние между осите ≥100 мм.

фиг.12
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Проверяват се размерите по ширина от вътрешната страна на
касата на две места по вертикала, като измерените размери
трябва да са равни по между си (L1=L2), виж фиг. 13 и да са
равни на „проходната ширина на касата“ (В-50), където „В“ е
поръчковата ширина. За подробности,
виж раздел 1.5.
Регулирането на обхватната част на касата се осъществява,
посредством обтягането на спомагателните планки от
вътрешната страна на стената.

фиг.13

3

3.5.8. Окончателно оформяне стената около касата

След завършване на монтажа, спомагателните планки и
крепежните елементи към тях се покриват със строителен
разтвор от група IIa или III съгл. DIN 1053 част 1.
Полагането на мазилката оформя окончателния вид на вратата.
След измазване, допълващата част на касата трябва да се издава
от 5÷10 мм. над мазилката, виж фиг. 14.
Хлабината между ъгловата част на касата и отвършена лицева
страна на стената се запълва със строителен силикон.

фиг.14
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3.6. Врата с монолитна обхватна каса, монтаж с една оребрена планка (2422)
3.6.1. Описание
Обхватната каса за монтаж с една оребрена планка е съставена от ъглова каса със заварена към
нея допълваща каса. Ъгловата част от касата представлява сложно огънат стоманен профил
за двуфалцово крило с два канала за гумено и димоуплътнение. В ъгловата част има фабрично
заварени резбови елементи, към които с болтове М6х10 съгл. DIN 933 се монтират оребрените
планки. В допълващата каса са заварени спомагателни гъвкави планки, през които касата се
закрепва с крепежни елементи към стената, виж фиг. 1.
Mонтажът е подходящ за неотвършени стени.

Стандартно хлабината между касата и отвора в стената е
15 мм. едностранно (виж раздел 1.5 Характерни размери
на вратите). Хлабината между касата и лицето на стената
е 10 мм., виж фиг. 1.
Касата е издадена на 20 мм. от вътрешна страна на
стената. След измазване, касата трябва да се издава от
5÷10 мм. над мазилката.

ВНИМАНИЕ!
Обхватната монолитна каса може да се монтира на
стени по-дебели от ≥120 мм., поради особеностите
на конструкцията.

3.6.2. Подготвителни дейности по касата

фиг.1

Напълват се кухините на обхватната каса, виж фиг. 2 с
подходящ изолационен материал (виж раздел 2.8 Избор
на изолационен материал).
Предварително подготвените изолационни материали
се залепват в кухините на касата с подходящото лепило.

фиг.2
Оребрената планка се закрепва с два болта М6х10 съгл.
DIN 933 към фабрично заварените резбови елементи
в касата, като планката е ориентирана по посока на
лицевата страна на касата, виж фиг. 3.
Болтовете се затягат с максимален въртящ момент 12 Nm.

фиг.3
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Спомагателните гъвкави планки в обхватната част на касата се
огъват в посока успоредна на отвора, виж фиг. 4, за да се улесни
вкарването на касата в строителния отвор.

ВНИМАНИЕ!
След завършване на монтажа, да се покрият с мазилка
оребрените планки, гъвкавите планки и скрепителните
елементи към тях.
фиг.4

3.6.3. Първоначално отвесиране на касата и отбелязване местата на отворите за
крепежните елементи
Определяне нивото на готовия под, виж раздел 2.2.
Касата трябва да се напасне със своята метрична
маркировка (-∑), която е отбелязана на лява и
дясна колона, към маркировката на стената,
нанесена до отвора на вратата (=КГП+1000 мм). При
необходимост подлагаме опори в местата, където
стъпват колоните. Долните краища на колоните, виж
фиг. 6, трябва да опират в готовия под. Когато все
още готовият под не е направен, касата се закрепя
стабилно върху здрави опори, които да са на кота
готов под (КГП). Когато подът не е хоризонтален,
касата се отвесира и се подлага под колоната, която
е във въздуха.

ВНИМАНИЕ!
Не се допускат хлабини под касата, за да се
избегне провисване и натоварване на крепежни
елементи във вертикална посока.

фиг.5

Касата се поставя в отвора за вратата, така че хлабините
в ляво и в дясно да са изравнени, виж фиг. 6.
При това положение колоните се отвесират в две
взаимно перпендикулярни равнини и касата се
закрепя неподвижно. Бележат се местата на отворите
за закрепване с перманентен маркер през оребрените
планки, виж фиг. 5.

фиг.6
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3.6.4. Пробиване отвори и първоначално закрепване
Касата се изважда от отвора в стената и се
пробиват отвори за съответните крепежни
елементи, виж фиг. 7. Поставят се дюбелите в
пробите отвори.
ЗАБЕЛЕЖА!
При използване на винтове за директен
монтаж касата не се изважда.
Необходими крепежи се избират според вида на
стената и големината на вратата:
Дюбел 08х(60-120) мм.
Дюбел 010x(60-160) мм.
Винтът за дюбела да е с шестостенна глава и с
пресована шайба.
За бетонни и тухлени зидове се използва
Винт-анкер за директен монтаж с цилиндрична
плоска глава 7,5 х (80-120) мм.
Монтажни параметри:
Разстояние от крайните ръбове ≥50 мм.
Разстояние между осите ≥100 мм.

фиг.7
Касата се поставя обратно
в отвора, виж фиг. 8 и се закрепя с винтове през
отворите в оребрените планки, като се спазва
изискването от фиг. 6 за отвесирани колони и
равномерно разпределяне на хлабините.
ВНИМАНИЕ!
Долните краища на колоните трябва
задължително да опират готовия под. В случай
че пода не е готов, да се подложат стабилни
опори, виж раздел 3.6.3.

48

фиг.8

04.2013/Art.-Nr.010201BG/02

За стабилно закрепяне на касата към отвора
и отвесиране на колоните да се използват
подложни планки с различни дебелини:
880077 с δ = 2.5 мм.
880074 с δ = 1.5 мм.
880078 с δ = 0.8 мм.

фиг.9

3.6.5. Регулиране на размерите и окончателно закрепване на касата
След
първоначалното
закрепване,
се
проверяват размерите по широчина на касата
на три места по вертикала, като измерените
размери трябва да са равни по между си
(В1=В2=В3), виж фиг. 10 и да са равни на
„външната широчина на касата“ (В+105), където
„В“ е поръчковата ширина. За подробности виж
раздел 1.5.
Проверяват се размерите на диагоналите, които
трябва да са равни по между си (D1=D2). По
този начин се гарантира правоъгълната форма
на касата.

фиг.10

3.6.6. Напълване остатъчните хлабини, след монтажа на касата в стената
Остатъчните хлабини се запълват с минерална вата, виж фиг.
11, с плътност не по-малка от 100 кг/м³ съгл. ЕN 13 501-1 или
се шприцоват със строителен разтвор от група II a или III съгл.
DIN1053 част 1.

ВНИМАНИЕ!
Не се допускат хлабини между касата и стената!
Кухините нарушават огнеустойчивостта на вратата.

фиг.11
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3.6.7. Закрепване на касата в стената със спомагателни планки
Спомагателните гъвкави планки в обхватната част на касата се
огъват по стената, виж фиг. 12.

ВНИМАНИЕ!
Спомагателните гъвкави планки трябва да са добре
изпънати и без остатъчни деформации по тях.
Обхватната част на касата се закрепва посредством заварените
към нея спомагателните планки за вътрешната страна на
стената. Пробиват се отворите през спомагателните планки и
се завинтват съответните крепежни елементи.

фиг.12

Проверяват се размерите по ширина от вътрешната страна
на касата на две места по вертикала, като измерените
размери трябва да са равни по между си (L1=L2), виж фиг.
13 и да са равни на „проходната ширина на касата“ (В-50),
където „В“ е поръчковата ширина. За подробности,
виж раздел 1.5.
Регулирането на обхватната част на касата се осъществява,
посредством обтягането на спомагателните планки от
вътрешната страна на стената.

фиг.13

3.6.8. Окончателно оформяне стената около касата
След завършване на монтажа, спомагателните планки,
оребрените планки и крепежните елементи, към тях се
покриват със строителен разтвор от група II a или III съгл. DIN
1053 част 1.
Полагането на мазилката оформя окончателния вид на
вратата, виж фиг. 14. След измазване, допълващата част на
касата трябва да се издава от 5÷10 мм. над мазилката.

фиг.14
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3.7. Врата с обхватна каса от две части (2423)
3.7.1. Описание
Обхватната каса от две части е съставена от ъглова и допълваща част, свързани по между си,
виж фиг. 1.
•

•

•

Ъгловата част от касата представлява сложно огънат стоманен профил за двуфалцово
крило с два канала за гумено и димоуплътнение. Към нея са заварени монтажни ъгли,
през които ъгловата част от касата се монтира с крепежни елементи към отвора в стената.
Монтажните ъгли имат две уякчаващи ребра, които скриват главите на крепежните
елементи и водят допълващата каса при монажа.
Допълващата част от касата представлява стоманен профил, които продължава профила
на ъгловата част от касата, облича отвора и обхваща стената от вътрешната и страна.
Допълващата част от касата е със заварени към нея уловители, които са разположени
срещу монтажните ъгли.
Закрепване на ъгловата и допълващата части от касата. Допълващата част се захваща към
ъгловата част от касата на три места.
- Задният край на допълващата част се закопчава посредством уловителите към всеки от
монтажните ъгли на ъгловата част от касата.
- Предният край на допълващата част се захваща с нарпавляващия си борд, които се
вклинява между ъгловата част от касата и монтажните ъгли по целия периметър на касата.
- Окончателното фиксиране на двете части на обхващащата каса се осъществява със
самопробивни винтове, разположени на определено разстояние по целия контур на
касата, скрити под гуменото уплътнение.

Mонтажът е подходящ за отвършени стени. След завършване на монтажа не са необходими
допълнителни строителни дейности.
Стандартно хлабината между касата и отвора в стената е 15 мм. едностранно (виж раздел 1.5
Характерни размери на вратите). Хлабината между касата и лицето на стената е минимална,
виж фиг. 1.

ВНИМАНИЕ!
Обхватната каса от две части се монтира на
стени с дебелина ≥150 мм., поради особеностите на
конструкцията.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Обхватната каса от две части не позволява монтаж
върху стени с отклонение в дебелината >5 мм. от
поръчковия размер.

фиг.1
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3.7.2. Подготвителни дейности по касата
Напълват се кухините на ъгловата част от касата, виж фиг.
2 с подходящ изолационен материал (виж раздел 2.8.
Избор на изолационен материал).
Предварително подготвените изолационни материали
се залепват в кухините на касата с подходящото лепило.

фиг.2

ВНИМАНИЕ!
Сглобяването на допълващата част от касата се
извършва на равно, чисто и удобно място, в близост
до строителния отвор.

Сглобяват се лявата колона и горния профил, виж фиг. 3,
като монтажните елементи на горния профил влизат в
отворите на колоната.
Лявата колона и горният профил се подравняват по
лицевата си част и ъгълът между тях се фиксира на 90°.
Монтажните елементи се засукват (фиг. 3 горе) с помощта
на клещи, при което наклонените им участъци издърпват
горния профил към колоната. Чрез равномерно натягане
на отделните мотажни елементи, се постига допиране
на профилите с минимална хлабина и равнинност на
лицевите повърхности.
Сглобяват се долните спомагателни профили към долния
край на лявата колона (фиг. 3 долу), като монтажните им
елементи влизат в отворите на колоната. Монтажните
елементи се огъват под 90° нагоре.
Към тази конструкция, по същия ред се сглобява и
дясната колона.
фиг.3

ВНИМАНИЕ!
Профилите на касата се поставят с лицевата си
част върху равна повърхност, за да е улеснен достъпа
до монтажните им елементи.

ВНИМАНИЕ!
Преди да се огънат монтажните елементи, да се
изравнят колоните с профила и хлабината между
тях да бъде минимална.
Напълват се кухините на допълващата част от касата, виж
фиг. 4 с подходящ изолационен материал (виж раздел
2.8. Избор на изолационен материал).
Предварително подготвените изолационни материали
се залепват в кухините на касата с подходящото лепило.
фиг.4
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3.7.3. Първоначално отвесиране на ъгловата част от касата и отбелязване местата на
отворите за крепежните елементи
Определяне нивото на готовия под, виж раздел 2.2.
Ъгловата част от касата трябва да се напасне със
своята метрична маркировка (-∑), която е отбелязана
на лява и дясна колона, към маркировката на
стената, нанесена до отвора на вратата (=КГП+1000
мм). При необходимост подлагаме опори в местата,
където стъпват колоните. Долните краища на
колоните, виж фиг. 6, трябва да опират в готовия
под. Когато все още готовият под не е направен,
касата се закрепя стабилно върху здрави опори,
които да са на кота готов под (КГП). Когато подът не
е хоризонтален, касата се отвесира и се подлага под
колоната, която е във въздуха.

ВНИМАНИЕ!
Не се допускат хлабини под касата, за да
се избегне провисване и натоварване на
крепежните елементи във вертикална посока.

3
фиг.5

Ъгловата част от касата се намества в отвора за
вратата, така че хлабините в ляво и в дясно да са
изравнени, виж фиг. 6. При това положение колоните
се отвесират в две взаимно перпендикулярни
равнини и касата се закрепя неподвижно. Бележат
се местата на отворите за закрепване с перманентен
маркер през отворите в монтажните ъгли, виж фиг. 5.

ВНИМАНИЕ!
Всеки монтажен ъгъл се закрепва с два
крепежни елемента, които са максимално
раздалечени. Единият крепежен елемент
е плътно до ъгловата част от касата, а
втория на ≥40 мм. от края на планката, за да
не пречи на уловителя в допълващата част
от касата.

фиг.6
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3.7.4. Пробиване отвори и първоначално закрепване
Ъгловата част от касата се изважда от
строителния отвор и се пробиват отвори за
съответните крепежни елементи, виж фиг. 7.
Поставят се дюбелите в пробитите отвори.
ЗАБЕЛЕЖА!
При използване на винтове за директен
монтаж, касата не се изважда.
Необходимите крепежи се избират според вида
на стената и големината на вратата:
Дюбел 08х(60-120) мм.
Дюбел 010x(60-160) мм.
Винтът за дюбела да е с шестостенна глава и с
пресована шайба.
За бетонни и тухлени зидове се използва
винт-анкер за директен монтаж с цилиндрична
плоска глава 7,5х(80-120) мм.
Монтажни параметри:
Всеки монтажен ъгъл се закрепва с по два
крепежни елемента, с максимално раздалечени
оси.

фиг.7
Ъгловата част от касата се поставя обратно в
отвора, виж фиг. 8 и се закрепя с винтове през
отворите в монтажните ъгли, като се спазва
изискването от фиг. 6 за отвесирани колони и
равномерно разпределяне на хлабините. Всеки
монтажен ъгъл се закрепва с по два крепежни
елемента.
ВНИМАНИЕ!
Долните краища на колоните трябва
задължително да опират готовия под. В случай
че пода не е готов, да се подложат стабилни
опори, виж раздел 3.7.3.
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фиг.8
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Хлабината
между
монтажните
ъгъли
и
строителния отвор да е 7±3 мм., за да се осигури
свободно подвеждане на допълващата част от
касата, виж фиг. 9., когато не може да се достигне
нужната хлабина е необходимо да се изкърти
стената около планката (виж раздел 3.7.6.
Оформяне отвора за монтаж на допълващата
част от касата).
За стабилно закрепяне на касата към отвора
и отвесиране на колоните да се използват
подложни планки с различни дебелини :
880077 с δ = 2.5 мм.
880074 с δ = 1.5 мм.
880078 с δ = 0.8 мм.
фиг.9
3.7.5. Регулиране на размерите и окончателно закрепване на ъгловата част от касата
След първоначалното закрепване, се проверяват
размерите по широчина на ъгловата част
от касата на три места по вертикала, като
измерените размери трябва да са равни по
между си (В1=В2=В3), виж фиг. 10 и да са равни на
„външната широчина на касата“ (В+105), където
„В“ е поръчковата ширина. За подробности, виж
раздел 1.5.
Проверяват се размерите на диагоналите, които
трябва да са равни по между си (D1=D2). По този
начин се гарантира правоъгълната форма на
касата.

фиг.10
Проверяват се размерите по ширина от
вътрешната страна на ъгловата част от касата на
две места по вертикала, като измерените размери
трябва да са равни по между си (L1=L2), виж
фиг. 11 и да са равни на „проходната ширина на
касата“ (В-50), където „В“ е поръчковата ширина.
За подробности, виж раздел 1.5.
Изравняват се краищата на монтажните ъгли да
са в една вертикална равнина за лявата и дясната
колона. Проверява се разстоянието между
краищата на монтажните ъгли по ширина да е
еднакво (В-54).

фиг.11
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ВНИМАНИЕ!
Прецизното регулиране краищата на
монтажните ъгли води до улеснен монтаж на
допълващата част от касата и избягване на
деформации по геометрията на касата.
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3.7.6. Оформяне отвора за монтаж на допълващата част от касата
Монтажът на допълващата част от касата изисква в зоната
на уловителите под монтажните ъгли да се осигури хлабина,
виж фиг. 9. Когато не може да се достигне нужната хлабина
с подлагане на планки, е необходимо да се изкърти стената
около съответния монтажен ъгъл (10х45х80 мм. от края на
стената), виж фиг. 12.

фиг.12

3.7.7. Напълване остатъчните хлабини, след монтажа на ъгловата
част от касата в стената

Остатъчните хлабини между ъгловата част от касата и стената
се запълват, виж фиг. 13. Покрива се стената зад ъгловата
част на касата между монтажните ъгли до тяхното ниво с
минерална вата, с плътност не по-малка от 100 кг/м³ съгл. ЕN
13 501-1 или се измазва със строителен разтвор от група II a
или III съгл. DIN 1053 част 1.

ВНИМАНИЕ!
Не се допускат хлабини между касата и стената!
Кухините нарушават огнеустойчивостта на вратата.

3.7.8. Монтаж на допълващата част от касата в стената

фиг.13

Допълващата част се монтира, като внимателно
и равномерно (от всички страни), виж фиг. 14, се
плъзга на едно ниво с ъгловата част от касата в
отвора от вътрешна страна на стената (да се спазват
изискванията за КГП и стабилни опори под касата виж
раздел 3.7.3.).
Монтажните ъгли от ъгловата част
улесняват
правилното водене на направляващия борд от
допълващата част на касата.
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фиг.14
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Допълващатата част се плъзга по монтажнте ъгли,
като при достигане на 30 мм. от стената (преди
момента на закопчаване) да се изравни по височина с
ъгловата част на касата, за да съвпаднат по височина
уловителите и монтажните ъгли, виж фиг. 15.
Допълващатата част от касата се притиска в посока
на отвора в стената към монтажните ъгли, за да се
подведат уловителите и направляващия борд да се
вклини между ъгловата част на касата и монтажните
ъгли.

фиг.15

Неподвижното закрепване на двете каси става
посредством самопробивни винтове 4,8х60 съгласно
DIN 7504P, виж фиг. 16, които се завиват във фабрично
пробитите отвори през ъгловата част в направляващия
борд на допълващата част на касата.

ВНИМАНИЕ!
Не се допуска хлабина между двете части на
касата. Да се почистят добре повърхнините на
допиране и пода, преди затягане на винтовете.
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фиг.16

3.7.9. Окончателно оформяне стената около касата
След завършване на монтажа, хлабините между касата и
готовите стени се запълват със строителен силикон, виж.
фиг. 17, за да се оформи окончателния вид на вратата.

фиг.17
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3.8. Врата с регулируема обхватна каса от две части (2424)
3.8.1. Описание
Регулируемата обхватната каса от две части е съставена от ъглова и допълваща част, свързани
по между си, виж фиг. 1.
•
Ъгловата част от касата представлява сложно огънат стоманен профил за двуфалцово
крило с два канала за гумено и димоуплътнение и отворен заден край на профила. Към
нея са заварени монтажни ъгли, през които ъгловата част от касата се монтира с крепежни
елементи към отвора в стената. Монтажните ъгли имат две уякчаващи ребра, които скриват
главите на крепежните елементи и водят допълващата част от касата при монажа .
•
Допълващата част от касата представлява стоманен профил, които се припокрива
от ъгловата част от касата, облича отвора и обхваща стената от вътрешната и страна.
Допълващата част от касата е със заварени към нея уловители, които са разположени
срещу монтажните ъгли.
•
Закрепване на ъгловата и допълващата части от касата. Допълващата част се захваща към
ъгловата част от касата на три места.
- Задният край на допълващата част се закопчава посредством уловителите към всеки от
монтажните ъгли на ъгловата част от касата.
- Предният край на допълващата част с нарпавляващия си борд навлиза плътно между
ъгловата част от касата и монтажните ъгли по целия периметър на касата. Свободното
движение на плаващата допълващата част от касата дава възможност да се регулират
отклонения в дебелината на стените с ±10 мм.
- Окончателното фиксиране на двете части на обхващащата каса се осъществява със
самопробивни винтове, разположени на определено разтояние по целия контур на касата,
скрити под гуменото уплътнение.
Mонтажът е подходящ за отвършени страни. Вратата може да се монтира на стени с отклонение
в дебелината с ± 10мм. от поръчковия размер. След завършване на монтажа не са необходими
допълнителни строителни дейности.
Стандартно хлабината между касата и отвора в стената е 15 мм. едностранно (виж раздел 1.5
Характерни размери на вратите). Хлабината между касата и лицето на стената е минимална,
виж фиг.1.
Регулирането на обхватната каса по дебелината на стената,
се осигурява от преместването на направляващият борд от
плаващата допълващата част под припокриващия край на
ъгловата част от касата. Обхватът на регулирането се определя
от дължината на канала в уловителя.
Касата се изработва, така че заявената дебелина на стената да е
в средата на реглажния обхват, което позволява компенсиране
на отклонение от дебелината на стената с ±10 мм.

ВНИМАНИЕ!
Регулируемата обхватна каса от две части се монтира
на стени с дебелина ≥150 мм., поради особеностите на
конструкцията.
ВАЖНО!
Регулируемата обхватна каса от две части може да
се използва за обекти с голям брой врати, които се
монтират на стени с разлика в дебелините до 20 мм.
фиг.1
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3.8.2. Подготвителни дейности по касата
Напълва се кухината на ъгловата част от касата, виж фиг.
2 с подходящ изолационен материал (виж раздел 2.8.
Избор на изолационен материал).
Предварително подготвените изолационни материали
се залепват в кухините на касата с подходящото лепило.

ВАЖНО!
Участакът от ъгловата част, които ще припокрива
допълващата част от касата да не се запълва с
изолационен материал.

фиг.2

ВНИМАНИЕ!
Сглобяването на допълващата част от касата се
извършва на равно, чисто и удобно място, в близост
до строителния отвор.
Сглобяват се лявата колона и горния профил, виж фиг. 3,
като монтажните елементи на горния профил влизат в
отворите на колоната.
Лявата колона и горният профил се подравняват по
лицевата си част и ъгълът между тях се фиксира на 90°.
Монтажните елементи се засукват (фиг. 3 горе) с помощта
на клещи, при което наклонените им участъци издърпват
горния профил към колоната. Чрез равномерно натягане
на отделните мотажни елементи, се постига допиране
на профилите с минимална хлабина и равнинност на
лицевите повърхности.
Сглобяват се долните спомагателни профили към долния
край на лявата колона (фиг. 3 долу), като монтажните им
елементи влизат в отворите на колоната. Монтажните
елементи се огъват под 90° нагоре.
Към тази конструкция, по същия ред се сглобява и
дясната колона.
фиг.3

ВНИМАНИЕ!
Профилите на касата се поставят с лицевата си
част върху равната повърхност, за да е улеснен
достъпа до монтажните им елементи.
ВНИМАНИЕ!
Преди да се огънат монтажните елементи, да се
изравнят колоните с профила и хлабината между
тях да бъде минимална.
Напълват се кухините на допълващата част от касата, виж
фиг. 4 с подходящ изолационен материал (виж раздел
2.8. Избор на изолационен материал).
Предварително подготвените изолационни материали
се залепват в кухините на касата с подходящото лепило.
фиг.4

04.2013/Art.-Nr.010201BG/02

59

3

3.8.3. Първоначално отвесиране на ъгловата част от касата и отбелязване местата на
отворите за крепежните елементи
Определяне нивото на готовия под, виж раздел 2.2.
Ъгловата част от касата трябва да се напасне със
своята метрична маркировка (-∑), която е отбелязана
на лява и дясна колона, към маркировката на
стената, нанесена до отвора на вратата (=КГП+1000
мм). При необходимост подлагаме опори в местата,
където стъпват колоните. Долните краища на
колоните, виж фиг. 6, трябва да опират в готовия
под. Когато все още готовият под не е направен,
касата се закрепя стабилно върху здрави опори,
които да са на кота готов под (КГП). Когато подът не
е хоризонтален, касата се отвесира и се подлага под
колоната, която е във въздуха.

ВНИМАНИЕ!
Не се допускат хлабини под касата, за да
се избегне провисване и натоварване на
крепежните елементи във вертикална посока.

фиг.5

Ъгловата част от касата се намества в отвора за
вратата, така че хлабините в ляво и в дясно да са
изравнени, виж фиг. 6. При това положение колоните
се отвесират в две взаимно перпендикулярни
равнини и касата се закрепя неподвижно. Бележат
се местата на отворите за закрепване с перманентен
маркер през отворите в монтажните ъгли, виж фиг. 5

ВНИМАНИЕ!
Всеки монтажен ъгъл се закрепва с два
крепежни елемента, които са максимално
раздалечени. Единият крепежен елемент е
плътно до ъгловата част от касата, а втория
на ≥40 мм. от края на планката, за да не пречи
на уловителя в допълващата част от касата.
фиг.6
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3.8.4. Пробиване отвори и първоначално закрепване
Ъгловата част от касата се изважда от
строителния отвор и се пробиват отвори за
съответните крепежни елементи, виж фиг. 7.
Поставят се дюбелите в пробитите отвори.
ЗАБЕЛЕЖА!
При използване на винтове за директен
монтаж, касата не се изважда.
Необходими крепежи се избират според вида на
стената и големината на вратата:
Дюбел 08х(60-120) мм.
Дюбел 010x(60-160) мм.
Винтът за дюбела да е с шестостенна глава и с
пресована шайба.
За бетонни и тухлени зидове се използва
винт-анкер за директен монтаж с цилиндрична
плоска глава 7,5х(80-120) мм.
Монтажни параметри:
Всеки монтажен ъгъл се закрепва с по два
крепежни елемента , с максимално раздалечени
оси.

3

фиг.7
Ъгловата част от касата се поставя обратно в
отвора, виж фиг. 8 и се закрепя с винтове през
отворите в монтажните ъгли, като се спазва
изискването от фиг. 6 за отвесирани колони и
равномерно разпределяне на хлабините. Всеки
монтажен ъгъл се закрепва с по два крепежни
елемента.
ВНИМАНИЕ!
Долните краища на колоните трябва
задължително да опират готовия под. В
случай че пода не е готов, да се подложат
стабилни опори, виж раздел 3.8.3.

фиг.8
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Хлабината
между
монтажните
ъгъли
и
строителния отвор да е 7±3 мм., за да се осигури
свободно подвеждане на допълващата каса, виж
фиг. 9, когато не може да се достигне нужната
хлабина е необходимо да се изкърти стената
около планката, виж раздел 3.8.6. (Оформяне на
отвора за монтаж на допълващата касата).
За стабилно закрепяне на касата към отвора
и отвесиране на колоните да се използват
подложни планки с различни дебелини :
880077 с δ = 2.5 мм.
880074 с δ = 1.5 мм.
880078 с δ = 0.8 мм.
фиг.9
3.8.5. Регулиране на размерите и окончателно закрепване на ъгловата част от касата
След първоначалното закрепване, се проверяват
размерите по широчина на ъгловата част
от касата на три места по вертикала, като
измерените размери трябва да са равни по
между си (В1=В2=В3), виж фиг. 10 и да са равни на
„външната широчина на касата“ (В+105), където
„В“ е поръчковата ширина. За подробности, виж
раздел 1.5.
Проверяват се размерите на диагоналите, които
трябва да са равни по между си (D1=D2). По този
начин се гарантира правоъгълната форма на
касата.

фиг.10
Проверяват се размерите по ширина от
вътрешната страна на ъгловата част от касата
на две места по вертикала, като измерените
размери трябва да са равни по между си (L1=L2),
виж фиг. 11 и да са равни на „проходната ширина
на касата“ (В-50), където „В“ е поръчковата
ширина. За подробности, виж раздел 1.5.
Изравняват се краищата на монтажните ъгли да
са в една вертикална равнина за лявата и дясната
колона. Проверява се разстоянието между
краищата на монтажните ъгли по ширина да е
еднакво (В-54).
ВНИМАНИЕ!
Прецизното регулиране краищата на
монтажните ъгли води до улеснен монтаж на
допълващата част от касата и избягване на
деформации по геометрията на касата.
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3.8.6. Оформяне отвора за монтаж на допълващата част от касата
Монтажът на допълващата част от касата изисква в зоната
на уловителите под монтажните ъгли да се осигури хлабина,
виж фиг. 9. Когато не може да се достигне нужната хлабина
с подлагане на планки, е необходимо да се изкърти стената
около съответния монтажен ъгъл (10х45х80 мм. от края на
стената), виж фиг. 12.

фиг.12

3.8.7. Напълване остатъчните хлабини, след монтажа на ъгловата част от
касата в стената
Остатъчните хлабини между ъгловата част от касата и стената
се запълват, виж фиг. 13. Покрива се стената зад ъгловата
част на касата между монтажните ъгли до тяхното ниво с
минерална вата, с плътност не по-малка от 100 кг/м³ съгл. ЕN
13 501-1 или се измазва със строителен разтвор от група II a
или III съгл. DIN 1053 част 1.

ВАЖНО!
Участакът от ъгловата част, които ще припокрива
допълващата част от касата да не се запълва с
изолационен материал.
фиг.13

3

ВНИМАНИЕ!
Не се допускат хлабини между касата и стената!
Кухините нарушават огнеустойчивостта на вратата.

3.8.8. Монтаж на допълващата част от касата в стената
Допълващата част се монтира, като внимателно и
равномерно (от всички страни), виж фиг. 14, се плъзга на
едно ниво с ъгловата част от касата в отвора от вътрешна
страна на стената (да се спазват изискванията за КГП и
стабилни опори под касата, виж раздел 3.7.3.).
Монтажните ъгли от ъгловата част улесняват правилното
водене на направляващия борд от допълващата част на
касата.

фиг.14
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Допълващатата част се плъзга по монтажнте ъгли, като при
достигане на 30 мм. от стената (преди момента на закопчаване)
да се изравни по височина с ъгловата част на касата, за да
съвпаднат по височина уловителите и монтажните ъгли, виж
фиг. 15.
Допълващатата част от касата се притиска в посока на отвора
в стената към монтажните ъгли, за да се подведат уловителите
и направляващия борд да навлезе между ъгловата част на
касата и монтажните ъгли.

фиг.15
Неподвижното закрепване на двете каси става посредством
самопробивни винтове 4,8х60 съгласно DIN 7504P, виж фиг.
16, които се завиват във фабрично пробитите отвори през
ъгловата част в направляващия борд на допълващата част на
касата.
Винтовете за свързване двете части на касата, се затягат
равномерно по целия контур, докато допълващата част на
касата опре във вътрешната страна на стената.
Обхватната регулируема каса може да компенсира отклонения
в дебелината на стената от ±10 мм.
фиг.16

ВАЖНО!
След притягане на винтовете, външния край на допълващатата част трябва да е отвесен
и успореден на ъгловата част на касата. Обхватната каса трябва да е с еднаква ширина по
цялия си периметър. На местата където допълващатата част на касата не допира в стената
да се подложи и винтовете да се притегнат.
Презатягането на винтовете, може да доведе до усукване и огъване на касата.
3.8.9. Окончателно оформяне стената около касата
След завършване на монтажа, хлабините между касата и готовите
стени се запълват със строителен силикон, виж. фиг. 17, за да се
оформи окончателния вид на вратата.

фиг.17
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3.9. Врата с блок каса директен монтаж (2431)
3.9.1. Описание
Блок касата за директен монтаж представлява
затворен стоманен профил, за двуфалцово
крило с два канала за гумено и димоуплътнение.
Блок касата позволява монтаж между две
успоредни стени (в коридор, тунел). В профила
има проходни отвори и фабрично заварени
носещи планки, през които се осъществява
захващането му с крепежни елементи към
стената, виж фиг. 1.
Блок касата позволява монтиране върху
отвършени и не отвършени стени.

фиг.1

ВНИМАНИЕ:
При монтаж на вратите в коридори, между
две успоредни стени, когато се използва
врата с блок каса, сглобяването става по
външната широчина (В+105) и по външната
височина (Н+52) на касата.

Стандартната хлабината между касата и стената, виж фиг. 2 по широчина е 10 мм. едностранно.
Стандартната хлабината между касата и тавана по височина е 15 мм.
Поръчкови размери – В (широчина) х Н (височина).
Размери на строителния отвор - Широчина между стените на коридора (В+125), Височина между пода
и тавана на коридора (Н+67).
Проходни размери - Проходна широчина (В-50), Проходна височина (Н-25).
Външни размери на касата - Външна широчина на касата (В+105), Външна височина на касата (Н+52)
(виж раздел 1.5 Характерни размери на вратите).

фиг.2
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3.9.2. Подготвителни дейности по блок касата
Напълва се кухината на блок касата с подходящ
изолационен материал (виж Раздел 2.8. Избор на
изолационен материал). Предварително подготвените
изолационни материали се залепват в кухините на касата
с подходящото лепило, виж фиг. 3.
Пробиват се отвори в изолационния материал в местата
за преминаване на крепежните елементи.
фиг.3

3.9.3. Първоначално отвесиране на блок касата и отбелязване местата на отворите за
крепежните елементи
Определяне нивото на готовия под, виж раздел
2.2. Блок касата трябва да се напасне със своята
метрична маркировка (-∑), която е отбелязана на
лява и дясна колона, към маркировката на стената,
нанесена до местото за вратата (=КГП+1000 мм).
При необходимост подлагаме опори в местата,
където стъпват колоните. Долните краища на
колоните, виж фиг. 5, трябва да опират в готовия
под. Когато все още готовият под не е направен,
касата се закрепя стабилно върху здрави опори,
които да са на кота готов под (КГП). Когато подът не
е хоризонтален, касата се отвесира и се подлага под
колоната, която е във въздуха.

ВНИМАНИЕ!
Не се допускат хлабини под касата, за да
се избегне провисване и натоварване на
крепежните елементи във вертикална
посока.

фиг.4

Блок касата се намества в местото за вратата, така
че хлабините в ляво и в дясно да са изравнени.
При това положение колоните се отвесират в
две взаимно перпендикулярни равнини и касата
се закрепя неподвижно. Бележат се местата на
отворите за закрепване с перманентен маркер
през отворите в носещите планки, виж фиг. 4.

фиг.5
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3.9.4. Пробиване отвори и първоначално закрепване
Блок касата се отмества настрани и се пробиват
отвори за съответните крепежни елементи, виж
фиг. 6.
Поставят се дюбелите в пробитите отвори.
ЗАБЕЛЕЖА!
При използване на винтове за директен
монтаж касата не се мести.
Необходими крепежи се избират според вида на
стената и големината на вратата:
Дюбел 08х(60-120) мм.
Дюбел 010x(60-160) мм.
Винтът за дюбела да е с конусна глава.
За бетонни и тухлени зидове се използва
винт-анкер за директен монтаж с конусна глава
7,5х(80-120) мм.
Монтажни параметри:
Разстояние от крайните ръбове ≥50 мм.
Разстояние между осите ≥100 мм.
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фиг.6
Блок касата се поставя обратно на местото си,
виж фиг. 7 и се закрепя с винтове през отворите
в носещите планки, като се спазва изискването
от фиг. 5 за отвесирани колони и равномерно
разпределяне на хлабините.

ВНИМАНИЕ!
Долните краища на колоните трябва
задължително да опират в готовия под. В
случай че пода не е готов, да се подложат
стабилни опори, виж раздел 3.9.3.

фиг.7
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За стабилно закрепяне на касата към отвора
и отвесиране на колоните, виж фиг. 8, да
се използват подложни планки с различни
дебелини:
880077 с δ = 2.5 мм.
880074 с δ = 1.5 мм.
880078 с δ = 0.8 мм.

фиг.8

3.9.5. Регулиране на размерите и окончателно закрепване на блок касата
След първоначалното закрепване, се проверяват размерите
по широчина на блок касата на три места по вертикала,
като измерените размери трябва да са равни по между си
(В1=В2=В3), виж фиг. 9 и да са равни на „външната широчина
на касата“(В+105), където „В“ е поръчковата ширина. За
подробности, виж раздел 1.5.
Проверяват се размерите на диагоналите, които трябва да
са равни по между си (D1=D2). По този начин се гарантира
правоъгълната форма на касата.

фиг.9

3.9.6. Напълване остатъчните хлабини, след монтажа на касата
Остатъчните хлабини между блок касата и стената се запълват
с минерална вата, виж фиг. 10, с плътност не по-малка от 100
кг/м³ съгл. ЕN 13 501-1 или се шприцоват със строителен
разтвор от група II a или III съгл. DIN 1053 част 1.

ВНИМАНИЕ!
Не се допускат хлабини между касата и стената!
Кухините нарушават огнеустойчивостта на вратата.

фиг.10
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3.9.7. Окончателно оформяне стената около блок касата
При отвършени стени, хлабините между касата и готовата
стена се запълват със строителен силикон, виж фиг. 11. Този
монтаж не изисква допълнителни дейности по обработката
на стените.
Проходните отвори в касата се запушват с пластмасови тапи.

фиг.11
За неотвършени стени, мазилката около касата дава
завършения вид на вратата, виж фиг. 12.
Проходните отвори в касата се запушват с пластмасови тапи.

ВНИМАНИЕ!
Окончателната мазилка не трябва да покрива блок
касата от страна на пантите повече от 5 мм, за да
могат да се поставят защитните капачки на пантите.
Когато мазилката е по-дебела, на стената в близост
до пантите да се предвидят кухини за монтажа на
капачките.
фиг.12
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4. Монтаж на крилото и неговите елементи
4.1. Демонтаж на долния спомагателен профил
След окончателното завършване монтажа
на касата, се прерязва долния спомагателен
профил през средата. Двете части от профила
се огъват нагоре към колоните на касата и се
отстраняват, виж фиг. 1.

фиг.1

4.2. Сглобяване крилото към касата при еднокрила врата

ВНИМАНИЕ!
Да се провери дали е залепено
димоуплътнението от долната страна
на крилото (виж раздел 2.5. Поставяне на
димоуплътнение под крилото).

Крилото се изправя и поставя върху
пластмасови подложки, чиято височина е 5÷8
мм. над готовия под (КГП+8 мм.), след което се
приближава към касата, така че да съвпаднат
резбовите отвори в крилото с отворите в
пантата, виж фиг. 2.
Завиват се винтовете М8х25 съгл. DIN 912
без да се стягат окончателно и се изваждат
подложките под крилото. Затваря се
крилото и се оглежда вратата за очевидни
несъответствия, свързани с хлабините между
касата и крилото.

фиг.2
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Конструкцията на пантите позволява регулиране на
хлабината между крилото и касата по височина и
широчина, виж фиг. 3.
Раздвижените отвори в пантите към касата, позволяват
обхват на регулиране от ±3 мм. по вертикала на крилото
спрямо касата.
Раздвижените отвори в пантите към крилото, позволяват
обхват на регулиране от ±12 мм. по хоризонала на
крилото спрямо касата.

фиг.3
Регулира се крилото по височина, така че хлабината между
него и касата в горната му част да е еднаква по цялата
широчина и равна на 4±1 мм., виж. фиг. 4.
Това изисквание осигурява хлабина под крилото 8±1 мм.,
при хоризонтален готов под. Допустимата хлабина под
крилото при наклон и кривини на готовия под е 8±4 мм.
Регулира се крилото по широчина, така че хлабината между
него и колоната с пантите да е еднаква по цялата височина
и равна на 4±1 мм.
Това изискване осигурява еднаква по височината хлабина
между крилото и другата колона 4±1 мм., при правилно
монтирана каса.
След получаване на зададените хлабини, се затягат всички
винтове по пантите.

4

ВНИМАНИЕ!
Максималният въртящ момент на затягане
винтовете на пантите е 20 Nm.
фиг.4
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4.3. Сглобяване крилата към касата при двукрила врата
ВНИМАНИЕ!
Да се провери дали е залепено
димоуплътнението от долната страна на
активното и пасивното крило (виж раздел 2.5.
Поставяне на димоуплътнение под крилото).
При двукрилите врати първоначално се монтира
активното крило.
Изправя се активното крило и се поставя върху
пластмасови подложки, чиято височина е 5÷8
мм. над готовия под (КГП+8 мм.), след което се
приближава към касата, така че резбовите отвори
в крилото да съвпаднат с отворите в пантата, виж
фиг. 5.
Завиват се винтовете без да се стягат окончателно
и се изваждат подложките под крилото. Затваря
се крилото и се оглежда вратата за очевидни
несъответствия, свързани с хлабините между
касата и крилото.
Регулира се активното крило по височина, виж
фиг. 7, така че хлабината между него и касата в
горната му част да е еднаква по цялата широчина
и равна на 4±1 мм.
Това изисквание осигурява хлабина под активното
крило 8±1 мм., при хоризонтален готов под.
Допустимата хлабина под крилата при наклони и
кривини на готовия под е 8±4 мм.
Регулира се активното крило по широчина, така
че хлабината между него и колоната с пантите да
е еднаква по цялата височина и равна на 4±1 мм.

Изправя се пасивното крило и се поставя върху
пластмасови подложки, чиято височина е 5÷8
мм. над готовия под (КГП+8 мм.), след което се
приближава към касата, така че резбовите отвори
в крилото да съвпаднат с отворите в пантата, виж
фиг. 6.
Завиват се винтовете без да се стягат окончателно
и се изваждат подложките под крилото. Затварят
се последователно първо пасивното крило и
след него активното крило. Оглежда се вратата за
очевидни несъответствия, свързани с хлабините
между касата и крилата и между двете крила.
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фиг.5

фиг.6
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Конструкцията на пантите позволява регулиране на
хлабината между крилото и касата по височина и широчина,
виж фиг. 7.
Раздвижените отвори в пантите към касата, позволяват
обхват на регулиране от ±3 мм. по вертикала на крилото
спрямо касата.
Раздвижените отвори в пантите към крилото, позволяват
обхват на регулиране от ±12 мм. по хоризонала на крилото
спрямо касата.

фиг.7

фиг.8

Регулират се двете крила по височина,
така че хлабината между тях и касата в
горната им част да е еднаква по цялата
широчина и равна на 4±1 мм., виж.
фиг. 8.
Това изискване осигурява хлабина под
крилата 8±1 мм., при хоризонтален
готов под. Допустимата хлабина под
крилата при наклон и кривини на
готовия под е 8±4 мм.
Регулира се пасивното крило по
широчина, така че хлабината между
него и колоната с пантите да е еднаква
по цялата височина и равна на 4±1 мм.
Това изискване осигурява еднаква
хлабина по широчина за цялата
височина между двете крила 4±1 мм.,
при правилно монтирана каса.
След получаване на зададените
хлабини, се затягат всички винтове по
пантите.

ВНИМАНИЕ!
Максималният въртящ момент на затягане винтовете на пантите е 20 Nm.

4

4.4. Монтиране на дръжка и секретен патрон

фиг.9
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Дръжката се монтира към крилото с
два винта М5х40 съгл. DIN 7991 и две
втулкови гайки М5 през стоманените
и страници. Патронът се вкарва в
бравата и се закрепя неподвижно в
нея с винт М5х70 съгл.DIN 7991. Затягат
се винтовете за дръжката и патрона
добре, но така че да не затруднява
нормалното им функциониране, виж
фиг. 9.
Пожароустойчивите
врати
се
окомплектоват с брави и дръжки с
(spindle) квадрат 9 мм.
Многофункциналните
врати
се
окомплектоват с брави и дръжки с
(spindle) квадрат 8 мм.
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4.5. Поставяне на димоуплътнение
Димоуплътнението не трябва да се полага върху замърсени
повърхности, в помещения с висока влажност или
запрашеност. Повърхностите трябва да са:
•
Подсушени
•
Обезпрашени
•
Обезмаслени
Основата се обработва, като замърсените повърхности е
необходимо, да се почистят с чисти кърпи от материал,
съвместим с използвания разтворител, например: бензол,
ацетон или алкохол.
Залепването на димоуплътнението трябва да бъде на сухо
място, при температура от 15 до
максимум 30°С :
•
Под 5°C, се появява кондензация на вода на
повърхността, което намалява силата на свързването.
•
Над 40°C, се променят техническите характеристики
на димоуплътнението, което намалява силата на
свързването.
Димоуплътнението се проверява преди залепване за
повреди. Участъци с прегъвания, отделяне на предпазното
фолио от самозалепващата се подложка, които могат да
повлияят на залепването, не могат да бъдат използвани.
Повредените участъци се изрязват. Залепващата повърхност
да не се докосва с голи ръце. След развиване от ролката,
димоуплътнението да се изправи, като се огъва в посока
срещу остатъчната кривина.

фиг.10

Димоуплътнението достига своята здравина на залепване,
само ако равномерно се натиска (1-2 kg/cm²) с “палец” по
цялата повърхност на залепване, виж фиг. 10.
ПРЕПОРЪКА!
За по-добро залепване да се притиска с валяк, направен от полутвърда пластмаса.
Лепилният слой на димоуплътнението разполага с достатъчна начална сила на залепване върху
повечето повърхности. Пълна сила на залепване се постига след около 3 дни. При никакви
обстоятелства не трябва отлепени димоуплътнения да се залепват отново, без да се почистят и да се
нанасе нов слой лепило.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Ненужното натоварване върху
димоуплътнението, при залепване, може да
доведе до неговото скъсване и разтягане.
В еднокрилата врата, димоуплътнението се
поставя по трите страни на касата и по долната
страна на крилото (виж раздел 2.5. Поставяне на
димоуплътнение под крилото).
Отрязват се ленти от димоуплътнението с ножица
или остър нож под 90°, на дължини съответстващи
на тези за колоните и горния профил.
Отлепя се защитното фолио на лепилната страна
на лентата. Залепят се димоуплътненията върху
горния профил и двете колони, виж фиг. 11.
фиг.11
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В двукрилата врата, димоуплътнението се поставя по трите страни
на касата, виж фиг. 13, по нишата в канта на пасивното крило, виж
фиг. 12 и по долната страна на крилата (виж раздел 2.5. Поставяне
на димоуплътнение под крилото).

фиг.12

Отрязват се ленти от димоуплътнението с ножица или остър нож под 90°, на дължини съответстващи
на тези за колоните, горния профил и канта на пасивното крило.
Отлепя се защитното фолио по лепилната страна на лентата. Залепят се димоуплътненията върху
горния профил, двете колони и по канта на пасивното крило.

4

фиг.13

04.2013/Art.-Nr.010201BG/02

75

4.6. Поставяне на гумено уплътнение
Гумените уплътнения за студени газове са различни по форма на
профила, размери и вид на материала: за пожароустойчивите, виж
фиг. 14, за многофункционалните врати, виж фиг. 15.
Гуменото уплътнение не трябва да се полага върху замърсени
повърхности, в помещения с висока запрашеност. Повърхностите
трябва да са:
•
•
•

Подсушени
Обезпрашени
Обезмаслени

фиг.14

Основата се обработва, като замърсените повърхности е
необходимо, да се почистят с чисти кърпи от материал, съвместим
с използвания разтворител, напр. бензол, ацетон или алкохол.
Гуменото уплътнение се проверява преди полагане за повреди
и замърсявания. Участъци с прегъвания, се изправят, а
замърсяванията се почистват.

фиг.15

Гумените уплътнения се поставят по трите страни на касата, като
предварително се отрязват, с ножица под 90°, на размери с 1%
по-дълги от дължините на каналите, в които се поставят, виж
фиг.16.
Гуменото уплътнение се ориентира при поставянето му в канала
на касата, с долната камера (със задържащите мустаци) към
канала и вдлъбнатият дъговиден участък от горната камера да
обхваща дъгата на приплескания борд на касата, виж сеченията
на фиг. 14 и 15.
Уплътнението се притиска с ръка в канала, първоначално в
двата края и в средата, а след това в средата на горната и долна
половина и т.н. След закрепването, гумата се заглажда с валяк
(Profileinroller A015) или с ръка, виж фиг.17.

фиг.16

ВНИМАНИЕ!
Гуменото уплътнение да не се натъпква прекалено в канала и да
се деформира сечението на профила, което води до намаляване
изолационните характеристики на вратата.

ВНИМАНИЕ!
Добре поставеното гумено уплътнение при няколкократно
леко подръпване не се изважда от канала.

фиг.17
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4.7. Припасване затварянето и заключването на вратата

фиг.18

Вратите са фабрично настроени да се
затварят и заключват.
При затваряне на вратата, лицето на крилото
и лицето на касата трябва да лежат в една
равнина.
Затварянето на вратата не трябва да изисква
големи усилия.
Когато вратата се затваря с усилие, се налага
припиляване на трапецовидния участък
в отвора за резето на бравата в касата,
виж фиг. 18. В случай на голяма хлабина
между резето на бравата и отвора в касата,
трапецовидния участък се огъва с клещи
навън към крилото.
След регулирането на затварянето на
вратата, се проверява заключването на езика
на бравата. Когато вратата не се заключва,
се налага припиляване на трапецовидния
участък в отвора за езика на бравата в
касата, виж фиг. 18. В случай на голяма
хлабина между езика на бравата и отвора
в касата, трапецовидния участък се огъва с
клещи навън към крилото.

4.8. Заключване на пасивното крило
Резето в пасивното крило заключва в пода и
в горния профил на касата, виж фиг. 19.
Заключването в пода се осъществява, като
в готовия под се монтира втулка, в която се
фиксира прътът на резето.
Затваря се пасивното крило, което активира
заключването на резето. Бележи се върху
готовия под с дърводелски молив и се
пробива точен отвор за сглобка с втулката за
заключване.
Проверява се заключването в горния
профил на касата и при необходимост се
припасва отвора по пръта на резето.

фиг.19

04.2013/Art.-Nr.010201BG/02

77

4

4.9. Натягане на пружините на пантите и поставяне на предпазните капачки
Всяка противопожарна врата, трябва да се самозатваря след
преминаване през нея. За врати с малки и средни размери, се
използват панти с вградени регулируеми пружини.
За да се самозатваря крилото на вратата, е необходима
настройка на пантата с пружина. Натяга се пружината на
пантата, така че при отворено крило на ъгъл 30-40°, то да се
затвори и резето на бравата да заключи.
Натягането на пружината в пантата става със стоманено
лостче ф5х100 (шестостенен инбусен ключ SW6), което се
вкарва в някой от отворите на накрайника за регулиране
на пантата, и се завърта в посока обратна на часовата
стрелка, първоначална на полвин оборот. Задържа се в
това положение и се вкарва законтрящия щифт в отвора на
средното крило от пантата, виж фиг. 20.
Проверява се няколкократно самозатварянето, дали отговаря
на изискванията. Ако има несъответствие, повтаряме
настройката, като увеличаваме или намаляваме с по една
стъпка натяга, до постигане на желания резултат.

фиг.20

ВНИМАНИЕ!
Не се препоръчва пренатягане на пружината, с оглед
затваряне на вратата със силен удар.
За по тежки врати се препоръчва поставяне на автомат за
самозатваряне.

След реглажа на пантите, се поставя средната капачка, като
се сглобява по цилиндричната си повърхнина и после се
завърта да заключи в крилото на пантата, виж фиг. 21.
Поставят се долната и горната капачки, като се преместват
осово по цилиндричната си повърхнина върху крилото на
пантата до упор и после се завъртат да заключат.

фиг.21
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4.10. Монтаж на селектор
Селекторът се монтира на двукрили самозатварящи се врати.
Предназначението му е да координира реда на затваряне на
пасивното и активното крило съгл. EN 1158. Селекторът спира
затварянето на активното крило, докато пасивното крило не се
затвори. Селекторът се монтира на горния профил от касата, така
че неговата среда по дължина да съвпадне с фугата между двете
крила и разстоянието до затвореното крило да не е по-голямо от
2 мм., виж фиг. 22.

фиг.22

Селекторът се закрепва за касата с три самонарезни винта с
цилиндрична лещообразна глава 5,5х16 съгл.DIN 7981. Стоперният
лост да сочи към маркирания участък на активното крило на фиг.
23, след отварянето на вратата. Ъгълът, на който се отваря лоста се
настройва с инбусен ключ SW3, виж фиг. 23 (в кръга).
В свободните технологични отвори на селектора се монтират
декоративни тапи.

4

фиг.23
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5. Допълнително оборудване на вратата
5.1. Монтаж на автомат за самозатваряне
Автомата
за
самозатваряне
служи
за
автоматично затваряне на вратите, омекотява
удара при затваряне и гарантира сигурното
заключване. В извънредни ситуации, осигурява
противопожарните зони да могат да бъдат
разделени надеждно, като по този начин се
спасява човешки живот.
Автоматът за самозатваряне се монтира:
•
От страна на пантите
- Стандартен монтаж - автомата за
самозатваряне се монтира на крилото, а
рамото се монтира на горния профил от
касата.
- Горен монтаж - автомата за самозатваряне
се монтира на горния профил от касата,
а рамото се монтира върху крилото на
вратата. За многофункционални врати
се използва права монтажна планка за
профила на касата.
•

От противоположната страна на пантите
- Стандартен монтаж - автомата за
самозатваряне се монтира на крилото, а
рамото се монтира на горния профил от
касата посредством монтажен ъгъл.
- Горен монтаж - автомата за самозатваряне
се монтира на горния профил от касата
посредством монтажен ъгъл за автомата,
а рамото се монтира върху крилото на
вратата.

фиг.1

Автомата за самозатваряне се монтира,
като за избрания монтаж от инструкцията
на производителя се използва шаблона,
за да се изведат монтажните отвори.
Пробиват се отвори ф 4,2 мм. и със
самонарезни винтове 5х60 съгл. DIN 7982
се закрепва автомата за самозатваряне
към вратата.
След монтажа, автоматът за самозатваряне се настройва за:
•
•

•
•
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Скорост на затваряне
Скоростта на затваряне се регулира плавно в диапазона от 180° до 0°.
Скорост на заключване
Увеличава скоростта на затваряне и по този начин безопасно затваря вратата, като
преодолява съпротивлението на уплътнения, брави и високо атмосферно налягане.
Регулира се плавно в диапазона от 7° до 0°.
Скорост на отваряне
Намалява скоростта на отваряне след 70° и избягва затръшване на вратата при отваряне.
Скоростта на отваряне се регулира плавно.
Забавено действие
Намалява скоростта на затваряне и позволява по-безопасно преминаване на хора
и транспортни средства. Особено подходящо за използване в хотели, старчески
домове и болници. Забавеното действие е непрекъснато регулируемо. Работи в
диапазона от 180° до 70°.
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5.2. Монтаж на паник механизъм

Пaник механизмът се поставя на врати с
евакуационно предназначение, виж фиг. 2. Неговото
използване изисква паник-брава за активното крило
и паник резе за пасивното крило.
Пaник механизмите се монтират върху крилата от
страна обратна на пантите.
Определя се осовото разстояние между двете
рамена на паник механизма L = ВL -100мм. (ВLширината на гърба на крилото) за активното крило
и L = ВL -130мм. за пасивното крило, виж фиг.
3. Пренасят се по хоризонталата центровете на
монтажните отвори на бравата и се пробиват със
свредло ф 4,2 мм. Монтира се квадрата за паникбравата, който е съставен от две части, като частта с
вградената гайка е към паник механизма.
ВНИМАНИЕ!
При монтажа на съставния квадрат в паник
бравата, трябва да има хлабина в осова посока,
така че при задействане от дръжката, резето на
бравата да не се прибира в заключено положение
на бравата.

фиг.2

Монтира се дръжката и рамото на паник механизма
с два винта М5х40 съгл. DIN 7991 и две втулкови
гайки М5 през стоманените им страници и се
притягат законтрящите винтове на дръжката и
рамото към квадрата. Монтира се второто рамо на
паник механизма със самонарезни винтове 5,5х16
съгл. DIN7982.
Отрязва се бариерата на размер Х = L–95 мм. с
толеранс +2 мм. Сглобяват се дръжките и бариерата,
поставят се декоративните капачки и дръжките се
монтират към рамената на паник механизма.
ВНИМАНИЕ!
Да се спазват инструкциите за монтаж
на конкретния модел паник механизъм на
производителя.
В пасивното крило, квадратът за паник-резето е
монолитен, монтира се в рамото на паник механизма
със зегерка и се притяга законтрящия винт към
квадрата. Монтира се рамото на паник механизма и
сляп шилд без отвори от външната страна на вратата
с два винта М5х40 съгл. DIN 7991 и две втулкови
гайки М5 през стоманените им страници, виж фиг. 3.

фиг.3
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Двукрилите врати на аварийни изходи трябва да са
снабдени с автомати за самозатваряне и селектор за
последователно затваряне на крилата, съгл. EN 1158,
за да се гарантира правилната последователност на
затваряне на вратата. Тази препоръка е особено
важна по отношение на пожароустойчивите врати с
цел недопускане преминаването на огън и дим.
За двукрили врати, които имат паник устройства, е
важно да се провери, дали крилото ще се отвори,
когато се натисне лоста на паник устройството.
Когато натиснем едновременно двата лоста на
паник устройствата или само този на пасивното
крило, крилата трябва да се отварят свободно.
Проверката се извършва, за да се убедим, че всички
компоненти са в задоволително работно състояние.
Силата, необходима за да се задейства паник
механизма е 70 N.
Да се смажат всичи триещи се повърхнини.
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5.3. Монтаж на дръжка/топка
Комплектът дръжка/топка се монтира към крилото,
като предварително се завива специалния квадрат с
резба в дръжката тип „Топка“, виж фиг. 4. Квадратът
се завива на минимум 8 мм. като не трябва да се
затяга, защото ще попречи на функционирането на
дръжката. Комплектът дръжка/топка се сглобява с
два винта М5х40 съгл. DIN 7991 и две втулкови гайки
М5 през стоманените части на шилда. Патронът се
вкарва в бравата и се закрепя неподвижно в нея
с винт М5х70 съгл. DIN7991. Затягат се винтовете
за дръжката и патрона добре, но така че да не се
затруднява нормалното им функциониране.
Пожароустойчивите врати се окомплектоват с брави
и дръжки с квадрат (spindle) 9 мм.
Многофункциналните врати се окомплектоват с
брави и дръжки с квадрат (spindle) 8 мм.
фиг.4
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5.4 Монтаж на електромагнит
ВНИМАНИЕ!
Да се спазват инструкциите
за монтаж на конкретния
модел електромагнит от
производителя.
Монтажните дейности по
електрическата част да се
извършват от квалифициран
електроспециалист.

фиг.5

Електромагнитът се използва за
врати, които са постоянно отворени
и при възникване на пожар, трябва
да се затворят. Електромагнитът е
свързан с пожароизвестителната
инсталация и при задействие
на системата, той освобождава
крилата и вратата се затваря.
Електромагнитът
се монтира,
като първоначално се закрепва
котвата му върху горния ъгъл на
крилото над бравата на 30 мм. от
периферията на вратата. Допуска се
монтаж в долния ъгъл под бравата.
Котвата на електромагнита се
монтира с четири самонарезни
винтове 4,8х16 съгл. DIN 7981, виж
фиг. 5. В местото на котвата, което се
уточнява предварително, крилото е
подсилено с планка.
Определя
се
местото
на
електромагнита върху стената,
като при отворено положение на
крилото, се извеждат монтажните
отвори, при максимално съвпадане
на котва с електромагнит.
Електромагнитът
се
закрепва
непосредствено върху стената или
с помощта на стойка.

5
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5.5. Монтаж на електромагнитен насрещник
Електромагнитният насрещник служи за контрол на достъпа през врати за частни, обществени и
търговски обекти. Използва се в еднокрилите врати. Подходящ е за различни видове брави, модели
врати и позволява използване на конвенционални управления.
Функции на електромагнитния насрещник:
•
Задържаща функция - възможно е еднократно влизане.
Функцията се задейства чрез лост и механично се освобождава електромагнитният
насрещник до момента, в който вратата се отвори.
•
Отключване – вратата стои постоянно отключена
Малкото лостче в електромагнитния насрещник отключва механически насрещника, като
вратата е напълно достъпна без подаване на електрически сигнал.
•
Монитор контакт
Плаващият контактен щифт подава сигнал „Отворена врата“/ „Затворена врата“
Електромагнитният насрещник се използва само при врати оборудвани с автомат за самозатваряне
съгл. DIN EN 1154, DIN 18263-1 и DIN 18263-4.
ВНИМАНИЕ!
В случаи на тежки врати със силни автомати за самозатваряне, които упражняват голям
натиск върху насрещника, трябва да се ползва променливо АС напрежение.

Електромагнитният насрещник се закрепва с два
самонарезни винта 4,2х16 съгл. DIN 7982 с конусна
глава в касата на вратата, виж фиг. 6. Регулирането
на заключването става от двата раздвижни отвора в
езика на електромагнитният насрещник.
Електроинсталацията да е прекарана до отвора,
в които ще се монтира вратата преди началото на
монтажа на касата.
Първоначално се свързват проводниците към
електромагнитния насрещник и след това той се
монтира към касата.
За останалите технически параметри да се гледат
конкретните инструкции на производителя.

ВНИМАНИЕ!
Монтажните дейности по електрическата
част да се извършват от квалифициран
електроспециалист.
фиг.6
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5.6. Монтаж на електромагнитна брава
Електромагнитната брава служи за
контрол на достъпа през врати за частни,
обществени и търговски обекти. Използва
се в еднокрили и двукрилри врати.
Подходяща е за различни модели врати и
позволява използване на конвенционални
управления.
Електромагнитната брава се използва
само при врати оборудвани с автомат
за самозатваряне съгл. DIN EN 1154, DIN
18263-1 и DIN 18263-4 относно врати на
панти.
Електромагнитната брава се монтира в
активното крило на вратата, захранващия
кабел е прекаран в крилото и през
брониран кабелен канал, преминава от
крилото към касата на вратата и от там към
инсталацията на сградата, виж фиг. 7.
Електроинсталацията да е прекарана до
отвора, в който ще се монтира вратата
преди началото на монтажа на касата.

фиг.7
Монтира се в изреза на активното крило
кутията за бронирания кабелен канал с два
самонарезни винта 4,2х16 съгл. DIN 7982 с
конусна глава, виж фиг. 8.
Прекарва се захранващия кабел през
бронирания кабелен канал и през крилото,
като се оставя 150 мм. аванс, които да
излиза от гнездото за бравата. Закрепва
се бронирания кабелен канал с по два
самонарезни винта 4,2х16 съгл. DIN 7982 с
конусна глава към крилото и към касата.
Свързват се електрическите връзки в
електромагнитната брава и тя се закрепва
с два винта М5х10 с конусна глава съгл.
DIN7991.
ВНИМАНИЕ!
Монтажните дейности по
електрическата част да се извършват
от квалифициран електроспециалист.
фиг.8
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5.7. Монтаж на прозорец

фиг.10
фиг.9
Многофункционалните врати с вграден прозорец имат от страната на пантите неподвижно закрепен
стъклодържач, виж фиг. 9. Поставя се втория стъклодържач в отвора на крилото и се бележат
местата за отворите от фланцовата му част. Пробиват се отворите, почистват се стружките и се
поставя стъклото да стъпи върху две пластмасови подложки за дограма. Закрепя се стъклодържача
със самопробивни винтове 3,8х16 съгл.DIN7982, виж фиг. 10.

Поставят се гумените уплътнения от двете страни на стъклото,
виж фиг. 11.

ВНИМАНИЕ!
Стъклото трябва да е неподвижно, след поставянето
на гумените уплътнения и да не се допира пряко до
металните части на крилото.
фиг.11
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5.8. Монтаж на вентилационна решетка

фиг.12

Вентилационна решетка се използва в многофункционални врати, които са за помещения с
непрекъснат обмен на въздуха, като санитарни възли, компресорни, трансформаторни и други
помещения.
Поставя се жалузийната решетка в отвора на крилото и се бележат местата за отворите от лицевата
и част. Пробиват се отворите, и се почистват стружките. Бележат се и се пробиват отворите от
защитната решетката върху обратната страна на крилото и се почистват стружките. Поставя се
филтъра в защитната решетката. Жалузийната и защитната решетки се закрепят със самопробивни
винтове 3,8х16 съгл.DIN7982, виж фиг. 12.

5

04.2013/Art.-Nr.010201BG/02

87

5.9. Монтаж и настройка на падащ праг

Падащият праг се използва във вратите, за да се
увеличи тяхната въздухонепроницаемост, звуко и
топлоизолация.
В случаите, при които е необходимо увеличаване
на звукоизолацията, поставянето на падащия
праг трябва да се съчетае със запълване на
кухините на касата с минерална вата и използване
на дюбели, като закрепващи елементи за касата.
Звукоизолацията и димоуплътнението ще се
подобрят, като се запълнят строителните хлабини
между касата, минералната вата и стената от двете
и страни със силикон.
Подът трябва да е гладък и равен, което гарантира
доброто прилепване на уплътнението по цялата
широчина на вратата.
Отрязва се падащия праг на размер, колкото
е дължината на канала в крилото, а гуменото
уплътнение на падащия праг се реже с 5 мм.
по-дълго, така че да допира колоните на
касата, в затворено положение на вратата, за
двукрилите врати уплътненията да се допират и
в средата между крилата. Изважда се държача с
уплътнението от носещия профил на падащия
праг, след което профила се поставя в канала под
вратата и се закрепва с два самонарезни винта
3,8х16 съгл.DIN 7981. Държачът с уплътнението
се поставя обратно в носещия профил и се
ограничава с планка и с два самонарезни винта с
конусна глава 3,8х16 съгл. DIN 7982.
Реглажът на падащия праг, позволява да се
уплътнят хлабини между крилото и пода, от 2÷10
мм.
Настройката на падащия праг се прави с кръстата
отверка, с която завъртаме накрайника му, виж
фиг. 13, така че в затворено положение на вратата,
гуменото уплътнение да опира равномерно без
големи деформации в пода под крилото, виж фиг.
15.
Завъртането на накрайника по посока на
часовниковата стрелка намалява хода на падащия
праг. Завъртането на накрайника по посока
обратна на часовниковата стрелка увеличава
хода на падащия праг.

фиг.13

фиг.14

Големият натиск, виж фиг. 14, води до повишено
износване на уплътнението, механизма и
закрепването на падащия праг.
Недостатъчният натиск, води до хлабина с пода в
единия от краищата на падащия праг.

фиг.15
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5.10. Монтираж на крачен стопер
Крачният стопер се монтира само
на крилата на
многофункционални врати, които трябва да се задържат в
отворено положение за известно време, докато се преминава
през тях.
Крачният стопер се монтира от страна обратна на пантите,
виж фиг. 15.
Крилото на вратата е подсилено в зоната на стопера в долната
ъглова част с размери 250х250 мм. под бравата на вратата.
Бележат се местата на отворите за закрепяне на крачния
стопер, в прибрано положение на петата му, която трябва да
е на една височина с долния ръб на крилото. Крачният стопер
се закрепя със самонарезни винтове 4,8х16 съгл. DIN 7982.
Да се спазват инструкциите на производителя за монтаж на
конкретния модел крачен стопер.

фиг.16
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5.11. Монтаж на дъждобран
Дъждобранът е подходящ за външни врати, които се монтират
по фасадата на сградата и са изложени на атмосферните
влияния. Дъждобрана се монтира върху горния профил на
касата, виж фиг. 17.
Дъждобранът прикрива фугата между крилото и горния
профил на касата и предпазва от навлизане на стичаща се по
фасадата вода и дъжд.
Монтажът на дъждобрана се извършва в етапа на подготовката
за монтажа на касата в отвора (Раздел 2.4 Сглобяване касата на
вратата).
Хлабината между дъждобрана и стената след завършване на
монтажа, се запълва със строителен силикон.

фиг.17
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6. Експлоатация и техническо обслужване
За правилното функциониране, вратата трябва да бъде монтирана в съответствие с конкретните
инструкции на AРП ООД. Монтажът да е извършен от квалифицирани и обучени от AРП ООД
специалисти.
Вратата се предава на ползвателя, като в негово присъствие се проверява правилното и
функциониране. Инструктира се ползвателя за работата и подръжката на вратата.
Ползвателят е длъжен постоянно да поддържа вратите в експлоатация и веднаж месечно да
проверява правилното им функциониране.
Веднаж годишно всички възли на вратите се изпитват и им се прави пълна профилактика от
квалифициран и обучен техник. Обхватът, резултатите и времето на провеждане на периодичните
тестове трябва да се записват в дневник, които се съхранява в помещението на ползвателя.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Да се използват само оригинални резервни части за подмяна на повредени и нефункциониращи
елементи (панти, брави, уплътнения, аксесоари и др.).
Периодичност на прегледите:
Вид на проверката и период на извършване:
•
Визуална проверка – на 6 месеца или 4 000 ч. Оглед за откриване на видими неизправности и
липси, без използване на инструменти.
•

№
1

Допълнителна проверка – на 12 месеца или 8 000 ч. Проверка за откриване на неизправности
и липси, които могат да се открият само с използване на инструменти и без да се налага
отваряне на корпуси или изключване на напрежения.

Елемент от
вратата
Панти и панти с
пружина

Правилно функциониране

Повреда

Поправка и ремонт

Да осигуряват завъртане
на крилото.

Провисване на крилото.

Регулиране на
хлабините между
крилото и касата виж
раздел 4.2.

Да работят безшумно при
отваряне или затваряне на
крилото.

Необичайни шумове.

Разглобяване,
почистване и смазване.

Пантата с пружина затваря
крилото след преминаване
през вратата.

Скъсана пружини.

Подмяна пантата с
нова.

2

Брава на активното
крило

Резето на бравата
трябва да навлиза на
5 мм. в насрещника,
а заключващият език
трябва да затваря с две
превъртания.

Резето на бравата не
заключва.

Да се регулират
хлабините между
крилото и касата
и да се припасва
насрещника виж
раздел 4.7. Да се смени
бравата.

3

Електрическа брава

Резето на бравата се
прибира след подаване на
ел. сигнал и натискане на
дръжката.

Резето на бравата
задържа и не се прибира.

Проверява се
наличието на ел.
захранване.
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6

4

Електромагнитен
насрещник

5

Резе и пръти за
заключване на
пасивното крило

6

Автозаключващо
устройство

Затварящия език на
електромагнитния
насрещник освобождава
резето на бравата след
подаване на управляващия
сигнал.

Затварящия език не се
задейства след подаване
на упр.сигнал.

Проверява наличието
на ел. захранване.
Подмяна на
насрещника с нов.

Задържа крилото в касата
без хлабини в затворено
положение.

Наличие на голяма
хлабина между крилото
и касата в заключено
положение.

Да се регулира
затварящия език на
електромагнитния
насрещник и да се
провери за разхлабени
крепежни елементи.

Прътите на резето трябва
да навлизат най-малко на
5 мм. в горния профил на
касата и в пода.

Пръта на резето се
е саморазвил или
навлизането е различно
от 5мм.

Регулират се прътите
по височина. Да се
използва уплътнител
на винтови съединения
против саморазвиванесредноякостен.
Извършва се след
демонтаж на крилото.

Прътите на резето трябва
да изскачат автоматично
при затваряне на крилото.

Прътите на резето
задържат.

Да се демонтират
прътите на резето,
да се почистят,
и изправят, да се
провери работата на
пружината в резето.
Извършва се след
демонтаж на крилото.

Да задържа прътите
на резето навътре в
крилото при отваряне на
вратата. Да освобождава
изскачането на прътите
при затваряне на вратата.

Автозаключващо
устройство не задържа
прътите на резето в
крилото

Да се разглоби
и почисти
автозаключващо
устройство. Да са
замени с ново.

Автозаключващо
устройство не
освобождава прътите на
резето

Да се разглоби
и почисти
автозаключващо
устройство, да се
провери свободното
движение на прътите и
на резето. Да са замени
с ново.

7

Дръжки

Дръжките да се натискат
свободно и да се връщат в
първоначално положение
без затруднение.

Дръжката не се връща
в хоризонтално
положение.

Проверка и регулиране
притягането на
закрепващите винтове
и наместване на
изолационните плочи
в крилото.

8

Патрон

Придвижва заключващия
език на бравата да навлезе
в касата.

Ключът не влиза или
влиза трудно в патрона.
Патрона не превърта.

Да се промие патрона.
Подмяна патрона с нов

9

Паник механизъм

При натискане лоста
на паник механизма,
крилото на вратата трябва
да се отвори. Резето на
бравата не се задвижва от
дръжката при заключена
паник брава.

Разхлабени крепежни
елементи на паник
механизмите.

Да се затегнат
крепежни елементи.

Заключена паник брава

Дръжката задейства
резето на бравата при
заключено положение.

Да се остави мин.
хлабина между
съставния квадрат на
дръжката и бравата.
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10

Димоуплътнение

Димоуплътненията да
са залепени към касата,
за да се разширят
при повишаване
на температура и
да възпрепятстват
преминаването на дим и
горещи газове.

Частично разлепени
или паднали
димоуплътнения.

Почистване местата
за залепване и
полагане на нов
лепилен слой върху
димоуплътненията.
Подмяна с нови
димоуплътнения виж
раздел 4.5.

11

Гумено уплътнение

Гуменото уплътнение не
пропуска преминаване на
студени газове.

Частично деформирани,
износени, излизащи
от канала гумени
уплътнения.

Подмяна с нови
за деформирани и
износени участъци,
почистване и
залепване на излизащи
от канала участъци на
гумените уплътнения.

12

Селектор

Координира реда на
затваряне на крилата.
Пружината на селектора да
изхвърля стопиращия лост
без задържане. Петата на
лоста да опира в лицевата
част на горния ъгъл на
активното крило.

Стопиращия лост
задържа при изхвърляне,
за да срещне активното
крило.

Да се почисти и
смаже. При повредена
пружина селектора да
се смени с нов

Петата на лоста опира
по фалца на крилото или
извън обозначената зона.

Да се регулира ъгъла
на отварянето виж
раздел 4.9.

Крилото на вратата
да се затваря от
всяко положение под
въздействие на автомата и
да се заключва към касата
без удар.

Автомат за
самозатваряне е загубил
настройки.

Да се регулира
автомата за
самозатваряне, като се
спазват инструкциите
на производителя.

Изтекло масло от
автомат за самозатваряне

Подмяна с нов.

Падащият праг опира
без голяма деформация в
пода по цялата дължина
на крилото, при затворено
положение на вратата.

Падащият праг не
допира в пода по цялата
си дължина или е
прекалено натиснат.

Да се регулира хода
виж раздел 5.9.

Деформация, износване,
счупване.

Подмяна с нов.

Електромагнитът
задържа вратата в
отворено положение, при
нормална експлоатация и
освобождава затварянето
и при възникване на
пожар.

Електромагнитът няма
достатъчна сила да
задържи крилото на
вратата в отворено
положение.

Да се провери наличие
на захранващо
напрежение. Да се
провери съосието
между котвата и
електромагнита. Да
се осигури допиране
на котвата към
електромагнита по
цялата им повърхност.

13

14

Автомат за
самозатваряне

Падащ праг

15

Електромагнит

16

Прозорец

17

Вентилационна
решетка

18

Дъждобран
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Спукано стъкло.

Подменя се стъклото.

Вентилационната решетка
осигурява преминаването
на необходимия обем
въздух към дадено
помещение.

Замърсен филтър

Почистване на филтър.
Подмяна с нов

Скъсана мрежа за
филтъра.

Подмяна с нова.

Дъждобранът предпазва
вратата от стичаща се вода
по стената над вратата.

Прониква вода зад
вратата.

Да се провери наклона
на дъждобрана и да
се огъне надолу. Да се
силиконира стената
над вратата, ако са
се появили хлабини
между дъждобрана и
стената.
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Важно/ Important:
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Всички авторски права запазени!
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Врати АРП са патентовани в Патентното ведомство.
Всяко копиране, макар и на част от съдържанието на тази
брошура, трябва да става само с писмено съгласие
на управителя на фирма „АРП“ ООД – Пловдив

Вашият АРП партньор:

Сканирай и разгледай
нашия уебсайт, изтегли
дигитални брошури
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„АРП“ ООД
Пловдив 4023, ПК 88
ул. „Асеновградско шосе“ № 1
Югоизточна промишлена зона
Завод „АРП“
тел.: 032-638394
факс: 032-653301
web: www.arpdoors.com
E-mail: info@arpdoors.com

Сканирай и намери
местоположението
ни в Google Maps
42.1198, 24.7864
(Завод АРП)
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