
 ■ Naležno zgornje samozapiralo vrat z drsno letvijo

 ■ Skrito ležeča samozapirala vrat

 ■ Naležna zgornja samozapirala s škarjasto ročico

 ■ Naprave za pridržanje vrat

 ■ Pribor

Izvod 01/2018

VRATNA TEHNIKA – KATALOG ZA NAROČANJE

Program zapiral vrat za 

objektne rešitve visoke kakovosti
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Tradicija zavezuje – vodilni standardi izvedbe in kakovosti

Poslovna skupina Gretsch-Unitas

Poslovna skupina s tradicijo

Lastniško vodena poslovna 

skupina GU se že več kot 

100 let ukvarja z odpiranjem, 

 premikanjem, zapiranjem in 

varovanjem oken in vrat. S 

tehničnimi inovacijami in 

stalnimi izboljšavami tehnike 

okovja je vplivala in še vpliva 

na tržišče ter postavlja nova 

merila za prihodnje trende.

Poslovna skupina 

Gretsch-Unitas

Poslovna skupina je  sestavljena 

iz več kot 50 proizvodnih in 

prodajnih podjetij v 35 državah. 

Pod imeni  mednarodno 

vodilnih blagovnih znamk 

GU (stavbno okovje), BKS 

(ključavnice, zaklepni sistemi) 

in FERCO (stavbno okovje) nudi 

"Prednost s sistemom".

Izdelki poslovne skupine

Natančneje gre za približno 

30.000 izdelkov iz področja 

tehnologije oken in vrat, 

 avtomatskih vhodnih sistemov 

in sistemov za  upravljanje 

zgradb, ki jih lahko brez 

težav med seboj kombinirate, 

 izdelujete in upravljate.

Prednost s sistemom

Inovativne in vizionarske 

 sistemske rešitve nam 

 predstavljajo  pomemben 

izziv, ki nas vodi pri  vsakem 

odločilnem koraku v 

 prihodnost. Skupaj z  arhitekti, 

projektanti in proizvajalci 

 profilov razvijamo celovite 

individualne rešitve.
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Celotno kazalo

Tehnične informacije
   od strani 5

Naležno zgornje samozapiralo vrat z drsno letvijo
   od strani 23

Skrito ležeča samozapirala vrat
   od strani 95

Naležna zgornja samozapirala s škarjasto ročico
   od strani 139

Naprave za pridržanje vrat
   od strani 181

Pribor
   od strani 202

Splošne informacije
   od strani 217

Izključitev jamstva / Opomba glede avtorskih pravic / 
Opomba glede slik
   Stran 222
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Kazalo kratic

Legenda/defi nicije pojmov

Kratica Pomen

AD Obloga/pokrov

AV Podaljšek osi

BC "Backcheck" (= dušenje pri odpiranju)

BG Na nasprotni strani tečajev

BS Stran tečajev

FE Blokada, elektromehanska

FE-SRI
z blokado, elektromehansko s krmiljenjem vrstnega reda 
zapiranja (2-krilne izvedbe)

FER
Naprave za pridrževanje z javljalniki požara in dodatno 
oskrbo z energijo

FER-SRI
Naprave za pridrževanje z javljalniki požara in dodatno 
oskrbo z energijo ter s krmiljenjem vrstnega reda zapiranja 
(2-krilne izvedbe)

FL Prosti hod

FM Blokada, mehanska

FS Protipožarna vrata

GFB Širina aktivnega krila

GS Drsna letev

KM Naglavna montaža

MNK Sojemalna loputa

MP Montažna plošča

NM Normalna montaža

ÖB Omejilo odpiranja

ÖD Dušenje pri odpiranju

OTS Zgornje samozapiralo

RS Protidimna vrata

RSM Dimni vklopni modul

SFB Širina pasivnega krila

 SRA Regulator vrstnega reda zapiranja, naležen

SRI Krmilje vrstnega reda zapiranja integrirano

SV Upočasnitev zapiranja

UTS Talna samozapirala

VTS Skrito ležeče samozapiralo

Velikosti zapiralne sile po EN 1154

Velikosti Širina krila vrat v mm

EN 1 do  750

EN 2 do  850

EN 3 do  950

EN 4 do 1100

EN 5 do 1250

EN 6 do 1400

Če to zahtevajo gradbeni (višina in teža vrat) ali krajevni pogoji (veter), je treba 
izbrati velikostno večje in močnejše izdelke.

Standardne barve

Številka Barva

0 surovo/nezaščiteno (za lakiranje na mestu vgradnje)

1 srebrna

6 črna barva (samo pri seriji OTS 73x)

7 bela

9 ostali barvni odtenki in posebne barve na zahtevo

Razlaga logotipov

Logotip Pomen

EN 1154
Preskušene naprave z nadzorovanim zapiranjem vrat

EN 1155
Preskušeni in odobreni izdelki za električno gnane 
naprave za pridrževanje vrat

EN 1158
Preskušeni regulatorji vrstnega reda zapiranja za 
uporabo pri 2-krilnih vrtljivih vratih

DIN SPEC 1104
Primerno za gradnjo poslopij brez ovir po DIN SPEC 1104

DIN 18040
Primerno za gradnjo poslopij brez ovir po DIN 18040

Preskušeno pri VdS

Preverjeno in odobreno za uporabo na 
protipožarnih in protidimnih vratih

CE = Communautés Européennes (evropska združenja)
Izdelek izpolnjuje vse pogoje, ki so zakonsko predpisani za 
oznako CE in je v navedenih lastnostih skladen z izjavo o 
lastnostih. "Oznaka CE je tehnični potni list za izdelek, ki velja 
znotraj evropskega gospodarskega prostora". 
(Deutsches Institut für Normung e. V.)
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Pregledna matrika Pregledna matrika

Naležno zgornje samozapiralo vrat z drsno letvijo

Model OTS 736 OTS 736 BG OTS 735 OTS 735 BG

Stran 32, 44 – 51 32, 44 – 51 32, 44 – 51 32, 44 – 51

Uporaba

1-krilna vrata    

2-krilna vrata    
Odobrena so tudi za uporabo na 
protipožarnih in protidimnih vratih

Maks. širina krila vrat, 1-krilna (mm) 1400 1400 1250 1250

Maks. odpiralni in zapiralni kot 180° [3]/120°[4] 180°[3]/120°[4] 180°[3]/120°[4] 180°[3]/120°[4]

Nastavitvene funkcije

Velikosti zapiralne sile po EN 1154 EN 3 – 6 EN 3 – 6 EN 2 – 5 EN 2 – 5

Hitrost zapiranja    

Končna hitrost    

Dušenje pri odpiranju [2]    

Upočasnitev zapiranja [1] Tip SV Tip SV – –

Možnosti pridržanja

Blokada, elektromehanska opcijsko opcijsko opcijsko opcijsko

Blokada, mehanska [1] opcijsko opcijsko opcijsko opcijsko

Možnosti vgradnje

Normalna montaža na strani tečajev  –  –

Naglavna montaža na nasprotni strani tečajev  –  –

Normalna montaža na nasprotni strani tečajev –  – 

Naglavna montaža na strani tečajev –  – 

Primerno za vgradnjo na poslopjih brez ovir

po DIN SPEC 1104    

po DIN 18040    

Naležno zgornje samozapiralo vrat z drsno letvijo

Naležna samozapirala vrat zgoraj z drsno letvijo in funkcijo prostega hoda

Model OTS 736 FL OTS 736 FL BG OTS 735 FL OTS 735 FL BG

Stran 56 – 63 56 – 63 56 – 63 56 – 63

Uporaba

1-krilna vrata    

2-krilna vrata    
Odobrena so tudi za uporabo na 
protipožarnih in protidimnih vratih

Maks. širina krila vrat, 1-krilna (mm) 1400 1400 1250 1250

Maks. odpiralni in zapiralni kot 180°[3]/120°[4] 180°[3]/120°[4] 180°[3]/120°[4] 180°[3]/120°[4]

Nastavitvene funkcije

Velikosti zapiralne sile po EN 1154 EN 6 EN 6 EN 5 EN 5

Hitrost zapiranja    

Končna hitrost    
Možnosti pridržanja

Blokada, elektromehanska – – – –

Blokada, mehanska [1] – – – –

Možnosti vgradnje

Normalna montaža na strani tečajev  –  –

Naglavna montaža na nasprotni strani tečajev  –  –

Normalna montaža na nasprotni strani tečajev –  – 

Naglavna montaža na strani tečajev –  – 

Primerno za vgradnjo na poslopjih brez ovir

po DIN SPEC 1104    

po DIN 18040    
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 [1] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata

[2] Pri naglavni montaži na nasprotni strani tečajev ni učinkovito

[3] Normalna montaža na strani tečajev (OTS 73x)

[4] Normalna montaža na nasprotni strani tečajev (OTS 73x BG); odvisno od vgradne situacije

[5] Odvisno od vgradne situacije

Skrito ležeča samozapirala vrat/zgibna samozapirala vrat

Skrito ležeča samozapirala vrat Utorno samozapiralo

Model VTS 735 VTS 735/4 VTS 735 FL 20 24

Stran 100, 112 – 113 101, 112 – 113 102, 114 – 115 136 – 137 136 – 137

Uporaba

Zakrita vgradnja "nevidno"
v navpičnem zgibu – – –  

v vratnem krilu    – –

1-krilna vrata, notranja     

2-krilna vrata, notranja    – –

Odobrena so tudi za uporabo na protipožarnih in 
 protidimnih vratih

– –

Lesena in kovinska vrata     
Vrata z zaokroženo zgornjo stranico, 
s ploskim ali ostrim radijem zgornje stranice

– – –  

Maks. širina krila vrat (mm) 1250 1250 1250 900 1000

Min. debelina vrat (mm) 40 40 40 30 40

 Maks. Odpiralni in zapiralni kot [5]  120°  120°  120°  –  –

Nastavitvene funkcije

Velikosti zapiralne sile po EN 1154 EN 3 – 5 EN 3 – 5 EN 5 EN 1 – 2 EN 2 – 3

Hitrost zapiranja     

Končna sila     

Dušenje pri odpiranju   – – –

Možnosti pridržanja

Blokada, elektromehanska opcijsko opcijsko  –  –  –

Blokada, mehanska [1] opcijsko opcijsko  –  –  –

Možnosti vgradnje

Za pripiranje vrat DIN L in DIN R     

Primerno za vgradnjo na poslopjih brez ovir

po DIN SPEC 1104    – –

po DIN 18040    – –

 Pregledna matrika

Primerno za protipožarno varovanje
Odobrena so tudi za uporabo na 
protipožarnih in protidimnih vratih
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 Pregledna matrika
Naležna zgornja samozapirala s škarjasto ročico

Ročična samozapirala

Primerno za protipožarno varovanje
Odobrena so tudi za uporabo na 
protipožarnih in protidimnih vratih

Naležna zgornja samozapirala s škarjasto ročico

Model OTS 536 OTS 430 OTS 210

Stran 140 – 145 150 – 155 160 – 165

Uporaba

1-krilna vrata   
Odobrena so tudi za uporabo 
na protipožarnih in protidimnih vratih

–

Maks. širina krila vrat, 1-krilna (mm) 1400 1250 1100

Maks. odpiralni in zapiralni kot [4] 180° 180° 180°

Nastavitvene funkcije

Velikosti zapiralne sile po EN 1154 EN 2 – 6 EN 2 – 5 EN 2/3/4

Hitrost zapiranja   

Končna hitrost   

Dušenje pri odpiranju  Tip BC –

Upočasnitev zapiranja [1] Tip SV – –

Možnosti pridržanja

Elektromehansko pridrževanje [2] opcijsko opcijsko –

Mehansko pridrževanje [1] opcijsko opcijsko opcijsko

Možnosti vgradnje

Normalna montaža na strani tečajev   

Naglavna montaža na nasprotni strani tečajev   

Ročična samozapirala

Model OTS 81 OTS 80

Stran 170 – 175 176 – 179

Uporaba

1-krilna vrata  
Odobrena so tudi za uporabo 
na protipožarnih in protidimnih vratih  

[3]
–

Maksimalna širina krila vrat, 1-krilna vrata (mm) 1280 1600

Nastavitvene funkcije

Velikosti zapiralne sile po DIN 18263-1 2 – 5 2 – 6

Hitrost zapiranja  

Končni omejevalnik  

Dušenje pri odpiranju – –

Upočasnitev zapiranja – –

Možnosti pridržanja

Elektromehansko pridrževanje – –

Mehansko pridrževanje [1] opcijsko opcijsko

Maks. odpiralni in zapiralni kot 90° ali 180° 90 do 180°

Možnosti vgradnje

Normalna montaža na strani tečajev  

Naglavna montaža na nasprotni strani tečajev  

 [1] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata

[2] Samo z držalnim magnetom

[3] Po DIN 18263, del 1

[4] Normalna montaža na strani tečajev
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 Navodila za montažo/vgradne risbe
Samozapirala za vrata, splošno

Naležno zgornje samozapiralo OTS 73x

Splošno

Oznaka Navodilo za montažo (MA) Vgradni načrt

Informacije o izdelku OTS/UTS/VTS 0.46884 –

Naležno zgornje samozapiralo OTS 73x

Oznaka Navodilo za montažo (MA) Vgradni načrt

Samozapirala z drsno tirnico
OTS 735/OTS 736

0.45969 0.45942

Samozapirala z drsno tirnico
OTS 735 BG/OTS 736 BG

0.45979 0.45942

Samozapirala z drsno tirnico z upočasnitvijo zapiranja
OTS 736 SV

0.46009 –

Samozapirala z drsno tirnico z upočasnitvijo zapiranja
OTS 736 SV BG

0.46010 –

Samozapirala z drsno tirnico s prostim hodom
OTS 735 FL/OTS 736 FL

0.46542 0.45942

Samozapirala z drsno tirnico s prostim hodom
OTS 735 FL BG/OTS 736 FL BG

0.46543 0.45942

Integrirana regulacija vrstnega reda zapiranja za OTS 73x
SRI-OTS 73x

0.46527 0.47034

Integrirana regulacija vrstnega reda zapiranja za OTS 73x BG
SRI-OTS 73x BG

0.46538 0.47034

Dimni vklopni modul RSM 0.46838 0.47033

Pokrov
AD-OTS 735/736

0.45996 –

Blokada, elektromehanska
FE-OTS 73x

0.46006 0.47032

Blokada, mehanska
FM-OTS 73x

0.46007 –

Omejilo odpiranja ÖB 0.46716 –

Ravna plošča OTS73x 0.46567 0.46567

Prekladni kotnik OTS 73x 0.46568 0.46568

Prižemna plošča OTS 73x 0.46569 0.46569

Sojemalna loputa MNK 8642 0.46521 –

Nastavljiva sojemalna loputa MNK 8642 0.46863 –

Podaljšek osi za drsnik OTS 73x 0.46903 –
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 Navodila za montažo/vgradne risbe
Skrito ležeča samozapirala vrat VTS 73x

Utorno samozapiralo

Skrito ležeča samozapirala vrat VTS 73x

Oznaka Navodilo za montažo (MA) 
Vgradni načrt

Kovina Les

Skrito ležeče samozapiralo
VTS 735

0.45990 0.47114 0.45947

Standardna drsna tirnica za 1-krilna vrata
GS VTS 73x 20x12

0.45980 0.47114 0.45947

Funkcijska drsna tirnica za FE-VTS in SRI-VTS
GS VTS 73x 26x32

0.45998 0.47114 0.45947

Blokada, mehanska
FM-VTS 20x12

0.46797 – –

Blokada, mehanska
FM-VTS 26x32

0.46008 – –

Blokada, elektromehanska
FE-VTS 26x32

0.46001 0.47115 0.47037

Krmilje vrstnega reda zapiranja
SRI-VTS 735 26x32

0.46000 0.47116 0.47038

Omejilo odpiranja
ÖB-VTS 73x 20x12

0.47045 – –

Omejilo odpiranja
ÖB VTS 73x 26x32

0.47046 – –

Plošča za vijačenje
VTS 73x

0.45999 0.47114 –

Utorno samozapiralo

Tip samozapirala vrat Navodilo za montažo (MA) 
Vgradni načrt

Kovina Les

20/24 0.45411
0.43723
(profi lni sistem Schüco)

0.45411
(vrata, poravnana s 
površino)
0.43722
(vrata, poravnana s 
površino, z jeklenim 
okvirjem)

0.43736
(vrata z zgibom)



11GU  І  WP00600-23-2-1  І  01/2018

 Navodila za montažo/vgradne risbe
Naležna zgornja samozapirala s škarjasto ročico

Naležna zgornja samozapirala s škarjasto ročico

Tip samozapirala vrat Pribor Navodilo za montažo (MA) 

OTS 210 – 0.45361

OTS 430 – 0.45360

OTS 430 BC – 0.45359

OTS 210/OTS 430

Drogovje za blokiranje E/A 0.45661

Prekladni kotnik 0.45994

Prižemna plošča 0.45753

Ravna plošča 0.45997

Pokrov 0.45769

OTS 536 – 0.45431

OTS 536 SV – 0.45667

OTS 536

Drogovje za blokiranje E/A 0.45661

Kombinirani kotnik 0.45562

Prižemna plošča za steklena vrata 0.45563

Kotna opora za paralelogramsko montažo 0.45484

Podaljšek osi 0.45652
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4

1

 Vrata na zasilnih in evakuacijskih poteh

Predlog komponent

1   Naležno zgornje samozapiralo vrat z drsno letvijo OTS 736

s setom drsnih letev GS SRI-OTS 73x

2  Električno zaklenljiv potisni drog na dotik Touch Bar EVT

3  Terminal zasilnega izhoda FTNT10

4   Večkratno zaklepanje SECURY 19, s samodejnim 

zaklepanjem, s panik funkcijo (po izbiri B/C/E)

5  Gnani zapah serije 19

6  Sojemalna loputa MNK 8642

7  Kabelski prehod ločljiv

Komponente

2
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Aplikacije/področja uporabe

Vrst vrat in kombinacij vrat je toliko, da si je težko ustvariti 

pregled nad njimi. Razlikujejo se glede na vrsto zgradbe, glede 

načina uporabe in glede drugih, deloma zelo različnih zahtev. 

Poleg protipožarne zaščite so posebej pomembne še zahteve po 

varnosti, odsotnosti ovir, nadzoru dostopa, dizajnu in udobju.

Zahteva po samodejnem zapiranju je prisotna zlasti v deželnih 

gradbenih predpisih (LBO) za protipožarna in protidimna vrata. 

Taka vrata se morajo namreč v primeru požara varno zapirati, 

da zanesljivo preprečijo širjenje dimnih plinov in ognja v druge 

prostore in zgradbe. Samodejno zapiranje je lahko izvedeno 

nenadzorovano z vzmetnimi tečaji (prednapeti tečaji) ali udobno 

s pomočjo samozapiral vrat.

Tako ima samozapiralo vrat (ki se v veljavnih standardih, kot 

je EN 1154, imenuje "Naprava za samodejno zapiranje vrat z 

nadzorovanim in zanesljivim potekom zapiranja") osrednji pomen 

za požarno varnost. Osnovne in dodatne zahteve za samozapirala 

vrat ureja že omenjeni standard EN 1154. Po tem standardu so 

izdelki tudi preskušeni in odobreni. Razširjene funkcije, kot na 

primer krmiljenje vrstnega reda zapiranja pri dvokrilnih vratih 

z določenim zaporedjem zapiranja aktivnega in pasivnega krila, 

opisuje standard EN 1158. Po tem standardu so izdelki tudi 

preskušeni.

Protipožarna in protidimna vrata so pogosto opremljena še 

z napravo za pridrževanje. Pri vsakodnevni uporabi drži ta 

naprava pri prehodih z visoko frekvenco vrata električno odprta, 

samo v primeru požara pa se krila samodejno zaprejo in s tem 

preprečujejo širjenje dimnih plinov in ognja. Take naprave za 

pridrževanje se uporabljajo zlasti v javnih zgradbah, kot so otroški 

vrtci, šole, bolnišnice, hoteli in domovi za ostarele. Samodejno 

samozapiranje prevzemajo pri teh napravah najpogosteje 

moderna samozapirala za vrata.

Zahteve za protipožarne zaključke

 ■ Protipožarna in protidimna vrata so zakonsko predpisana

 ■ Zaključki se morajo v primeru požara samodejno zapreti in 

zakleniti

 ■ Eno- ali dvokrilna vrata razredov protipožarne odpornosti 

T-30 do T-90 morajo biti v odvisnosti od izvedbe in certifikata 

odporna na širjenje ognja in dima v druge prostore ali območja 

30 minut ali celo 90 minut.

 ■ Predpisana je ključavnica z zapahom in na "notranji strani" 

najmanj ena potisna ročica na "aktivnem krilu". Vsa pasivna 

krila (tudi najmanjše "pomožno krilo") morajo poleg tega imeti 

samodejno zaklepanje pasivnega krila (drogovje).

 ■ Pri dvokrilnih vratih morajo biti nameščeni regulatorji 

vrstnega reda zapiranja (SRI) in sojemalna loputa (MNK).

Opustitev uporabe sojemalnih loput

Če so dvokrilna vrata opremljena z zaklepi, ki povzročijo prisilni 

minimalni položaj čakanja aktivnega krila, sojemalne lopute ni 

treba nameščati.

 ■ Aktivna, pasivna oz. pomožna krila morajo biti opremljena 

s samozapiralom za vrata po EN 1154. To velja tudi, če so 

"blokirana" z gnanim zapahom v zgibu.

 ■ Pri protipožarnih in protidimnih vratih sta način montaže 

in položaj natančno predpisana. Te naprave morajo imeti 

atest gradbenega nadzora s strani nemškega inštituta za 

gradbeno tehniko (DIBt). Pri tem je treba upoštevati dokazila 

o primernosti vrat in smernice inštituta DIBt za naprave za 

pridrževanje. Odstopanja od smernic povzročijo neskladnost z 

namensko rabo.

Naprava za pridrževanje je sestavljena 

iz naslednjih komponent:

 ■ električni napajalnik za oskrbo z energijo.

 ■ najmanj en element za zaznavanje dima in toplote

 ■ prožilna naprava, ki sproži zapiranje

 ■ naprava za pridrževanje, ki zadržuje končni izhod, med dnevno 

uporabo fiksirana

Rešitve z napravami za pridrževanje GU najdete na straneh 

180 – 198.

Zahteve (Nemčija: DiBt)

 Protipožarna in protidimna vrata z 
napravami za pridrževanje
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Najvišja funkcijska varnost pri zapiranju v primeru 
požara – izpolnjevanje zahtev standardov in atestov

Protipožarna in protidimna vrata morajo biti v splošnem izvedena 

s samodejnim zapiranjem. Za nadzorovano zapiranje se smejo 

uporabljati le atestirani in certifi cirani sistemi za zapiranje 

vrat. Tudi pri dvokrilnih protipožarnih ali protidimnih vratih 

so predpisani atestirani sistemi s krmiljenjem vrstnega reda 

zapiranja. S tem je zagotovljeno, da se najprej zapre pasivno krilo 

in nato še aktivno krilo. Le tako je zagotovljen zahtevani zaključek.

Izdelki generacije samozapiral serije 7 so vsi atestirani in dovoljeni 

po ustreznih standardih EN 1154, EN 1155 in EN 1158.

EN 1154

Ta standard vsebuje zahteve in preskusne metode za naprave za 

samodejno zapiranje vrat z nadzorovanim zapiranjem vrat. Velja 

vselej, kadar je treba zagotoviti, da se ročno odprta vrtljiva vrata 

samodejno zaprejo s hidravličnim dušenjem.

Od leta 2005 je standard na seznamu gradbenih predpisov B, 

1. del, in je s tem zasidran v nemški pravni red. Standard zahteva 

atestiranje (MPA, VdS) in redne letne preglede.

Vsi izdelki, atestirani po tem standardu, morajo biti klasifi cirani s 

6-mestnim ključem.

DIN 18263 del 1

Zahteve za samozapirala vrat s hidravličnim dušenjem.

EN 1155

Ta standard določa zahteve in pogoje atestiranja električnih 

naprav za pridrževanje za protipožarna in protidimna vrata. 

Električne naprave za pridrževanje vrat so namenjene za 

zanesljivo fi ksiranje protipožarnih in protidimnih vrat v odprtem 

položaju in čim hitrejše odpiranje vrat v primeru požara.

Zahtevana funkcija javljalnikov dima in požara se od javljalnikov 

dima in požara za splošno rabo razlikuje v naslednjih točkah

 ■ Pojav lažnega alarma je podrejenega pomena

 ■ Naprava aktivno zmanjšuje nevarnost širjenja dima in ognja

 ■ V primeru požara se morajo vrata samodejno zapreti

 ■ Tehnika zagotavlja ljudem varnost in zaščito pred nevarnim 

dimom in ognjem

Ob prekinitvi električnega napajanja oziroma ob električni 

sprožitvi se morajo vrata, opremljena s samozapiralom vrat, 

prisilno zapreti.

EN 1158

 ■ Ta standard določa preskusne metode in pogoje preskusov za 

regulatorje vrstnega reda zapiranja dvokrilnih vrat z vrtljivimi 

krili

 ■ Preskusne metode za ločeno nameščene regulatorje vrstnega 

reda zapiranja zajemajo

 –Mehanizem za krmiljenje vrstnega reda zapiranja v 

samozapiralu vrat

 –Mehanizem za krmiljenje vrstnega reda zapiranja, integriran 

v samozapiralo vrat, z električno gnanimi napravami za 

pridrževanje vrat

 Predpisi/certifi kati v skladu s standardi in zakoni
EN 1154, EN 1155 in EN 1158
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 Ključ klasifi kacije po EN 1154

Velikosti zapiralne sile

Velikosti Širina krila vrat (v mm)

EN 1 do   750

EN 2 do   850

EN 3 do   950

EN 4 do 1100

EN 5 do 1250

EN 6 do 1400

Primer za Nemčijo

Za naprave za pridržanje vrat je potreben certifi kat. Urejeni in 

določeni so prevzem po montaži, mesečni preskus delovanja in 

letno vzdrževanje.

V splošnem dovoljenju gradbenega nadzora ustrezne naprave 

za pridrževanje vrat s strani Nemškega inštituta za gradbeno 

tehniko (DIBt) je v odvisnosti od vgradnje lege določeno število 

javljalnikov in njihova razporeditev.

Trajna funkcija
Razred 8: 500.000 preskusnih 
ciklov

Moč samozapirala: (Klasa 1 – 6)

Primerno za uporabo pri protipožarnih 
in protidimnih vrat
Razred 0: (ni primerno)
Razred 1: (primerno)

Varnost
Razred 1: Zahteve za varnost 
uporabe

Korozijska odpornost
različni razredi 0 – 4 po EN 1670

4 8 3
6 1 1 4

Razred uporabe
Razred 3: zapiranje vrat iz kota 
105°
Razred 4: zapiranje vrat iz kota 
180°Dangerous substances: None

00184-01
0432-CPR-

Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
EN 1154:1996

+A1:2002 11

14

4384 6
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Na naši spletni strani na naslovu www.g-u.com/service/bauproduktenverordnung.html lahko 

 prenesete certifi kate in izjave o lastnostih (Declaration of Performance – DoPs) za naše izdelke.

Julija 2013 je Uredba o gradbenih 

proizvodih (BauPVO) nadomestila od 

leta 1989 veljavno Smernico za gradbene 

proizvode (BPR). Gradbeni proizvodi, dani 

v promet po 1. juliju 2013, morajo tako 

izpolnjevati zahteve uredbe BauPVO. Za 

izdelke, ki so na ta dan že bili prisotni na 

tržišču, se pa nič ne spremeni.

Uredba o gradbenih proizvodih BauPVO 

2013, enotne evropske obvezne zahteve

Uredba BauPVO ureja "dajanje gradbenih 

proizvodov v promet". Namen uredbe je 

doseči, da zasnova in izvedba gradbenih 

objektov ne ogrožata varnosti oseb in 

dobrin ter da ne škodujeta okolju. Za 

doseganje teh ciljev uredba v usklajenih 

standardih natančno določa bistvene 

značilnosti gradbenih produktov. 

Za produkte, ki so zajeti v usklajene 

standarde, je treba izdelati izjave o 

lastnostih.

V nasprotju z dosedanjo smernico 

za gradbene produkte, za katero je 

bila potrebna še uvedba v nacionalno 

zakonodajo, je sedaj izbrana pravna oblika 

uredbe, ki je v vseh državah članicah 

Evropske skupnosti neposredno pravno 

veljavna.

Oznaka CE se po vsej Evropi uporablja na 

enoten način in s tem preprečuje različne 

nacionalne predpise. Na ta način se nadalje 

spodbuja prost pretok blaga in neomejena 

uporaba gradbenih produktov ter se hkrati 

oblikuje transparentnejši in s tem po vsej 

Evropi primerljiv sistem.

Izjava o lastnostih (Declaration of 

Performance/DoP) je od zdaj naprej 

osrednji dokument, s katerim proizvajalec 

gradbenega produkta prevzema 

odgovornost za skladnost njegovih 

izdelkov z navedenimi lastnostmi. Ta 

izjava je osnova za oznako CE in mora biti 

prisotna za vsak gradbeni produkt. Na 

gradbeni izdelek nameščena oznaka CE 

pomeni, da je izdelek skladen z lastnostmi, 

navedeni v izjavi.

Na naši spletni strani so za naše 

gradbene izdelke za prenos na voljo vse 

izjave o lastnostih poslovne skupine 

GU kot "DoP": www.g-u.com/service/

bauproduktenverordnung.html

Z veljavnostjo uredbe BauPVO je uveden 

tudi nadzor trga za vso Evropo. Tega 

v Nemčiji izvaja Nemški inštitut za 

gradbeno tehniko (Deutsches Institut für 

Bautechnik – DIBt). Kršitve se kaznujejo 

z denarno kaznijo in/ali odvzemom 

prostosti.

Z našimi izdelki vam vselej ponujamo 

certifi cirano najvišjo kakovost po 

DIN EN ISO 9001.

 Izjava o lastnostih

 Uredba o gradbenih proizvodih BauPVO
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 Izjave o lastnostih

Številka izjave o lastnostih Standard Izdelek Tip

0017-CPR-GU-BKS-Ferco Zgornje samozapiralo
OTS 735
OTS 735 BG

0026-CPR-GU-BKS-Ferco Zgornje samozapiralo
OTS 736
OTS 736 BG

0027-CPR-GU-BKS-Ferco
 

Zgornje samozapiralo
OTS 736 FL
OTS 736 FL BG

0028-CPR-GU-BKS-Ferco
Blokada, elektromehanska
Set drsnih letev
Set naprave za pridrževanje

FE-OTS 73x
GS FE-OTS 73x
GS FER-OTS 73x

0029-CPR-GU-BKS-Ferco
Regulator zaporedja zapiranja
Set drsnih letev

SRI-OTS 73x/SRI-OTS 73x BG
GS SRI-OTS 73x/GS SRI-OTS 73x BG

0031-CPR-GU-BKS-Ferco Skrito ležeče samozapiralo VTS 735

0032-CPR-GU-BKS-Ferco
 

Skrito ležeče samozapiralo VTS 735 FL

0033-CPR-GU-BKS-Ferco
Blokada, elektromehanska
Set drsnih letev

FE-VTS 73x
GS FE-VTS 73x

0034-CPR-GU-BKS-Ferco
Regulator zaporedja zapiranja
Set drsnih letev

SRI-VTS 73x
GS SRI-VTS 73x

0010-CPR-GU-BKS-Ferco Zgornje samozapiralo
OTS 536
OTS 430

0015-CPR-GU-BKS-Ferco Regulator zaporedja zapiranja SRA
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Gradnja brez ovir in lahka prehodnost
CEN TR 15894 in DIN 18040

Gradnja brez ovir je danes absolutno potrebna. Na to kažejo 

intenzivni pogovori na široki poslovni osnovi. Poseben poudarek 

je na primernih rešitvah za gradnjo objektov za ostarele in 

invalide. Pomembnost teh tem jasno dokazuje tudi trenutna 

statistika: V Nemčiji, na primer, bo leta 2020 okroglih 30 

odstotkov prebivalcev starejših od 60 let. Istočasno pa pomeni 

približno 8,6 milijona invalidov desetino prebivalstva. 

Kdo pa ob gradnji brez ovir pomisli še na starše z otroškimi 

vozički, nakupovalce s težkimi nakupovalnimi vrečkami ali 

športnika z zlomljeno nogo? Za njih pomenijo vrata, ki se teže 

odpirajo, pravo oviro.

Zato je lahko odpiranje vrat posebej pomembno. In idealen 

partner za to je visokokakovostno samozapiralo vrat, ki odprta 

vrata zapre pri najvišji stopnji udobja.

CEN TR 15894 (v Nemčiji DIN SPEC 1104)

Cilj standarda DIN SPEC 1104 je omogočiti prehod skozi vrata 

brez težav, predvsem otrokom, ostarelim in invalidom. Standard 

DIN SPEC 1104 priporoča uporabo zapiralnih naprav z ročnim 

upravljanjem in močno padajočim navorom odpiranja, tako da se 

sila odpiranja v območju med 2 in 60 stopinj zmanjša za okroglih 

40 odstotkov.

 

DIN 18040: Gradnja poslopij brez ovir – 

posebej del 1, odstavek 4.3.3.3

 ■ Cilj standarda je omogočiti invalidom, ostarelim, bolnikom 

in otrokom enakopravno udeležbo v vsakdanjem življenju. K 

temu spada tudi odpiranje vrat brez tuje pomoči.

 ■ Za vrata, ki morajo biti obvezno opremljena s samozapiralom 

vrat, standard določa maksimalne sile upravljanja pri 

odpiranju vrat.

 ■ Maksimalni navor odpiranja znaša 47 Nm pri kotu odpiranja 

vrat do 60 stopinj. Ta vrednost ustreza velikostnemu razredu 

maksimalnega navora odpiranja 3 po tabeli v standardu 

EN 1154

 ■ Priporočamo, da uporabljate samo samozapirala vrat z 

nastavljivo silo zapiranja

 ■ Če so zahteve standarda realizirane, najpogosteje ni treba 

vgraditi naprave za pridrževanje vrat in tudi ne samozapirala 

vrat s prostim hodom

 ■ Ta standard ne velja za protipožarna vrata

 ■ Ker so pri protipožarnih in protidimnih vratih v primeru požara 

potrebne večje sile zapiranja, se pri teh uporabljajo na primer 

naprave za pridrževanje, samozapirala vrat s prostim hodom 

ali elektromehanski držalni magneti za vrata.
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Prednost: Izjemno lahko in udobno odpiranje vrat, idealno za otroke, starejše osebe in telesno prizadete ljudi.

 Gradnja brez ovir s serijo OTS 73x

Že objavljen in za prihodnost pravno obvezujoč standard DIN 

18040 za gradnjo brez ovir določa za vrata, ki morajo biti obvezno 

opremljena s samozapirali, maksimalen navor odpiranja 47 Nm. 

Visokokakovostna samozapirala vrat ta pogoj ne le izpolnjujejo, 

 ampak grejo še en korak dalje. Saj hkrati izpolnjujejo močno 

padajoči navor odpiranja za 40 odstotkov pri kotu odpiranja vrat 

med 2 stopinji in 60 stopinj, ki ga zahteva standard DIN SPEC 

1104. S tem je odpiranje vrat olajšano predvsem za otroke, 

ostarele in invalide. Ta tehnika poviša stopnjo udobja pri prehodu 

v javnih in tudi v zasebnih zgradbah. DIN SPEC 1104 pri tem ne 

predstavlja standarda, ampak tehnično specifi kacijo, ki v primerjavi 

s standardi DIN nima zavezujočega značaja.

Uspešne rešitve pri gradnji brez ovir upoštevajo individualne 

potrebe in zahteve posameznih uporabnikov. Tukaj je  lahko 

smiselno uporabiti električne naprave za pridrževanje pri  stalnem 

pridrževanju odprtih vrat. Tako imenovana  samozapirala vrat 

s funkcijo prostega hoda "Freeswing" po enkratnem  odpiranju 

omogočajo prehod skozi vrata brez dodatne uporabe sile, 

saj  samozapiralo vrat zaradi električnega pogona ostaja v 

 prednapetem stanju. V primeru požara se ta prednapetost v 

samozapiralu vrat sproži in poskrbi za zanesljivo samodejno 

zapiranje vrat.

Na protipožarnih vratih se lahko uporabijo zapirala, ki pri 

 vsakdanji rabi opravljajo svojo običajno funkcijo, v primeru požara 

pa morajo zanesljivo zapirati. Ta so posebej primerna za objekte, 

kot so bolnišnice, domovi za ostarele in otroški vrtci.

Samozapiralo vrat s prostim gibom

Samozapiralo služi za varno in samodejno zapiranje vrat. Pri 

tem se krilo vrat premakne v okvir vrat, hkrati pa se zapah 

ključavnice zaskoči v prijemnik na okviru – in to tudi pri rahlem 

vetru z nasprotne smeri. Vrata se morajo nadzorovano zapirati, 

zlasti v primeru požara. V ta namen obstaja cela vrsta sistemov 

samozapiral vrat, ki so bila razvita in atestirana posebej za 

preventivne protipožarne ukrepe.

Samozapiralo vrat z drsno letvijo in prostim gibom – atestirano 

po EN 1155 – je vedno prosto gibljivo in se odpira brez sile v 

nasprotni smeri. Pri uporabi na protipožarnih ali protidimnih 

vratih v primeru požara ali ob izpadu električnega napajanja 

zagotavlja zanesljivo zapiranje  ponovnim aktiviranjem funkcije 

zapiranja vrat. Tako prosti gib pomaga izpolnjevati vse zahteve 

gradnje brez ovir.

Nm

–40
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 Razlage funkcij in izrazov

Hitrost zapiranja

Z rdečim ventilom lahko nastavite hitrost zapiranja vrat 

(območje nastavitve med 10° in 180°).

Končna hitrost / končna sila

Z rumenim ventilom lahko fi no nastavite hitrost zapiranja v 

zadnjih 10 °pred zaprtjem vrat. V osnovi velja, da se hitrost 

gibanja vrat v območju zadnjih stopinj pred zaprtjem pospeši, 

da premaga upore pri zapiranju, kot je na primer upor zraka.

Dušenje pri odpiranju

Zeleni ventil je namenjen nastavitvi dušenja hitrosti odpiranja 

vrat. Zmanjšuje hitrost vrat pri sunkovitem odpiranju v 

nastavljivem območju med 60° in 90°. Dušenje pri odpiranju pa 

pri vratih, ki se odpirajo navzven, ne more zamenjati ločenega 

omejevanja kota odpiranja z montažo zaustavljala vrat ali drugih 

gradbenih ukrepov.

Nastavitev sile zapiranja

Sila zapiranja je odvisna od razmerja med navorom zapiranja 

in širino krila vrat ter težo krila. Ta funkcija omogoča natančno 

nastavitev navora zapiranja samozapirala vrat. Na samozapiralu 

nastavljena velikost sile zapiranja ustreza velikosti samozapirala 

po EN 1154 in jo je treba izbrati glede na širino krila. Če gradbeni 

pogoji (višina vrat, masa vrat) ali lokalne razmere (vpliv vetra) to 

zahtevajo, standard predpisuje, da je treba vzeti naslednjo večjo 

velikost.

Upočasnitev zapiranja

Z modrim ventilom lahko brezstopenjsko nastavite zakasnitev 

zapiranja. Hitrost zapiranja je mogoče nastaviti v kotu zapiranja 

med 180° in 70°. V tem območju vrata nato počasneje zapirajo 

in omogočajo varen prehod osebam s prtljago, nakupovalnimi in 

otroškimi vozički ali osebam z omejenimi gibalnimi sposobnostmi. 

Takoj ko kot odpiranja doseže 70°, se vrata zapirajo s hitrostjo 

zapiranja, nastavljeno z rdečim ventilom.
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3Hitrost zapiranja

Končna hitrost

Dušenje pri odpiranju

Samozapirala vrat proizvajalca Gretsch-Unitas je z nastavitvijo 

raznih parametrov mogoče odlično prilagoditi individualnim 

potrebamo in danim razmeram. To velja zlasti za nastavitev 

hitrosti zapiranja, končne hitrosti in dušenja pri odpiranju, 

kar se vse nastavlja z jasno označenimi ventili.

4 Upočasnitev zapiranja
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Način pritrditve in montaže samozapirala vrat na vratno krilo ali 

okvir vrat je odvisen od

 ■ vrste samozapirala

 ■ vrste vrat in uporabljenega materiala; na protipožarnih vratih 

je treba, na primer, upoštevati sliko izvrtin, ki jo predpisuje 

standard DIN

 ■ načina uporabe: ali se vrata odpirajo navzven ali navznoter in 

ali se montirajo v notranjih prostorih ali v zunanjem področju 

(okoljski vplivi)

 ■ potrebnega prostora: pri tem igrajo pomembno vlogo na 

primer sosednji zidovi in police

Pomembno:

Pri montaži na nasprotni strani tečajev je treba upoštevati 

mero X, ker odločilno vpliva na maksimalni kot odpiranja. Tega 

maksimalnega kota odpiranja ni dovoljeno prekoračiti, zato ga je 

treba vedno omejiti z dodatnim zaustavljalom vrat.

Normalna montaža na strani tečajev

 Načini montaže

Normalna montaža na nasprotni strani tečajev

X

Naglavna montaža na strani tečajev

Naglavna montaža na nasprotni strani tečajev

X

 Maks. kot odpiranja vrat (α) v odvisnosti od mere X

Mera X Maks. kot odpiranja vrat (α)

  70 mm 125°

  80 mm 121°

  90 mm 117°

100 mm 113°

110 mm 110°
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Set naprave za pridrževanje GS FER-SRI-OTS 73x 72 – 75
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 Hitro iskanje – 1-krilne rešitve vrat 

Uporaba Strani

Privzeto

Set samozapirala vrat OTS 73x/OTS 73x BG – z drsno letvijo 44 – 47

Set samozapirala vrat OTS 73x/OTS 73x BG – brez drsne letve  48 – 51

z elektromehansko blokado

Set drsnih letev GS FE-OTS 73x 52 – 53

Naprava za pridrževanje za protipožarne zaključke z elektromehansko blokado in dimnim stikalnim modulom

Set naprave za pridrževanje GS FER-OTS 73x 54 – 55

Naprave za pridrževanje za protipožarne zaključke s funkcijo prostega giba

Set samozapirala vrat OTS 73x FL/OTS 73x FL BG 56 – 63

Naležno zgornje samozapiralo OTS 73x
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 Hitro iskanje – 2-krilne rešitve vrat 
Naležno zgornje samozapiralo OTS 73x

Uporaba Strani

Standardno z regulatorjem zaporedja zapiranja SRI

Set drsnih letev GS SRI-OTS 73x 64 – 67

z regulatorjem zaporedja zapiranja in elektromehansko blokado

Set drsnih letev GS FE-SRI-OTS 73x 68 – 71

Naprava za pridrževanje za protipožarne zaključke z regulatorjem vrstnega reda zapiranja, 
elektromehansko blokado in dimnim stikalnim modulom

Set naprave za pridrževanje GS FER-SRI-OTS 73x 72 – 75



26

Naležno zgornje samozapiralo vrat z drsno letvijo

GU  І  WP00600-23-2-1  І  01/2018

Serija OTS 73x kot modularni sistem
 Kompakten in eleganten dizajn

Visoka stopnja udobja se sreča z 
vitko linijo serije OTS 73x

Obsežni program izdelkov serije OTS 73x 

obenem postavlja merila za atraktivni 

dizajn in visoko stopnjo udobja zapiranja: 

S še bolj kompaktnimi merami in 

elegantnim videzom serija OTS 73x 

priznanih samozapiral z drsno letvijo 

ohranja svojo lahko in prijetno upravljanje.

Z višino samo 63 milimetrov , globino 

44 milimetrov in dolžino 268 milimetrov  

so telesa zapirala serije OTS 73x trenutno 

najmanjša na tržišču. Mere, vrtalne risbe in 

videz so pri vseh tipih izdelkov enotni, tako 

da tudi pri uporabi različnih samozapiral 

vrat nastane harmonična skupna podoba. 

Mere odstopajo samo pri izvedbi s prostim 

gibom.

Tudi optično privlačna, zaprta površina 

serije OTS 73x ne pušča neizpolnjenih 

želja. Za to poskrbijo eleganten pokrov 

drsne letve in stabilni pokrovi, ki se 

uporabljajo namesto drsnika. Te pokrove in 

drsne ročice nudimo v različnih materialih 

in z različnimi površinami. Tako lahko 

naše stranke izbirajo med elementi, ki se 

ujemajo z vrati in okoliško arhitekturo. 

Dokončno pa privlačni dizajn dopolni 

skrita, nevidna montažna plošča.

Za najvišje zahteve po dizajnu in 

funkcionalnost nudi serija OTS 73x razen 

tega še skrito ležeča samozapirala vrat 

VTS 735: Nevidno nameščena v krilu vrat 

sta zapiralo in drsna letev pri zaprtih vratih 

nevidna.

Kar samozapirala vrat vidno obljubljajo pri 

kakovosti, kažejo tudi s svojo inteligentno 

tehniko: Integrirana tehnika z dvojno 

srčasto krivuljo in izbirna funkcija prostega 

hoda zagotavljata visoko udobje pri 

prehodu skozi vrata.

Prednosti na hitro

 ■ Relativno najmanjši zapiralni element 

na trgu – v elegantnem, vitkem dizajnu

 ■ Stabilni pokrov namesto drsnika – 

na voljo iz različnih materialov in z 

različnimi površinami

 ■ Skrita montažna plošča: 

za visokokakovostno, zaprto optiko

 ■ Enotne mere preko skoraj celotnega 

programa zapiral za vrata do 

harmoničnega učinka v objektu

 ■ Enotna slika izvrtin za vse tipe zapiral 

za vrata.
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Serija OTS 73x kot modularni sistem
 Patentno prijavljena tehnika se sreča z enostavno regulacijo

7
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1

2

3

4

5

6

Nm

–40

Za kontrolirano odpiranje 
in zapiranje

Gibanje pri zapiranju je mogoče pri vseh 

različicah serije OTS 73x individualno 

nadzirati in regulirati. Za to skrbijo med 

drugim natančen prikaz sile zapiranja in 

udobna nastavitev zapiralne sile.

Z robustnimi regulacijskimi ventili z 

različnimi barvami iz masivne kovine 

lahko situaciji v zgradbi in potrebam 

uporabnikov prilagajate hitrost zapiranja, 

končno hitrost in dušenje pri odpiranju.

Prednosti na hitro

 ■ Tehnika dvojne srčaste krivulje, ki 

je prijavljena za patent, za največjo 

stopnjo udobja

 ■ Natančno reguliranje gibanja pri 

odpiranju in zapiranju

 ■ Barvno označeni regulacijski ventili 

preprečujejo napake pri nastavljanju

 Udobje brez ovir z 
inteligentno uporabo sil

Tehnologija dvojne srčaste krivulje serije 

OTS 73x, ki je tudi prijavljena za patent, 

omogoča izjemno lahek in udoben prehod 

skozi vrata. S tem so izpolnjene zahteve 

standarda DIN SPEC 1104 (CEN/TR 

15894), ki predpisuje zmanjšanje sile 

odpiranja za 40 % pri kotu odpiranja od 2° 

do 60°.   Tako lahko tudi otroci in starejši 

ter osebe s telesnimi hibami brez težav 

prehajajo skozi velika vrata. 

Močno padajoča sila pri odpiranju med 2° in 60° olajša odpiranje.

Za udobno nastavitev zapiralne sile s 

samo devetimi vrtljaji od minimalne 

do maksimalne vrednosti in prikazom 

nastavljene zapiralne sile.

Pri zapiralnih ventilih skrbi za optimalno 

delovanje in s tem za lahko odpiranje.

Brezstopenjska nastavljivost in jasne barvne 

označbe – za udobno nastavitev brez 

možnosti napak. 

Nastavitev zapiralne sile Tehnika dvojne srčaste krivulje

Prikaz zapiralne sile

Regulacijski ventili

Hitrost zapiranja

Končna hitrost

Dušenje pri odpiranju

1

2

7 Upočasnitev zapiranja
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Serija OTS 73x kot modularni sistem

Šola, hotel ali letališče? Eno- ali dvokrilna 

vrata? Vgradnja na strani tečajev ali na 

nasprotni strani? Pri izbiri samozapirala 

vrat se pojavi cela vrsta vprašanj. Rešitve 

podjetja Gretsch-Unitas na ta vprašanja 

podajajo individualne odgovore. Kajti 

naša samozapirala vrat se prilagodijo na 

specifi čne gradbene situacije in različice 

vrat. Inovativni modularni sistem serije 

OTS 73x izpolnjuje vse zahteve in s tem 

olajša načrtovanje in montažo pri vseh 

aplikacijah.

Možnosti uporabe pri tem obsegajo 

vse od enostavnega zapiranja vrat prek 

protipožarne zaščite do gradnje brez ovir. 

Obenem modularni sistem omogoča hitro 

nadgrajevanje in enostavno povečanje 

funkcionalnosti pri posebnih rešitvah.

Serija OTS 73x to omogoča s 

komponentami, ki so vsestransko primerne 

za vse vrste aplikacij in načinov montaže. 

Drsne letve in drsne ročice, simetrična 

montažna plošča in podaljšek osi so pri 

vseh različicah identični. Ne da bi jih 

bilo treba demontirati, se dajo dograditi 

dodatne komponente – na primer 

mehanska ali elektromehanska blokada, 

talno samozapiralo, omejilnik odpiranja ali 

dimni vklopni modul.

Prednosti so na dlani: Našim strankam 

nudimo med seboj natančno usklajene 

komponente za vse zahteve. Zato 

potrebujete manj različnih sestavnih delov 

in manj pribora za montažo – kar poskrbi 

za večjo učinkovitost in ekonomičnost.

Prednosti na hitro

 ■ Ena drsna tirnica, ena drsna ročica in en 

podaljšek osi za vse primere uporabe in 

vgradnje

 ■ Enotna montažna plošča po EN 1154 za 

vse vrste aplikacij in montaže

 ■ Enotna slika montažnih izvrtin pri 

vseh različicah preprečuje napačno 

pozicioniranje

 ■ Pritrdilne bradavice na montažni plošči 

za varno in hitro montažo ter stabilno 

pritrditev

 ■ Vse vrste blokade (mehanske in 

elektromehanske) izvedljive

 Pregled modularnega sistema

11  OTS 73x

11  OTS 73x

11  OTS 73x

11  OTS 73x10  MP10  MP11  OTS 73x

10  MP11  OTS 73x

10  MP11  OTS 73x

22  GS 4  FM

3  AD-GS

22  GS

3  AD-GS

22  GS

6  AD-GS-FE

8  AD-SRI

 7  SRI

8  AD-SRI

 7  SRI

22  GS

22  GS4  FM

22  GS5  FE

10  MP

10  MP

6  AD-GS-FE

5  FE22  GS

10  MP

5  FE

11  OTS 73x

6  AD-GS-FE

5  FE 22  GS

10  MP11  OTS 73x

6  AD-GS-FE

10  MP1

3  AD-GS

1  OTS 73x

3  AD-GS

1 10  MP1  OTS 73x

Opcijsko: 3  AD-GS

22  GS

10  MP11  OTS 73x

Opcijsko: 3  AD-GS

22  GS4  FM

6  AD-GS-FE

5  FE 22  GS

6  AD-GS-FE

25  FE 2  GS 9  RSM

8  AD-SRI

 7  SRI

8  AD-SRI

 7  SRI

9  RSM

10  MP

1-krilne rešitve 2-krilna vrata z regulatorjem zaporedja zapiranja SRI

Med našimi moduli izberite ustrezno rešitev

PrivzetoPrivzeto

z blokado, mehansko

z blokado, elektromehansko

z blokado, mehansko

z blokado, elektromehansko in dimnim 

vklopnim modulom

z blokado, elektromehansko in dimnim 

vklopnim modulom

z blokado, elektromehansko

Za vsako aplikacijo ustrezna rešitev
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98 10 11

65

2 3

4

1A 1BS

1BG

 Ena sama drsna letev za vse aplikacije

1-krilna vrata – OTS 73x 2-krilna izvedba – OTS 73x SRI

Normalna montaža na strani tečajev Normalna montaža na nasprotni 

strani tečajev

Naglavna montaža na nasprotni 

strani tečajev

Modularni sistem

Drsna letev GS (z drsno ročico)1 Samozapirala za vrata OTS 73x/OTS 73x BG 

Pokrov

Blokada, mehanska FM z 

 omejilom odpiranja ÖB

Pokrov drsne letve AD-GS

Pokrov blokade, 

 elektromehanske AD-GS-FE

Blokada, elektromehanska FE

7BS

Regulator zaporedja zapiranja SRI

Dimni vklopni modul RSMPokrov regulatorja zaporedja 

zapiranja AD-SRI
Omejilo odpiranja ÖBMontažna plošča MP

Telo zapirala OTS 73x

Telo zapirala OTS 73x BG

SRI 7BG SRI-BG

7BS

7BG

7

BS = na strani tečajev / BG = na nasprotni strani tečajev

Naglavna montaža na strani tečajev
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 Samozapirala za vrata OTS 73x

Lastnosti izdelka

 ■ Preskušeno in atestirano po EN 1154

 ■ Tehnika z dvojno srčasto krivuljo 

omogoča izjemno lahek in udoben 

prehod skozi vrata.

 ■ Primerno za gradnjo poslopij brez ovir 

po DIN SPEC 1104 in DIN 18040

 ■ Najmanjše mere (D x G x V): 

268 x 63 x 43 mm pri vseh različicah

Nastavitvene funkcije

 ■ Hitrost zapiranja

 ■ Končna hitrost

 ■ Dušenje pri odpiranju [2]

 ■ Upočasnitev zapiranja (tip SV) [3]

 ■ Velikosti zapiralne sile / različice

 –OTS 735/OTS 735 BG: EN 2-5 [1]

 –OTS 736/OTS 736 BG: EN 3-6 [1]

 –OTS 736 SV/OTS 736 BG SV: EN 3-6 [1] [3]

 ■ S prikazom zapiralne sile

 ■ Enostavna in varna nastavitev zapiralne 

sile z le nekaj vrtljaji nastavnega 

vijaka (maks. 9 vrtljajev od EN min. do 

EN maks.)

 ■ Barvno označeni regulacijski ventili 

preprečujejo napake pri nastavljanju

 ■ Ventili Thermomatik za enakomerno 

funkcijo zapiranja pri nihanjih 

temperature

 ■ Varnostni ventili v zapiralu za povišano 

zaščito pri preobremenitviTelo zapirala OTS 73x – brez pokrova – stran tečajev

Oznaka Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Telo zapirala OTS 735 K-18343-00-0-1

1BSTelo zapirala OTS 736 K-18345-00-0-1

Telo zapirala OTS 736 SV [3]  K-18347-00-0-1

Telo zapirala OTS 73x – brez pokrova – nasprotna stran tečajev

Oznaka Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Telo zapirala OTS 735 BG K-18344-00-0-1

1BGTelo zapirala OTS 736 BG K-18346-00-0-1

Telo zapirala OTS 736 BG SV [3]  K-18348-00-0-1

1 1BS 1BG

Telo zapirala OTS 73x/OTS 73x BG1BG1BS

Naročniške informacije

[1] Stanje ob dobavi za velikost 4.

[2] Pri naglavni montaži na nasprotni strani tečajev ni učinkovito.

[3] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata.

Ključ klasifi kacije po EN 1154

 OTS 735/OTS 735 BG 4 8 2
5 1 1 4

 OTS 736/OTS 736 BG 4 8 3
6 1 1 4

 OTS 736 SV/OTS 736 BG SV 4 8 3
6 0 1 4
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 Pokrov AD-OTS 73x

Lastnosti izdelka

 ■ Uporabno pri telesu zapirala 

OTS 73x/OTS 73x BG

 ■ Z lepo obliko v elegantnem dizajnu GU.

 ■ Na voljo v vseh materialih in barvah, 

tudi iz nerjavečega jekla

 ■ Zaradi integriranega varovanja pokrova 

varno pred krajo

Pokrov AD-OTS 73x

Oznaka Površina Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Pokrov AD-OTS 73x

srebrna K-18338-00-0-1

1A

črna K-18338-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18338-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18338-00-0-8

Posebna barva K-18338-00-0-9

1 1A

1A Pokrov AD-OTS 73x

Naročniške informacije
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 Drsna letev GS

Lastnosti izdelka

 ■ Ena drsna tirnica, ena drsna ročica in en 

podaljšek osi za vse primere uporabe in 

vgradnje:

 –Za stran s tečaji in nasprotno stran 

tečajev

 –Za normalno in nadglavno montažo

 ■ Uporaba levo in desno po DIN

 ■ Vgradna višina drsne letve:

 –22 mm standardno (brez pokrova)

 –25 mm (z izbirnim pokrovom)

 ■ Zelo enostavna montaža, saj ni 

občutljiva na lego glede na prislon

 ■ Enostavno, hitro in fleksibilno 

razširljivo z nadaljnjimi komponentami, 

kot so npr.:

 –Blokada, mehanska FM

 –Blokada, elektromehanska FE

 –Omejilo odpiranja ÖB

2 Drsna letev GS

2

Naročniške informacije

Drsna letev GS

Oznaka Površina Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Drsna letev GS 
(z drsno ročico in 
zgornjim delom osi)

srebrna K-18351-00-0-1

2

črna K-18351-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18351-00-0-7

v barvi nerjavečega jekla K-18351-00-0-8P

Posebna barva K-18351-00-0-9
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 Pokrov drsne letve AD-GS

Lastnosti izdelka

 ■ Uporabno pri drsni letvi GS

 ■ Izbirni pokrov za najvišje zahteve glede 

videza in dizajna 

 ■ Na voljo v vseh barvah, tudi iz 

nerjavečega jekla

 ■ Uporaba levo in desno po DIN

 ■ Enostavna in hitra montaža ter 

nadgradnja brez dodatnega vrtanja

 ■ Vgradna višina: 25 mm

3 Pokrov drsne letve AD-GS

3

Pokrov drsne letve AD-GS

Oznaka Površina Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Pokrov drsne letve AD-GS

srebrna K-18364-00-0-1

3

črna K-18364-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18364-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18364-00-0-8

Posebna barva K-18364-00-0-9

Naročniške informacije
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 Blokada, mehanska FM

Lastnosti izdelka

 ■ Priprava, ki omogoča, da ostanejo vrata 

začasno odprta pod določenim kotom, 

preden jih ročno zaprete

 ■ Enostavna in hitra montaža, integrirano 

v drsno letev

 ■ Možnost naknadnega opremljanja

 ■ Z integriranim omejilom odpiranja

 ■ Če odstranite integrirano omejitev 

odpiranja, omogočite gibanje čez 

blokado

 ■ Brezstopenjsko nastavljiva od 

80° – 140°

 ■ Nastavljiva sila izpenjanja v 3 stopnjah

4 Blokada, mehanska FM z omejilom odpiranja ÖB

4

Naročniške informacije

Blokada, mehanska FM

Oznaka Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Blokada, mehanska FM K-18369-00-0-6 4
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Lastnosti izdelka

 ■ Priprava, ki omogoča, da ostanejo vrata 

začasno odprta pod določenim kotom, 

preden jih električno zaprete

 ■ Blokado je mogoče kadarkoli tudi 

ročno sprožiti

 ■ Preskušena in atestirana po EN 1155

 ■ Preizkušen in dovoljen s strani DIBt

 ■ Enostavna in hitra montaža, stransko 

na drsno letev, brez dodatnega vrtanja

 ■ Možnost nadgradnje, brez dodatnega 

vrtanja

 ■ Brezstopenjsko nastavljiv kot blokade 

od 85° – 140°

 ■ Hkrati sta možni dve različni, 

nastavljivi območji blokade

 –1. Območje pridrževanja: 80° – 110°

 –2. Območje pridrževanja: 110° – 140°

 ■ Možnost gibanja čez blokado, po 

potrebi se vrata lahko odprejo do 

maksimalnega kota 180°

 ■ Tehnični podatki

 –Obratovalna napetost: 24 V DC

 –Prejem moči: 1,9 W

 –Vklopni čas: 100 % 

 Blokada, elektromehanska FE

5 Blokada, elektromehanska FE

5

Blokada, elektromehanska FE

Oznaka Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Blokada, elektromehanska FE K-18368-00-0-6 5

Naročniške informacije
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 Pokrov blokade, elektromehanske AD-GS-FE

Lastnosti izdelka

 ■ Pokrov blokade, elektromehanske FE

 ■ Za najvišje zahteve glede videza in 

dizajna 

 ■ Na voljo v vseh barvah, tudi iz 

nerjavečega jekla

 ■ Enostavna in hitra montaža

 ■ Uporabno na eno- in dvokrilnih vratih, 

pri DIN levi in DIN desni izvedbi

 ■ Vgradna višina: 25 mm

6 Pokrov blokade, elektromehanske AD-GS-FE

6

Naročniške informacije

Pokrov blokade, elektromehanske AD-GS-FE

Oznaka Površina Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Pokrov blokade, 
 elektromehanske AD-GS-FE

srebrna K-18365-00-0-1

6

črna K-18365-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18365-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18365-00-0-8

Posebna barva K-18365-00-0-9
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 Regulator zaporedja zapiranja SRI/SRI-BG

Lastnosti izdelka

 ■ Uporaba pri dvokrilnih vratih za vselej 

zanesljivo zapiranje vrat s pravilnim 

vrstnim redom zapiranja kril

 ■ Preskušeno in atestirano po EN 1158

 ■ Enostavna in hitra montaža, stransko 

na drsno letev

 –brez dodatnega vrtanja

 –naknadno fino nastavljanje ni 

potrebno

 ■ Možnost naknadnega opremljanja

 ■ Izvedba za stran s tečaji in nasprotno 

stran tečajev

 ■ Položaj za vzdrževanje SRI z zaščito 

pred preobremenitvijo preprečuje 

poškodbe zaradi napačne uporabe

 ■ S fiksno, stabilno žično pletenico

 ■ Izbirno z integriranim mikrostikalom, 

posebej pri uporabi elektromehanske 

blokade. Ta omogoča pri ročni 

sprostitvi aktivnega krila tudi 

samodejno sprostitev blokade v 

pasivnem krilu

Regulator zaporedja zapiranja SRI

7BG7BS

Regulator zaporedja zapiranja – na strani tečajev

Oznaka Opis Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Regulator zaporedja 
 zapiranja SRI

brez mikrostikala K-18370-00-0-1
7BS

z mikrostikalom K-18834-00-0-1

Naročniške informacije

7BS

Regulator zaporedja zapiranja SRI-BG7BG

Regulator zaporedja zapiranja SRI-BG – na nasprotni strani tečajev

Oznaka Opis Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Regulator zaporedja 
 zapiranja SRI-BG

brez mikrostikala K-18371-00-0-1
7BG

z mikrostikalom K-18835-00-0-1
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 Pokrov regulatorja zaporedja zapiranja AD-SRI

Lastnosti izdelka

 ■ Za prekritje regulatorja zaporedja 

zapiranja SRI/SRI-BG

 ■ Za najvišje zahteve glede videza in 

dizajna 

 ■ Enostavna in hitra montaža

 ■ Na voljo v vseh barvah, tudi iz 

nerjavečega jekla

 ■ Dolžina: 1700 mm

 ■ Vgradna višina: 25 mm

8 Pokrov regulatorja zaporedja zapiranja AD-SRI

8

Naročniške informacije

Pokrov regulatorja zaporedja zapiranja AD-SRI

Oznaka Površina Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Pokrov regulatorja 
 zaporedja zapiranja AD-SRI

srebrna K-18367-00-0-1

8

črna K-18367-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18367-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18367-00-0-8

Posebna barva K-18367-00-0-9
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 Dimni vklopni modul RSM

Lastnosti izdelka

 ■ Preizkušen in dovoljen s strani DIBt 

 ■ Za električno napajanje vseh 

komponent naprave za pridrževanje 

(za na primer pridrževalo, elektro-

magnetni pridržalni magnet, javljalnik 

požara, sprožilno dimno stikalo in za 

druge elemente)

 ■ Z integriranim napajanjem z energijo in 

prožilno napravo

 ■ Z integriranim dimnim stikalom

 ■ S prikazom stanja z lučko LED

 –Obratovanje/alarm

 –Motnja

 –Onesnaženost

 ■ Pokrov v dizajnu GU, ki se prilega 

pokrovu AD-OTS 73x

 ■ Montaža na okvir/previs

 ■ Vgradna višina: 36 mm

 ■ Tehnične podatke najdete na strani 

184

9 Dimni vklopni modul RSM

9

Dimni vklopni modul RSM

Oznaka Površina Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Dimni stikalni modul RSM 
(vključno z omrežnim 
 napajalnikom, sprožilno 
enoto in javljalnikom padca)

srebrna K-19058-00-0-1

9

črna K-19058-00-0-6

bela (RAL 9016) K-19058-00-0-7

v barvi nerjavečega jekla K-19058-00-0-8P

Posebna barva K-19058-00-0-9

Naročniške informacije
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 Montažna plošča MP

Lastnosti izdelka

 ■ Za pritrditev telesa zapirala OTS 73x 

z vrtalno shemo po DIN (EN 1154 ) na 

protipožarnih in protidimnih vratih

 ■ Omogoča univerzalno in stabilnejšo 

pritrditev telesa zapirala na vrata

 ■ Simetrično izvedena montažna plošča 

za vse različice samozapiral vrat serije 

OTS 73x (tudi FL)

 ■ Uporabno za vse aplikacije in vrste 

montaže

 ■ S pritrdilnimi bradavicami za varno in 

hitro montažo ter stabilno pritrditev, 

kot tudi za preprečevanje napačne 

montaže

 ■ Skrita pod pokrovom

10 Montažna plošča MP

10

Naročniške informacije

Montažna plošča MP

Oznaka Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Montažna plošča MP K-18280-00-0-1 10
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 Omejilo odpiranja ÖB

Lastnosti izdelka

 ■ Priprava, ki omejuje kot odpiranja vrat v 

določenem položaju. S tem se prepreči 

nenadzorovano loputanje vrtljivih vrat 

in s tem poškodbe drsne letve, vrat, 

okvira vrat, tečajev, zidov itd.

 ■ Možnost integracije v drsno letev

 ■ Možnost naknadnega opremljanja

 ■ Brezstopenjsko nastavljiv kot 

omejevanja do 120°

 ■ Pozor: Ta omejitev odpiranja v 

mnogih primerih ne more nadomestiti 

zaustavljala vrat!

11 Omejilo odpiranja ÖB

11

Omejilo odpiranja ÖB

Oznaka Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Omejilo odpiranja ÖB K-18916-00-0-6 11

Naročniške informacije
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 Set samozapirala vrat OTS 73x/OTS 73x BG

Lastnosti izdelka

 ■ Rešitev za enokrilna vrata s širino krila 

do 1400 mm

 ■ Preskušeno in atestirano po EN 1154

z drsno tirnico GS

268

46

44

10
6

63

482

22

20

Modulni sistem
Podrobnosti o posameznih komponentah modularnega sistema najdete na Stran

1BS
  

1BG Telo zapirala OTS 73x/OTS 73x BG 32

1A
 

Pokrov AD-OTS 73x 33

2 Drsna letev GS 34

Set je sestavljen iz:
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 ■ 1-krilna protipožarna in protidimna vrata 

 ■ 1-krilna vrata s pripiro

 ■ Širina krila vrat, min. 600 mm

 ■ Širina krila vrat maks.

 –1250 mm (OTS 735/OTS 735 BG)

 –1400 mm (OTS 736/OTS 736 BG)

 ■ Uporaba levo in desno po DIN

Področja uporabe

 ■ Varianta BS: 

 –Normalna montaža na strani tečajev 

(BS)

 –Naglavna montaža na nasprotni strani 

tečajev (BG)

 ■ Varianta BG:

 –Normalna montaža na nasprotni 

strani tečajev (BG)  

 –Naglavna montaža na strani tečajev 

(BS)

 ■ Maks. odpiralni in zapiralni kot

 –Normalna montaža BS: 180°

 –Normalna montaža BG: 120° [1]

 ■ Širše področje uporabe pri montaži na 

nasprotni strani tečajev (BG) zaradi 

lastne različice BG

 –npr. kot odpiranja pribl. 113° pri meri 

X = 100 [1] (glejte stran 21)

[1] Odvisno od vgradne situacije.

 Zaustavljalo vrat za nastavitev maks. kota odpiranja vrat.

Pregled različic

Tipska oznaka OTS 735 OTS 735 BG OTS 736 OTS 736 BG

Montaža Stran tečajev Na nasprotni strani tečajev Stran tečajev Na nasprotni strani tečajev

Velikost sile zapiranja po EN 1154 2 – 5 2 – 5 3 – 6 3 – 6
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Seti samozapiral vrat OTS 73x – z drsno letvijo

Set samozapiral vrat OTS 735 – EN 2–5 (= širine krila vrat do 1250 mm)
Samozapiralo vrat OTS 735 s pokrovom in drsno letvijo

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 735
Pokrov AD-OTS 73x
Drsna letev GS

srebrna K-18360-00-0-1

1BS
  

1A
  

2
črna K-18360-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18360-00-0-7

Posebna barva K-18360-00-0-9

Pribor (izbirno)

Oznaka Površina Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Pokrov drsne letve AD-GS

srebrna K-18364-00-0-1

3

črna K-18364-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18364-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18364-00-0-8

Posebna barva K-18364-00-0-9

Blokada, mehanska FM z omejilom odpiranja ÖB – K-18369-00-0-6 4

Montažna plošča MP – K-18280-00-0-1 10

Omejilo odpiranja ÖB [1] – K-18916-00-0-6 11

Set samozapiral vrat OTS 736 – EN 3–6 (= širine krila vrat do 1400 mm)
Samozapiralo vrat OTS 736 s pokrovom in drsno letvijo

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 736
Pokrov AD-OTS 73x
Drsna letev GS

srebrna K-18362-00-0-1

1BS
  

1A
  

2
črna K-18362-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18362-00-0-7

Posebna barva K-18362-00-0-9

Stran tečajev

[1] Ni potrebno, če je že vgrajena mehanska blokada (FM) 

1

ÖB*11 FM*4

AD-GS*3

OTS 73x1 MP*10

*Izbirna dodatna oprema

GS2
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Set samozapiral vrat OTS 735 BG – EN 2–5 (= širine krila vrat do 1250 mm)
Samozapiralo vrat OTS 735 BG s pokrovom in drsno letvijo

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 735 BG
Pokrov AD-OTS 73x
Drsna letev GS

srebrna K-18361-00-0-1

1BG
  

1A
  

2
črna K-18361-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18361-00-0-7

Posebna barva K-18361-00-0-9

Set samozapiral vrat OTS 736 BG – EN 3–6 (= širine krila vrat do 1400 mm)
Samozapiralo vrat OTS 736 BG s pokrovom in drsno letvijo

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 736 BG
Pokrov AD-OTS 73x
Drsna letev GS

srebrna K-18363-00-0-1

1BG
  

1A
  

2
črna K-18363-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18363-00-0-7

Posebna barva K-18363-00-0-9

 Seti samozapiral vrat OTS 73x BG – z drsno letvijo
Na nasprotni strani tečajev

Pribor (izbirno)

Oznaka Površina Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Pokrov drsne letve AD-GS

srebrna K-18364-00-0-1

3

črna K-18364-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18364-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18364-00-0-8

Posebna barva K-18364-00-0-9

Blokada, mehanska FM z omejilom odpiranja ÖB – K-18369-00-0-6 4

Montažna plošča MP – K-18280-00-0-1 10

Omejilo odpiranja ÖB [1] – K-18916-00-0-6 11

[1] Ni potrebno, če je že vgrajena mehanska blokada (FM) 

1

ÖB*11 FM*4

AD-GS*3

OTS 73x1 MP*10

*Izbirna dodatna oprema

GS2
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 Set samozapirala vrat OTS 73x/OTS 73x BG

Lastnosti izdelka

 ■ Rešitev za enokrilna vrata s širino krila 

do 1400 mm

 ■ Preskušeno in atestirano po EN 1154

 ■ Za kombinacijo s seti drsnih letev in 

naprav za pridrževanje

268 44

63

Modulni sistem
Podrobnosti o posameznih komponentah modularnega sistema najdete na Stran

1BS
  

1BG Telo zapirala OTS 73x/OTS 73x BG 32

1A
 

Pokrov AD-OTS 73x 33

Set je sestavljen iz:

Seti drsnih letev in naprav za pridrževanje

 ■ Samozapirala vrat serije OTS 73x je 

mogoče kombinirati z naslednjimi seti

 –GS FE-OTS 73x

 –GS FER-OTS 73x

 ■ Ustrezne podatke za naročanje najdete 

na straneh

 –52–53 (GS FE-OTS 73x)

 –54–55 (GS FER-OTS 73x)

brez drsne letve GS
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 ■ 1-krilna protipožarna in protidimna vrata 

 ■ 1-krilna vrata s pripiro

 ■ Širina krila vrat, min. 600 mm

 ■ Širina krila vrat maks.

 –1250 mm (OTS 735/OTS 735 BG)

 –1400 mm (OTS 736/OTS 736 BG)

 ■ Uporaba levo in desno po DIN

Področja uporabe

 ■ Varianta BS: 

 –Normalna montaža na strani tečajev 

(BS)

 –Naglavna montaža na nasprotni strani 

tečajev (BG)

 ■ Varianta BG:

 –Normalna montaža na nasprotni 

strani tečajev (BG)  

 –Naglavna montaža na strani tečajev 

(BS)

Pregled različic

Tipska oznaka OTS 735 OTS 735 BG OTS 736  OTS 736 BG  OTS 736 SV [2] OTS 736 BG SV [2]

Montaža Stran tečajev
Na nasprotni 
strani tečajev

Stran tečajev
Na nasprotni 
strani tečajev

Stran tečajev
Na nasprotni 
strani tečajev

Velikost sile zapiranja po EN 1154 2 – 5 2 – 5 3 – 6  3 – 6  3 – 6 3 – 6

 ■ Maks. odpiralni in zapiralni kot

 –Normalna montaža BS: 180°

 –Normalna montaža BG: 120° [1]

 ■ Širše področje uporabe pri montaži na 

nasprotni strani tečajev (BG) zaradi 

lastne različice BG

 –npr. kot odpiranja pribl. 113° pri meri 

X = 100 [1] (glejte stran 21)

[1] Odvisno od vgradne situacije.

 Zaustavljalo vrat za nastavitev maks. kota odpiranja vrat.

[2] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata.
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Seti samozapiral vrat OTS 73x – brez drsne letve

Set samozapiral vrat OTS 735 – EN 2–5 (= širine krila vrat do 1250 mm)
Samozapiralo vrat OTS 735 s pokrovom

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 735
Pokrov AD-OTS 73x

srebrna K-18498-00-0-1

1BS
  

1A

črna K-18498-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18498-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18498-00-0-8

Posebna barva K-18498-00-0-9

Pribor (izbirno)

Oznaka Površina Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Montažna plošča MP – K-18280-00-0-1 10

Set samozapiral vrat OTS 736 – EN 3–6 (= širine krila vrat do 1400 mm)
Samozapiralo vrat OTS 736 s pokrovom

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 736
Pokrov AD-OTS 73x

srebrna K-18500-00-0-1

1BS
  

1A

črna K-18500-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18500-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18500-00-0-8

Posebna barva K-18500-00-0-9

1 OTS 73x1 MP*10

*Izbirna dodatna oprema

Set samozapiral vrat OTS 736 SV [1] – EN 3–6 (= širine krila vrat do 1400 mm)
Samozapiralo vrat OTS 736 SV s pokrovom

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 736 SV
Pokrov AD-OTS 73x

srebrna K-18502-00-0-1

1BS
  

1A

črna K-18502-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18502-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18502-00-0-8

Posebna barva K-18502-00-0-9

[1] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata.

Stran tečajev
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Set samozapiral vrat OTS 735 BG – EN 2–5 (= širine krila vrat do 1250 mm)
Samozapiralo vrat OTS 735 BG s pokrovom

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 735 BG
Pokrov AD-OTS 73x

srebrna K-18499-00-0-1

1BG
  

1A

črna K-18499-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18499-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18499-00-0-8

Posebna barva K-18499-00-0-9

Set samozapiral vrat OTS 736 BG – EN 3–6 (= širine krila vrat do 1400 mm)
Samozapiralo vrat OTS 736 BG s pokrovom

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 736 BG
Pokrov AD-OTS 73x

srebrna K-18501-00-0-1

1BG
  

1A

črna K-18501-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18501-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18501-00-0-8

Posebna barva K-18501-00-0-9

 Seti samozapiral vrat OTS 73x BG – brez drsne letve
Na nasprotni strani tečajev

Pribor (izbirno)

Oznaka Površina Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Montažna plošča MP – K-18280-00-0-1 10

1 OTS 73x1 MP*10

*Izbirna dodatna oprema

Set samozapiral vrat OTS 736 BG SV [1] – EN 3–6 (= širine krila vrat do 1400 mm)
Samozapiralo vrat OTS 736 BG SV s pokrovom

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 736 BG SV
Pokrov AD-OTS 73x

srebrna K-18503-00-0-1

1BG
  

1A

črna K-18503-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18503-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18503-00-0-8

Posebna barva K-18503-00-0-9

[1] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata.
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 Set drsnih letev GS FE-OTS 73x

Lastnosti izdelka

 ■ Rešitev za enokrilna vrata s širino krila 

do 1400 mm

 ■ Preskušena in atestirana po EN 1155

 ■ Preizkušen in dovoljen s strani DIBt

Blokada, elektromehanska FE

Priprava, ki omogoča, da ostanejo vrata 

začasno odprta pod določenim kotom, 

preden jih električno zaprete

 ■ Predhodno nameščeno stransko na 

drsno letev

 ■ S pokrovom drsnih letev po celem

 ■ Tehnični podatki

 –Obratovalna napetost: 24 V DC

 –Prejem moči: 1,9 W

 –Vklopni čas: 100 %

600 47.5

25

Modulni sistem
Podrobnosti o posameznih komponentah modularnega sistema najdete na Stran

2 Drsna letev GS 34

5 Blokada, elektromehanska FE 37

6 Pokrov blokade, elektromehanske AD-GS-FE 38

Set je sestavljen iz:

Samozapirala vrat serije OTS 73x

 ■ Samozapirala vrat serije 

OTS 73x v obsegu dobave 

seta drsnih letev niso 

vsebovana in jih je treba 

naročiti posebej

 ■ Ustrezne podatke za 

naročanje najdete na straneh 

48–51 

z blokado, elektromehansko FE
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 Set drsnih letev GS FE-OTS 73x [1]

Drsna letev in blokada, elektromehanska, s pokrovom

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Drsna letev GS
Blokada, elektromehanska FE
Pokrov blokade, elektromehanske AD-GS-FE

srebrna K-18352-00-0-1

2
  

5
  

6

črna K-18352-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18352-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18352-00-0-8

Posebna barva K-18352-00-0-9

 ■ 1-krilna protipožarna in protidimna vrata 

 ■ 1-krilna vrata s pripiro

 ■ Kot pridrževanja brezstopenjsko 

nastavljiv v območju 85° – 140°

Področja uporabe

 ■ Širina krila vrat, min. 600 mm

 ■ Širina krila vrat maks.

 –1250 mm (OTS 735/OTS 735 BG)

 –1400 mm (OTS 736/OTS 736 BG)

[1] Samozapirala vrat je treba naročiti posebej – podatke za naročanje najdete na strani 48 – 51.

Pribor (izbirno)

Oznaka Površina Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Preskusna knjižica za naprave za pridrževanje – K-18097-00-0-0 –

Preskusni plin za preskušanje delovanja dimnih stikal – K-17497-00-0-0 –

 ■ Uporaba levo in desno po DIN

 ■ Za uporabo na strani tečajev in na 

nasprotni strani tečajev

FE5

AD-GS-FE6

GS2

Samozapirala vrat OTS 73x naročite posebej
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 Set naprave za pridrževanje GS FER-OTS 73x
Naprave za pridrževanje za protipožarne zaključke 

z elektromehansko blokado in dimnim stikalnim modulom

Lastnosti izdelka

 ■ Rešitev za enokrilna vrata s širino krila 

do 1400 mm

 ■ Preskušena in atestirana po EN 1155

 ■ Preizkušen in dovoljen s strani DIBt

Blokada, elektromehanska FE

Priprava, ki omogoča, da ostanejo vrata 

začasno odprta pod določenim kotom, 

preden jih električno zaprete

 ■ Predhodno nameščeno stransko na 

drsno letev

 ■ Tehnični podatki

 –Obratovalna napetost: 24 V DC

 –Prejem moči: 1,9 W

 –Vklopni čas: 100 %

Dimni vklopni modul RSM

Za električno napajanje vseh komponent 

naprave za pridrževanje (za na primer 

pridrževalo, elektromagnetni pridržalni 

magnet, javljalnik požara, sprožilno dimno 

stikalo in za druge elemente)

 ■ Tehnični podatki

 –Vhodna napetost: 230 V AC, 50/60 Hz

 –Obratovalna napetost: 24 V DC

 –Izhodni tok: maks. 460 mA

 –Prejem moči: 21 W

 –Izhodna moč: maks. 11 W

850

600

25 36

47.5

Modulni sistem
Podrobnosti o posameznih komponentah modularnega sistema najdete na Stran

2 Drsna letev GS 34

5 Blokada, elektromehanska FE 37

6 Pokrov blokade, elektromehanske AD-GS-FE 38

9 Dimni vklopni modul RSM 41

Set je sestavljen iz:

Samozapirala vrat serije OTS 73x

 ■ Samozapirala vrat serije 

OTS 73x v obsegu dobave 

seta naprav za pridrževanje 

niso vsebovana in jih je 

treba naročiti posebej

 ■ Ustrezne podatke za 

naročanje najdete na straneh 

48–51 
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Področja uporabe

 Set naprave za pridrževanje GS FER-OTS 73x [1]

Drsna letev in blokada, elektromehanska, s pokrovom in dimnim stikalnim modulom

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Drsna letev GS
Blokada, elektromehanska FE
Pokrov blokade, elektromehanske AD-GS-FE
Dimni vklopni modul RSM

srebrna K-18353-00-0-1

2
  

5
  

6
  

9

črna K-18353-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18353-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18353-00-0-8

Posebna barva K-18353-00-0-9

 ■ 1-krilna protipožarna in protidimna vrata 

 ■ 1-krilna vrata s pripiro

 ■ Kot pridrževanja brezstopenjsko 

nastavljiv v območju 85° – 140°

 ■ Širina krila vrat min.

 –840/870 mm (BS/BG)

 ■ Širina krila vrat maks.

 –1250 mm (OTS 735/OTS 735 BG)

 –1400 mm (OTS 736/OTS 736 BG)

 ■ Uporaba levo in desno po DIN

 ■ Za uporabo na strani tečajev in na 

nasprotni strani tečajev

FE5

AD-GS-FE6

GS2 RSM9

[1] Samozapirala vrat je treba naročiti posebej – podatke za naročanje najdete na strani 48 – 51.

Samozapirala vrat OTS 73x naročite posebej

Opomba: Pribor za naprave za pridrževanje najdete na straneh 180 – 198.
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Lastnosti izdelka

 ■ Rešitev za enokrilna vrata s širino krila 

do 1400 mm

 ■ S krmiljem vrstnega reda zapiranja 

SRI iz modularnega sistema OTS 73x 

primerno tudi za uporabo na dvokrilnih 

vratih

 ■ Preskušena in atestirana po EN 1154 in 

EN 1155

 ■ Preizkušen in dovoljen s strani DIBt

 ■ Z električno integrirano funkcijo 

prostega teka, ki se lahko aktivira v 

območju kota odpiranja od 0° dalje

 –Obratovalna napetost: 24 V DC

 –Prejem moči: 2,4 W

 –Vklopni čas: 100 %

 ■ Varianta za stran s tečaji in nasprotno 

stran tečajev

 ■ Najmanjše mere:

 –Telo zapirala OTS 73x FL 

(D x V x G): 319 x 65,5 x 45 mm, 

vključno s pokrovom

 –Drsna letev GS  GS (D x V x G): 

482 x 46 x 22 mm

 ■ Funkcija ventila:

 –Hitrost zapiranja

 –Končna sila

 ■ Brez posebnih sestavnih delov: 

uporabne so vse komponente 

modularnega sistema serije OTS 73x

 ■ Enaka razporeditev izvrtin kot pri vseh 

samozapiralih serije OTS 73x

 ■ Izbirno: omejevanje odpiranja, ki ga 

je mogoče integrirati oz. nadgraditi v 

drsno letev 

 Set samozapirala vrat OTS 73x FL/OTS 73x FL BG
Naprava za pridrževanje za enokrilne protipožarne zaključke s funkcijo prostega giba

45.5 482

22

65
.5

46

45319

Idealno za objektne rešitve brez ovir

OTS 73x FL skrbi za brezskrben prehod skozi protipožarna vrata 

brez ovir. Integrirana električna funkcija prostega teka, ki se 

lahko aktivira pri kotu odpiranja, večjem od 0°, omogoča prosto 

gibanje vrat, enako, kot da samozapiralo ne bi bilo nameščeno. 

V primeru požara pa je zagotovljeno varno zapiranje vrat. Tako 

so samozapirala OTS 73x FL izjemno primerna na primer za 

uporabo pri protipožarnih vratih v vrtcih, šolah, bolnišnicah in 

upokojenskih domovih – v skladu s standardi za gradnjo brez ovir 

po DIN 18040 in DIN SPEC 1104.

Ključ klasifi kacije po EN 1154

 OTS 735 FL/OTS 735 FL BG 4 8 5 1 1 4

 OTS 736 FL/OTS 736 FL BG 4 8 6 1 1 4



57GU  І  WP00600-23-2-1  І  01/2018

 ■ 1-krilna protipožarna in protidimna vrata 

 ■ 1-krilna vrata s pripiro

 ■ Širina krila vrat, min. 600 mm

 ■ Maks. širina vratnega krila

 –1250 mm 

(OTS 735 FL/OTS 735 FL BG) 

 –1400 mm 

(OTS 736 FL/OTS 736 FL BG)

 ■ Uporaba levo in desno po DIN

Področja uporabe

 ■ S krmiljem vrstnega reda zapiranja 

SRI iz modularnega sistema OTS 73x 

primerno tudi za uporabo na 2-krilnih 

vratih

 ■ Maks. odpiralni in zapiralni kot

 –Normalna montaža BS: 180°

 –Normalna montaža BG: 120° [1]

 ■ Maks. kot prostega teka pribl. 

120° – 125°

 ■ Varianta BS: 

 –Normalna montaža na strani tečajev 

(BS)

 –Naglavna montaža na nasprotni strani 

tečajev (BG)

 ■ Varianta BG:

 –Normalna montaža na nasprotni 

strani tečajev (BG)

 –Naglavna montaža na strani tečajev 

(BS)

Pregled različic

Tipska oznaka OTS 735 FL OTS 735 FL BG OTS 736 FL OTS 736 FL BG

Montaža Stran tečajev Na nasprotni strani tečajev Stran tečajev Na nasprotni strani tečajev

Velikost sile zapiranja po EN 1154 5 5 6 6

[1] Odvisno od vgradne situacije.

 Zaustavljalo vrat za nastavitev maks. kota odpiranja vrat.



58

Naležno zgornje samozapiralo vrat z drsno letvijo I Modularni sistem – Seti za 1-krilna vrata

GU  І  WP00600-23-2-1  І  01/2018

Seti samozapiral vrat OTS 735 FL 

Set samozapiral vrat OTS 735 FL – EN 5 (= širine krila vrat do 1250 mm)/na strani tečajev
Samozapiralo vrat OTS 735 FL s pokrovom

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 735 FL
Pokrov AD-OTS 73x FL

srebrna K-19268-00-0-1

–

črna K-19268-00-0-6

bela (RAL 9016) K-19268-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-19268-00-0-8

Posebna barva K-19268-00-0-9

Set samozapiral vrat OTS 735 FL – EN 5 (= širine krila vrat do 1250 mm)/na strani tečajev
Samozapiralo vrat OTS 735 FL s pokrovom in drsno letvijo

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 735 FL
Pokrov AD-OTS 73x FL
Drsna letev GS

srebrna K-19270-00-0-1

–
črna K-19270-00-0-6

bela (RAL 9016) K-19270-00-0-7

Posebna barva K-19270-00-0-9

Samozapiralo vrat OTS 735 FL – EN 5 (= širine krila vrat do 1250 mm)/na strani tečajev
Samozapiralo vrat  OTS 735 FL (brez pokrova, brez drsne letve)

Oznaka Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 735 FL srebrna K-19266-00-0-1 –

Stran tečajev
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Set samozapiral vrat OTS 735 FL BG – EN 5 (= širine krila vrat do 1250 mm)/na nasprotni strani tečajev
Samozapiralo vrat OTS 735 FL BG s pokrovom in drsno letvijo

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 735 FL BG
Pokrov AD-OTS 73x FL
Drsna letev GS

srebrna K-19271-00-0-1

–
črna K-19271-00-0-6

bela (RAL 9016) K-19271-00-0-7

Posebna barva K-19271-00-0-9

Set samozapiral vrat OTS 735 FL BG – EN 5 (= širine krila vrat do 1250 mm)/na nasprotni strani tečajev
Samozapiralo vrat OTS 735 FL BG s pokrovom

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 735 FL BG
Pokrov AD-OTS 73x FL

srebrna K-19269-00-0-1

–

črna K-19269-00-0-6

bela (RAL 9016) K-19269-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-19269-00-0-8

Posebna barva K-19269-00-0-9

Samozapiralo vrat OTS 735 FL BG – EN 5 (= širine krila vrat do 1250 mm)/na nasprotni strani tečajev
Samozapiralo vrat OTS 735 FL BG (brez pokrova, brez drsne letve)

Oznaka Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 735 FL BG srebrna K-19267-00-0-1 –

Seti samozapiral vrat OTS 735 FL BG
Na nasprotni strani tečajev
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Set samozapiral vrat OTS 736 FL – EN 6 (= širine krila vrat do 1400 mm)/na strani tečajev
Samozapiralo vrat OTS 736 FL s pokrovom

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 736 FL
Pokrov AD-OTS 73x FL

srebrna K-18504-00-0-1

–

črna K-18504-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18504-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18504-00-0-8

Posebna barva K-18504-00-0-9

Set samozapiral vrat OTS 736 FL – EN 6 (= širine krila vrat do 1400 mm)/na strani tečajev
Samozapiralo vrat OTS 736 FL s pokrovom in drsno letvijo

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 736 FL
Pokrov AD-OTS 73x FL
Drsna letev GS

srebrna K-18388-00-0-1

–
črna K-18388-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18388-00-0-7

Posebna barva K-18388-00-0-9

Samozapiralo vrat OTS 736 FL – EN 6 (= širine krila vrat do 1400 mm)/na strani tečajev
Samozapiralo vrat  OTS 736 FL (brez pokrova, brez drsne letve)

Oznaka Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 736 FL srebrna K-18349-00-0-1 –

Seti samozapiral vrat OTS 736 FL 
Stran tečajev
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Seti samozapiral vrat OTS 736 FL BG
Na nasprotni strani tečajev

Set samozapiral vrat OTS 736 FL BG – EN 6 (= širine krila vrat do 1400 mm)/na nasprotni strani tečajev
Samozapiralo vrat OTS 736 FL BG s pokrovom in drsno letvijo

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 736 FL BG
Pokrov AD-OTS 73x FL
Drsna letev GS

srebrna K-18389-00-0-1

–
črna K-18389-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18389-00-0-7

Posebna barva K-18389-00-0-9

Set samozapiral vrat OTS 736 FL BG – EN 6 (= širine krila vrat do 1400 mm)/na nasprotni strani tečajev
Samozapiralo vrat OTS 736 FL BG s pokrovom

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 736 FL BG
Pokrov AD-OTS 73x FL

srebrna K-18505-00-0-1

–

črna K-18505-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18505-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18505-00-0-8

Posebna barva K-18505-00-0-9

Samozapiralo vrat OTS 736 FL BG – EN 6 (= širine krila vrat do 1400 mm)/na nasprotni strani tečajev
Samozapiralo vrat OTS 736 FL BG (brez pokrova, brez drsne letve)

Oznaka Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 736 FL BG srebrna K-18350-00-0-1 –
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Seti samozapiral vrat OTS 73x FL/OTS 73x FL BG
Posamezni deli

Pokrov drsne letve AD-GS

Oznaka Površina Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Pokrov drsne letve AD-GS

srebrna K-18364-00-0-1

3

črna K-18364-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18364-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18364-00-0-8

Posebna barva K-18364-00-0-9

Drsna letev GS
Drsna letev z drsno ročico in zgornjim delom osi

Oznaka Površina Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Drsna letev GS

srebrna K-18351-00-0-1

2
 

črna K-18351-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18351-00-0-7

v barvi nerjavečega jekla K-18351-00-0-8P

Posebna barva K-18351-00-0-9

Pokrov AD-OTS 73x FL

Oznaka Površina Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Pokrov AD-OTS 73x FL

srebrna K-18508-00-0-1

–

črna K-18508-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18508-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18508-00-0-8

Posebna barva K-18508-00-0-9
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Pribor/razširitve

Pribor/razširitve (izbirno)

Oznaka Površina Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Dimni stikalni modul RSM (vključno z omrežnim napajalnikom, 
sprožilno enoto in javljalnikom padca)

srebrna K-19058-00-0-1

 
9

črna K-19058-00-0-6

bela (RAL 9016) K-19058-00-0-7

v barvi nerjavečega jekla K-19058-00-0-8P

Posebna barva K-19058-00-0-9

Montažna plošča MP – K-18280-00-0-1 10

Omejilo odpiranja ÖB – K-18916-00-0-6 11

Ročna sprožilna tipka AP/UP bela (RAL 9016) K-17492-00-0-7 –

Preskusna knjižica za naprave za pridrževanje – K-18097-00-0-0 –

Preskusni plin za preskušanje delovanja dimnih stikal – K-17497-00-0-0 –

Varnostne nalepke/preskusne ploščice za naprave za pridrževanje – K-18529-00-0-0 –

 Seti samozapiral vrat OTS 73x FL/OTS 73x FL BG

Opomba: Primerne kabelske prehode najdete na straneh 210 in 211.
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 Set drsnih letev GS SRI-OTS 73x

Lastnosti izdelka

 ■ Rešitev za dvokrilna vrata s skupno 

širino kril do 2800 mm

 ■ Preskušeno in atestirano po EN 1158

Regulator zaporedja zapiranja SRI

 ■ V drsno letev integriran mehanski 

regulator zaporedja zapiranja (SRI) 

za vselej zanesljivo zapiranje vrat s 

pravilnim vrstnim redom zapiranja kril.
25

489489 47.5

489 489

25

47.5

Prikaz: Set drsnih letev GS SRI-OTS 73x

Prikaz: Set drsnih letev GS SRI-OTS 73x BG

s krmiljem vrstnega reda zapiranja SRI
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 ■ 2-krilna protipožarna in protidimna 

vrata 

 ■ 2-krilna vrata s pripiranjem

 ■ Min. skupna širina kril

 –1430/1475 mm (BS/BG)

 ■ Maks. skupna širina kril

 –2500 mm (OTS 735/OTS 735 BG)

 –2800 mm (OTS 736/OTS 736 BG)

 ■ Min. širina pasivnega krila: 400/600 mm 

(BS/BG)

Področja uporabe

 ■ Normalna montaža na strani tečajev in 

na nasprotni strani tečajev

 ■ Maks. odpiralni in zapiralni kot

 –Normalna montaža BS: 180°

 –Normalna montaža BG: 120° [1]

 ■ Širše področje uporabe pri montaži na 

nasprotni strani tečajev (BG) zaradi 

lastne različice BG

 –npr. kot odpiranja pribl. 113° pri 

meri X = 100 mm [1] (glejte stran 21)

Modulni sistem
Podrobnosti o posameznih komponentah modularnega sistema najdete na Stran

2 x  2 Drsne letve GS 34

2 x  3 Pokrovi drsnih letev AD-GS 35

1 x  7BS 
  

7BG Regulator zaporedja zapiranja SRI oz. SRI-BG 39

1 x  8 Pokrov regulatorja zaporedja zapiranja SRI 40

Set je sestavljen iz:

[1] Odvisno od vgradne situacije.

 Zaustavljalo vrat za nastavitev maks. kota odpiranja vrat.

Samozapirala za vrata OTS 73x

 ■ Samozapirala vrat serije OTS 73x v 

obsegu dobave seta drsnih letev niso 

vsebovana in jih je treba naročiti 

posebej

 ■ Pri uporabi s setom drsnih letev 

je treba vedno naročiti še dve 

samozapirali vrat OTS 73x

 ■ Ustrezne podatke za naročanje najdete 

na straneh 76 – 79 

Uporaba krmilja za vrstni red zapiranja 

SRI-OTS 73x na dvokrilnih polno paničnih 

vratih pri evakuacijskih in reševalnih poteh

Pri dvokrilnih polno paničnih vratih pri 

evakuacijskih in reševalnih poteh je 

uporaba primerne sojemalne lopute 

obvezno potrebna. Ta poskrbi, da se 

pri odpiranju pasivnega krila (panični 

zapah) odpre tudi aktivno krilo najmanj 

do področja, ko prične sojemati krmilje za 

zaporedje zapiranja (SRI-OTS 73x).

Ustrezni diagram uporabe in nadaljnje 

informacije o sojemalni loputi najdete na 

straneh 206 – 209.
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Set drsnih letev GS SRI-OTS 73x

Pribor (izbirno)

Oznaka Površina Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Blokada, mehanska FM z omejilom odpiranja ÖB – K-18369-00-0-6 4

Omejilo odpiranja ÖB [2] – K-18916-00-0-6 11

Mikrostikalo/priključna platina za regulator zaporedja zapiranja SRI – K-18239-00-0-0 –

Montažna plošča GS-SRI-OTS 73x
30 mm

srebrna K-19502-12-0-1 –

Posebna barva K-19502-12-0-9 –

Montažna plošča GS-SRI-OTS 73x
40 mm

srebrna K-19502-23-0-1 –

Posebna barva K-19502-23-0-9 –

Set drsnih letev GS SRI-OTS 73x [1]

Drsne letve, regulator zaporedja zapiranja, pokrovi

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Drsne letve GS
Pokrovi drsnih letev AD-GS
Krmilje vrstnega reda zapiranja SRI (brez mikrostikala)
Pokrov regulatorja zaporedja zapiranja SRI

srebrna K-18354-00-0-1
2 x 2

2 x 3

1 x 7BS

1 x 8

črna K-18354-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18354-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18354-00-0-8

Posebna barva K-18354-00-0-9

Stran tečajev

[1] Samozapirala vrat je treba naročiti posebej – podatke za naročanje najdete na strani 76 – 79.

[2] Ni potrebno, če je že vgrajena mehanska blokada (FM)

1

ÖB*11 FM*4

AD-GS3

*Izbirna dodatna oprema

GS2

1

FM*4

AD-GS3

GS2 ÖB*11SRI7BS

AD-SRI8

Samozapirala vrat OTS 73x naročite posebej Samozapirala vrat OTS 73x naročite posebej
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 Set drsnih letev GS SRI-OTS 73x BG
Na nasprotni strani tečajev

Pribor (izbirno)

Oznaka Površina Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Blokada, mehanska FM z omejilom odpiranja ÖB – K-18369-00-0-6 4

Omejilo odpiranja ÖB [2] – K-18916-00-0-6 11

Mikrostikalo/priključna platina za regulator zaporedja zapiranja SRI – K-18239-00-0-0 –

Montažna plošča GS-SRI-OTS 73x
30 mm

srebrna K-19502-12-0-1 –

Posebna barva K-19502-12-0-9 –

Montažna plošča GS-SRI-OTS 73x
40 mm

srebrna K-19502-23-0-1 –

Posebna barva K-19502-23-0-9 –

Set drsnih letev GS SRI-OTS 73x BG [1]

Drsne letve, regulator zaporedja zapiranja, pokrovi

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Drsne letve GS
Pokrovi drsnih letev AD-GS
Regulator zaporedja zapiranja SRI-BG (brez mikrostikala)
Pokrov regulatorja zaporedja zapiranja SRI

srebrna K-18357-00-0-1
2 x 2

2 x 3

1 x 7BG

1 x 8

črna K-18357-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18357-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18357-00-0-8

Posebna barva K-18357-00-0-9

[1] Samozapirala vrat je treba naročiti posebej – podatke za naročanje najdete na strani 76 – 79.

[2] Ni potrebno, če je že vgrajena mehanska blokada (FM)

ÖB*11 FM*4

AD-GS3

GS2

1

FM*4

AD-GS3

GS2 ÖB*11

AD-SRI8

SRI-BG7BG

*Izbirna dodatna oprema

Samozapirala vrat OTS 73x naročite posebej Samozapirala vrat OTS 73x naročite posebej
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 Set drsnih letev GS FE-SRI-OTS 73x
z regulatorjem zaporedja zapiranja SRI in elektromehansko blokado FE

Lastnosti izdelka

 ■ Rešitev za dvokrilna vrata s skupno 

širino kril do 2800 mm

 ■ Preskušena in atestirana po EN 1155 in 

EN 1158

 ■ Preizkušen in dovoljen s strani DIBt

Regulator zaporedja zapiranja SRI

 ■ V drsno letev integriran mehanski 

regulator zaporedja zapiranja (SRI) 

za vselej zanesljivo zapiranje vrat s 

pravilnim vrstnim redom zapiranja kril.

 ■ Serijsko opremljeno z mikrostikalom 

v aktivnem krilu zagotavlja zapiranje 

pasivnega krila pri ročni sprostitvi 

aktivnega krila iz blokade

Blokada, elektromehanska FE

 ■ V drsno letev integrirana in predhodno 

nameščena priprava, ki omogoča, da 

ostanejo vrata začasno odprta pod 

določenim kotom, preden jih električno 

zaprete

 ■ Set vsebuje: 2 blokadi, elektromehanski 

(FE); po ena za aktivno in pasivno krilo

 ■ Blokiranje aktivnega krila neodvisno od 

pasivnega krila je vedno izvedljivo

Pokrov

 ■ Regulator zaporedja zapiranja in 

elektromehanska blokada, sta 

integrirana pod skupnim pokrovom

47.5600600

25

47.5600600

25

Prikaz: Set drsnih letev GS FE SRI-OTS 73x

Prikaz: Set drsnih letev GS FE SRI-OTS 73x BG
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 ■ 2-krilna protipožarna in protidimna 

vrata 

 ■ Min. skupna širina kril

 –1430 mm/1475 mm (BS/BG)

 ■ Maks. skupna širina kril

 –2500 mm (OTS 735/OTS 735 BG)

 –2800 mm (OTS 736/OTS 736 BG)

 ■ Min. širina pasivnega krila: 400/600 mm 

(BS/BG)

 ■ Kot pridrževanja brezstopenjsko 

nastavljiv v območju 85° – 140° [1]

Področja uporabe

 ■ Normalna montaža na strani tečajev in 

na nasprotni strani tečajev

 ■ Maks. odpiralni in zapiralni kot

 –Normalna montaža BS: 180°

 –Normalna montaža BG: 120° [1]

 ■ Širše področje uporabe pri montaži na 

nasprotni strani tečajev (BG) zaradi 

lastne različice BG

 –npr. kot odpiranja pribl. 113° pri 

meri X = 100 mm [1] (glejte stran 21)

Modulni sistem
Podrobnosti o posameznih komponentah modularnega sistema najdete na Stran

2 x  2 Drsne letve GS 34

2 x  5 Blokada, elektromehanska FE 37

2 x  6 Pokrov blokade, elektromehanske AD-GS-FE 38

1 x  7BS 
  

7BG Regulator zaporedja zapiranja SRI oz. SRI-BG 39

1 x  8 Pokrov regulatorja zaporedja zapiranja SRI 40

Set je sestavljen iz:

[1] Odvisno od vgradne situacije.

 Zaustavljalo vrat za nastavitev maks. kota odpiranja vrat.

Samozapirala za vrata OTS 73x

 ■ Samozapirala vrat serije OTS 73x v 

obsegu dobave seta drsnih letev niso 

vsebovana in jih je treba naročiti 

posebej

 ■ Pri uporabi s setom drsnih letev 

je treba vedno naročiti še dve 

samozapirali vrat OTS 73x

 ■ Ustrezne podatke za naročanje najdete 

na straneh 76 – 79  

Uporaba regulatorja zaporedja zapiranja 

SRI-OTS 73x na dvokrilnih polno 

paničnih vratih pri evakuacijskih in 

reševalnih poteh

Pri dvokrilnih polno paničnih vratih pri 

evakuacijskih in reševalnih poteh je 

uporaba primerne sojemalne lopute 

obvezno potrebna. Ta poskrbi, da se 

pri odpiranju pasivnega krila (panični 

zapah) odpre tudi aktivno krilo najmanj 

do področja, ko prične sojemati regulator 

zaporedja zapiranja (SRI-OTS 73x).

Ustrezni diagram uporabe in nadaljnje 

informacije o sojemalni loputi najdete na 

straneh 206 – 209.
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Set drsnih letev GS FE-SRI-OTS 73x

Set drsnih letev GS FE-SRI-OTS 73x [1]

Drsne letve, elektromehanske blokade, regulator zaporedja zapiranja, pokrovi

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Drsne letve GS
Blokade, elektromehanske FE
Pokrovi blokad, elektromehanskih AD-GS-FE
Regulator zaporedja zapiranja SRI (z mikrostikalom)
Pokrov regulatorja zaporedja zapiranja SRI

srebrna K-18355-00-0-1

2 x 2

2 x 5

2 x 6

1 x 7BS

1 x 8

črna K-18355-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18355-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18355-00-0-8

Posebna barva K-18355-00-0-9

[1] Samozapirala vrat je treba naročiti posebej – podatke za naročanje najdete na strani 76 – 79.

FE5

AD-GS-FE6

GS2 FE5

AD-GS-FE6

GS2

AD-SRI8

SRI7BS

Samozapirala vrat OTS 73x naročite posebej Samozapirala vrat OTS 73x naročite posebej

Opomba: Pribor za naprave za pridrževanje najdete na straneh 180 – 198.

Stran tečajev
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 Set drsnih letev GS FE-SRI-OTS 73x BG
Na nasprotni strani tečajev

Set drsnih letev GS FE-SRI-OTS 73x BG [1]

Drsne letve, elektromehanske blokade, regulator zaporedja zapiranja, pokrovi

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Drsne letve GS
Blokade, elektromehanske FE
Pokrovi blokad, elektromehanskih AD-GS-FE
regulator zaporedja zapiranja SRI-BG (z mikrostikalom)
Pokrov regulatorja zaporedja zapiranja SRI

srebrna K-18358-00-0-1

2 x 2

2 x 5

2 x 6

1 x 7BG

1 x 8

črna K-18358-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18358-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18358-00-0-8

Posebna barva K-18358-00-0-9

[1] Samozapirala vrat je treba naročiti posebej – podatke za naročanje najdete na strani 76 – 79.

FE5

AD-GS-FE6

GS2 FE5

AD-GS-FE6

GS2

AD-SRI8

SRI-BG7BG

Samozapirala vrat OTS 73x naročite posebej Samozapirala vrat OTS 73x naročite posebej

Opomba: Pribor za naprave za pridrževanje najdete na straneh 180 – 198.
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 Set naprave za pridrževanje GS FER-SRI-OTS 73x
Naprava za pridrževanje za dvokrilne protipožarne zaključke z regulatorjem 

zaporedja zapiranja, elektromehansko blokado in dimnim stikalnim modulom

Lastnosti izdelka

 ■ Rešitev za dvokrilna vrata s skupno 

širino kril do 2800 mm

 ■ Preskušena in atestirana po EN 1155 in 

EN 1158

 ■ Preizkušen in dovoljen s strani DIBt po 

smernicah za naprave za pridrževanje

Regulator zaporedja zapiranja SRI

 ■ V drsno letev integriran mehanski 

regulator zaporedja zapiranja (SRI) 

za vselej zanesljivo zapiranje vrat s 

pravilnim vrstnim redom zapiranja kril

 ■ Serijsko opremljeno z mikrostikalom 

v aktivnem krilu zagotavlja zapiranje 

pasivnega krila pri ročni sprostitvi 

aktivnega krila iz blokade

Blokada, elektromehanska FE

 ■ V drsno letev integrirana in predhodno 

nameščena priprava, ki omogoča, da 

ostanejo vrata začasno odprta pod 

določenim kotom, preden jih električno 

zaprete

 ■ Set vsebuje: 2 blokadi, elektromehanski 

(FE); po ena za aktivno in pasivno krilo

 ■ Blokiranje aktivnega krila neodvisno od 

pasivnega krila je vedno izvedljivo

Pokrov

 ■ Regulator zaporedja zapiranja in 

elektromehanska blokada, sta 

integrirana pod skupnim pokrovom

Dimni vklopni modul RSM

 ■ Za električno napajanje vseh 

komponent naprave za pridrževanje (za 

na primer pridrževalo, elektromagnetni 

pridržalni magnet, javljalnik požara, 

sprožilno dimno stikalo in za druge 

elemente)

600 600 47.5

25

36

600 600
47.5 36

25

Prikaz 1: Set naprave za pridrževanje GS FER-SRI-OTS 73x – dimni stikalni modul RSM montiran v sredini

Prikaz 1: Set naprave za pridrževanje GS FER-SRI-OTS 73x BG– dimni stikalni modul RSM montiran v sredini

m
ax

. 0
.1

 m

m
ax

. 0
.1

 m

Prikaz 2:

Set naprave za pridrževanje 

GS FER-SRI-OTS 73x

Dimni stikalni modul RSM nameščen na 

nasprotni strani (tukaj: na nasprotni strani 

tečajev)

Prikaz 2:

Set naprave za pridrževanje 

GS FER-SRI-OTS 73x BG

Dimni stikalni modul RSM nameščen na 

 nasprotni strani (tukaj: na strani tečajev)
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 ■ 2-krilna protipožarna in protidimna 

vrata 

 ■ Min. skupna širina kril

 –Prikaz 1: 1725 mm/1770 mm (BS/BG)

 –Prikaz 2: 1430 mm/1475 mm (BS/BG)

 ■ Maks. skupna širina kril

 –2500 mm (OTS 735/OTS 735 BG)

 –2800 mm (OTS 736/OTS 736 BG)

 ■ Min. širina pasivnega krila: 400/600 mm 

(BS/BG)

 ■ Kot pridrževanja brezstopenjsko 

nastavljiv v območju 85° – 140° [1]

Področja uporabe

Modulni sistem
Podrobnosti o posameznih komponentah modularnega sistema najdete na Stran

2 x  2 Drsne letve GS 34

2 x  5 Blokada, elektromehanska FE 37

2 x  6 Pokrov blokade, elektromehanske AD-GS-FE 38

1 x  7BS 
  

7BG Regulator zaporedja zapiranja SRI oz. SRI-BG 39

1 x  8 Pokrov regulatorja zaporedja zapiranja SRI 40

1 x  9 Dimni vklopni modul RSM 41

Set je sestavljen iz:

[1] Odvisno od vgradne situacije.

 Zaustavljalo vrat za nastavitev maks. kota odpiranja vrat.

Samozapirala za vrata OTS 73x

 ■ Samozapirala vrat serije OTS 73x 

v obsegu dobave seta naprav za 

pridrževanje niso vsebovana in jih je 

treba naročiti posebej

 ■ Pri uporabi s setom pridrževalnih 

naprav je treba vedno naročiti še 2 

samozapirali vrat OTS 73x

 ■ Ustrezne podatke za naročanje najdete 

na straneh 76 – 79

 ■ Normalna montaža na strani tečajev in 

na nasprotni strani tečajev

 ■ Maks. odpiralni in zapiralni kot

 –Normalna montaža BS: 180°

 –Normalna montaža BG: 120° [1]

 ■ Širše področje uporabe pri montaži na 

nasprotni strani tečajev (BG) zaradi 

lastne različice BG

 –npr. kot odpiranja pribl. 113° pri 

meri X = 100 mm [1] (glejte stran 21)

Uporaba regulatorja zaporedja zapiranja 

SRI-OTS 73x na dvokrilnih polno 

paničnih vratih pri evakuacijskih in 

reševalnih poteh

Pri dvokrilnih polno paničnih vratih pri 

evakuacijskih in reševalnih poteh je 

uporaba primerne sojemalne lopute 

obvezno potrebna. Ta poskrbi, da se 

pri odpiranju pasivnega krila (panični 

zapah) odpre tudi aktivno krilo najmanj 

do področja, ko prične sojemati krmilje za 

vrstni red zapiranja (SRI-OTS 73x).

Ustrezni diagram uporabe in nadaljnje 

informacije o sojemalni loputi najdete na 

straneh 206 – 209.
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Set naprave za pridrževanje GS FER-SRI-OTS 73x

Set naprave za pridrževanje GS FER-SRI-OTS 73x [1]

Drsne letve, elektromehanske blokade, regulator zaporedja zapiranja, pokrovi, dimni stikalni modul

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Drsne letve GS
Blokade, elektromehanske FE
Pokrovi blokad, elektromehanskih AD-GS-FE
Regulator zaporedja zapiranja SRI (z mikrostikalom)
Pokrov regulatorja zaporedja zapiranja SRI
Dimni vklopni modul RSM

srebrna K-18356-00-0-1

2 x 2

2 x 5

2 x 6

1 x 7BS

1 x 8

1 x 9

črna K-18356-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18356-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18356-00-0-8

Posebna barva K-18356-00-0-9

Stran tečajev

[1] Samozapirala vrat je treba naročiti posebej – podatke za naročanje najdete na strani 76 – 79.

FE5

AD-GS-FE6

GS2 FE5

AD-GS-FE6

GS2

AD-SRI8 RSM9 RSM9

SRI7BS

Samozapirala vrat OTS 73x naročite posebej Samozapirala vrat OTS 73x naročite posebej

Opomba: Pribor za naprave za pridrževanje najdete na straneh 180 – 198.



75GU  І  WP00600-23-2-1  І  01/2018

 Set naprave za pridrževanje GS FER-SRI-OTS 73x BG
Na nasprotni strani tečajev

Set naprave za pridrževanje GS FER-SRI-OTS 73x BG [1]

Drsne letve, elektromehanske blokade, regulator zaporedja zapiranja, pokrovi, dimni stikalni modul

Set je sestavljen iz Površina Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Drsne letve GS
Blokade, elektromehanske FE
Pokrovi blokad, elektromehanskih AD-GS-FE
regulator zaporedja zapiranja SRI-BG (z mikrostikalom)
Pokrov regulatorja zaporedja zapiranja SRI
Dimni vklopni modul RSM

srebrna K-18359-00-0-1

2 x 2

2 x 5

2 x 6

1 x 7BG

1 x 8

1 x 9

črna K-18359-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18359-00-0-7

Nerjaveče jeklo K-18359-00-0-8

Posebna barva K-18359-00-0-9

[1] Samozapirala vrat je treba naročiti posebej – podatke za naročanje najdete na strani 76 – 79.

FE5

AD-GS-FE6

GS2 FE5

AD-GS-FE6

GS2

AD-SRI8 RSM9 RSM9

SRI-BG7BG

Samozapirala vrat OTS 73x naročite posebej Samozapirala vrat OTS 73x naročite posebej

Opomba: Pribor za naprave za pridrževanje najdete na straneh 180 – 198.
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 Set samozapirala vrat OTS 73x/OTS 73x BG

Lastnosti izdelka

 ■ Rešitev za dvokrilna vrata s skupno 

širino kril do 2800 mm

 ■ Preskušeno in atestirano po EN 1154

Modulni sistem
Podrobnosti o posameznih komponentah modularnega sistema najdete na Stran

1BS
  

1BG Telo zapirala OTS 73x/OTS 73x BG 32

1A
 

Pokrov AD-OTS 73x 33

Set je sestavljen iz:

Seti drsnih letev in naprav za pridrževanje

 ■ Samozapirala vrat serije OTS 73x je 

mogoče kombinirati z naslednjimi seti

 –GS SRI-OTS 73x

 –GS FE-SRI-OTS 73x

 –GS FER-SRI-OTS 73x

 ■ Ustrezne podatke za naročanje najdete 

na straneh

 –64–67 (GS SRI-OTS 73x)

 –68–71 (GS FE-SRI-OTS 73x)

 –72–75 (GS FER-SRI-OTS 73x) 

 ■ Pri uporabi s seti je treba vedno 

naročiti še 2 samozapirali vrat OTS 73x

brez drsne letve GS
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 ■ 2-krilna protipožarna in protidimna 

vrata 

 ■ 2-krilna vrata s pripiro

 ■ Skupna širina kril maks.

 –2500 mm (OTS 735/OTS 735 BG)

 –2800 mm (OTS 736/OTS 736 BG)

 ■ Uporaba levo in desno po DIN

Področja uporabe

 ■ Varianta BS: 

 –Normalna montaža na strani tečajev 

(BS)

 –Naglavna montaža na nasprotni strani 

tečajev (BG)

 ■ Varianta BG:

 –Normalna montaža na nasprotni 

strani tečajev (BG)  

 –Naglavna montaža na strani tečajev 

(BS)

Pregled različic

Tipska oznaka OTS 735 OTS 735 BG OTS 736 OTS 736 BG  OTS 736 SV [2]  OTS 736 BG SV [2]

Montaža Stran tečajev
Na nasprotni 
strani tečajev

Stran tečajev
Na nasprotni 
strani tečajev

Stran tečajev
Na nasprotni 
strani tečajev

Velikost sile zapiranja po EN 1154 2 – 5 2 – 5 3 – 6 3 – 6  3 – 6  3 – 6

[1] Odvisno od vgradne situacije.

 Zaustavljalo vrat za nastavitev maks. kota odpiranja vrat.

[2] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata.

 ■ Maks. odpiralni in zapiralni kot

 –Normalna montaža BS: 180°

 –Normalna montaža BG: 120° [1]

 ■ Širše področje uporabe pri montaži na 

nasprotni strani tečajev (BG) zaradi 

lastne različice BG

 –npr. kot odpiranja pribl. 113° pri 

meri X = 100 mm [1] (glejte stran 21)



78

Naležno zgornje samozapiralo vrat z drsno letvijo I Modularni sistem – Seti za 2-krilna vrata

GU  І  WP00600-23-2-1  І  01/2018

Seti samozapiral vrat OTS 73x – brez drsne letve

Set samozapiral vrat OTS 735 – EN 2–5 (= skupna širina kril do 2500 mm)
Samozapiralo vrat OTS 735 s pokrovom

Set je sestavljen iz Površina EE [1] Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 735
Pokrov AD-OTS 73x

srebrna 1 K-18498-00-0-1

1BS
  

1A

črna 1 K-18498-00-0-6

bela (RAL 9016) 1 K-18498-00-0-7

Nerjaveče jeklo 1 K-18498-00-0-8

Posebna barva 1 K-18498-00-0-9

Pribor (izbirno)

Oznaka Površina EE Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Montažna plošča MP – 1 K-18280-00-0-1 10

Set samozapiral vrat OTS 736 – EN 3–6 (= skupna širina kril do 2800 mm)
Samozapiralo vrat OTS 736 s pokrovom

Set je sestavljen iz Površina EE [1] Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 736
Pokrov AD-OTS 73x

srebrna 1 K-18500-00-0-1

1BS
  

1A

črna 1 K-18500-00-0-6

bela (RAL 9016) 1 K-18500-00-0-7

Nerjaveče jeklo 1 K-18500-00-0-8

Posebna barva 1 K-18500-00-0-9

11 OTS 73x1 MP*10 OTS 73x1MP*10

*Izbirna dodatna oprema

[1]  Pri uporabi s setoma drsnih letev GS SRI-OTS 73x in GS FE-SRI-OTS 73x in setom naprav za pridrževanje 

GS FER-SRI-OTS 73x je treba naročiti še 2 samozapirali vrat OTS 73x.

[2] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata.

Set samozapiral vrat OTS 736 SV [2] – EN 3–6 (= skupna širina vrat 2800 mm)
Samozapiralo vrat OTS 736 SV s pokrovom

Set je sestavljen iz Površina EE [1] Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 736 SV
Pokrov AD-OTS 73x

srebrna 1 K-18502-00-0-1

1BS
  

1A

črna 1 K-18502-00-0-6

bela (RAL 9016) 1 K-18502-00-0-7

Nerjaveče jeklo 1 K-18502-00-0-8

Posebna barva 1 K-18502-00-0-9

Stran tečajev
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Set samozapiral vrat OTS 735 BG – EN 2–5 (= skupna širina kril do 2500 mm)
Samozapiralo vrat OTS 735 BG s pokrovom

Set je sestavljen iz Površina EE [1] Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 735 BG
Pokrov AD-OTS 73x

srebrna 1 K-18499-00-0-1

1BG
  

1A

črna 1 K-18499-00-0-6

bela (RAL 9016) 1 K-18499-00-0-7

Nerjaveče jeklo 1 K-18499-00-0-8

Posebna barva 1 K-18499-00-0-9

Set samozapiral vrat OTS 736 BG – EN 3–6 (= skupna širina kril do 2800 mm)
Samozapiralo vrat OTS 736 BG s pokrovom

Set je sestavljen iz Površina EE [1] Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 736 BG
Pokrov AD-OTS 73x

srebrna 1 K-18501-00-0-1

1BG
  

1A

črna 1 K-18501-00-0-6

bela (RAL 9016) 1 K-18501-00-0-7

Nerjaveče jeklo 1 K-18501-00-0-8

Posebna barva 1 K-18501-00-0-9

 Seti samozapiral vrat OTS 73x BG – brez drsne letve
Na nasprotni strani tečajev

Pribor (izbirno)

Oznaka Površina EE Naročniška številka
Številka modularnega 
sistema

Montažna plošča MP – 1 K-18280-00-0-1 10

11 OTS 73x1 MP*10 OTS 73x1MP*10

*Izbirna dodatna oprema

[1]  Pri uporabi s setoma drsnih letev GS SRI-OTS 73x in GS FE-SRI-OTS 73x in setom naprav za pridrževanje 

GS FER-SRI-OTS 73x je treba naročiti še 2 samozapirali vrat OTS 73x.

[2] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata.

Set samozapiral vrat OTS 736 BG SV [2] – EN 3–6 (= skupna širina kril do 2800 mm)
Samozapiralo vrat OTS 736 BG SV s pokrovom

Set je sestavljen iz Površina EE [1] Naročniška številka
sestavljena iz številk 
modulov

Samozapirala za vrata OTS 736 BG SV
Pokrov AD-OTS 73x

srebrna 1 K-18503-00-0-1

1BG
  

1A

črna 1 K-18503-00-0-6

bela (RAL 9016) 1 K-18503-00-0-7

Nerjaveče jeklo 1 K-18503-00-0-8

Posebna barva 1 K-18503-00-0-9
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 Pribor OTS 73x
Montažne plošče

Montažna plošča GS-OTS 73x

Oznaka Višina Površina Naročniška številka

Montažna plošča 

GS-OTS 73x

30 mm
srebrna K-18524-00-0-1

Posebna barva K-18524-00-0-9

40 mm
srebrna K-18524-23-0-1

Posebna barva K-18524-23-0-9

Montažna plošča GS-OTS 73x

za montažo na drsno letev GS

11

30

478

5

12

458

11

40

5

23

458

478

Montažna plošča GS-SRI-OTS 73x

Oznaka Višina Površina Naročniška številka

Montažna plošča 
GS-SRI-OTS 73x

30 mm
srebrna K-19502-12-0-1

Posebna barva K-19502-12-0-9

40 mm
srebrna K-19502-23-0-1

Posebna barva K-19502-23-0-9

Montažna plošča GS-SRI-OTS 73x

za montažo regulatorja zaporedja zapiranja SRI 

pri 2-krilnih elementih

1700

30

5
12

11 300

Sl.: Montažna plošča 30 mm

Sl.: Montažna plošča 40 mm

Sl.: Montažna plošča 30 mm

1700

40

5
23

11 300

Sl.: Montažna plošča 40 mm
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max. 6

max. 10

Prižemna plošča OTS 73x

Oznaka Površina Naročniška številka

Prižemna plošča OTS 73x
srebrna K-18526-00-0-1

Posebna barva K-18526-00-0-9

Prižemna plošča OTS 73x

za montažo samozapirala vrat OTS 73x na steklenih vratih 
debeline do 10 mm

267

73

20
10.5

15

 Pribor OTS 73x
Prižemna plošča
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Pribor OTS 73x
Prekladni kotnik

Prekladni kotnik za samozapiralo vrat OTS 73x

Oznaka Površina Naročniška številka

Prekladni kotnik za samozapiralo 
vrat OTS 73x

srebrna K-18528-00-0-1

Posebna barva K-18528-00-0-9

Prekladni kotnik za samozapiralo vrat OTS 73x

za pritrditev telesa samozapirala OTS 73x pri montaži na preklado 

na strani tečajev ali pri naglavni montaži na nasprotni strani 

tečajev pri večjih globinah špalet

50

70

5

15
25

220

267

Prekladni kotnik za drsno letev GS-OTS 73x

Oznaka Površina Naročniška številka

Prekladni kotnik za drsno letev 
GS-OTS 73x

srebrna K-18525-00-0-1

Posebna barva K-18525-00-0-9

Prekladni kotnik za drsno letev GS-OTS 73x

za pritrditev drsnih letev GS pri montaži na preklado na strani 

tečajev pri večjih globinah špalet

30

30

478

19
.5

4

19

458
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Pribor OTS 73x
Ravna plošča

Ravna plošča OTS73x

Oznaka Površina Naročniška številka

Ravna plošča OTS73x
srebrna K-18527-00-0-1

Posebna barva K-18527-00-0-9

Ravna plošča OTS73x

za montažo samozapirala vrat OTS 73x na vratih s ploskim 

radijem zgornje stranice debeline do 130 mm

90
24 8

140
220
267

5



84

Naležno zgornje samozapiralo vrat z drsno letvijo І Pribor

GU  І  WP00600-23-2-1  І  01/2018

Pribor OTS 73x
Podaljšek osi, podaljšek osi drsnika

Prikaz: Podaljšek osi 6 mm

Podaljšek osi

za povečanje oz. izravnavo razdalje med samozapiralom vrat in 

drsno letvijo pri vratih z visokim zgibom

Lastnosti izdelka:

 ■ Višina 8 ali 6 mm

 ■ Enotno za vse različice OTS 73x

 ■ Možnost sestavljanja v pakete (samo pri različici 8 mm)

Podaljšek osi

Oznaka Višina [mm] Naročniška številka

Podaljšek osi med zapiralno 
osjo in drsno ročico

6 K-18767-06-0-6

8 K-18767-08-0-6

6

ø 31.2

Podaljšek osi drsnika

Oznaka Višina [mm] Naročniška številka

Podaljšek osi drsnika 10 K-19088-10-0-6

Podaljšek osi drsnika

za izravnavo montaže na drsni letvi pri ozkih profi lih vrat

ø 
20

10

4.5
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 Pribor OTS 73x
Podloge za vrtanje

Podloge za vrtanje

Način montaže Material Naročniška številka

Normalna montaža (NM) Les K-18937-35-0-0

Normalna montaža (NM) Kovina K-18937-42-0-0

Naglavna montaža (KM) Les K-18938-35-0-0

Naglavna montaža (KM) Kovina K-18938-42-0-0

Podloge za vrtanje

 ■ Montažni pripomoček za izvrtine montažnih točk na vratnem 

krilu in okviru vrat za montažo samozapirala vrat OTS 73x 

(BS in BG)

 ■ 4 različice
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458

38

11

120

34
72 15

66189

43

Vgradne situacije OTS 73x – 1-krilni elementi
 Poravnana vrata – na strani tečajev in na nasprotni strani tečajev

120 458

11

65
42

34
72

160

16

142

Normalna montaža na strani tečajev z OTS 73x

brez montažne plošče

z montažno ploščo

120 458

57
12

1123
75

142 160

16

30

11 1223
75

189 66

43

120 458

brez montažne plošče

z montažno ploščo

Naglavna montaža na strani tečajev z OTS 73x BG
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150

12

11

57

16

23
75

142 160

458

3011

12

23
75

189 66

150 458

43

 Normalna montaža na nasprotni strani tečajev z OTS 73x BG

brez montažne plošče

z montažno ploščo

57

16
11

34

63
35

458

160

150

172

150 458

3011

763
35

66

43

219

Naglavna montaža na nasprotni strani tečajev z OTS 73x

brez montažne plošče

z montažno ploščo
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Vgradne situacije OTS 73x – 1-krilni elementi
Vrata z zgibom – na strani tečajev

max. 6458120

66189

120 458

160142

max. 6

Normalna montaža na strani tečajev z OTS 73x

brez montažne plošče

z montažno ploščo

max. 26

142 160

120 458

120 458

189 66

max. 26

brez montažne plošče

z montažno ploščo
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Naglavna montaža na strani tečajev z OTS 73x BG

brez montažne plošče

z montažno ploščo

max. 26

120 458

142 160

189 66

120 458

max. 26

brez montažne plošče

z montažno ploščo

120 458

142 160 max. 10

189 66

120 458

max. 10
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189 66

150 458 max. 10 max. 26

150

142 160

458 max. 10 max. 26

Vgradne situacije OTS 73x – 1-krilni elementi
 Vrata z zgibom – na nasprotni strani tečajev

 Normalna montaža na nasprotni strani tečajev z OTS 73x BG

brez montažne plošče

z montažno ploščo
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150 458

66219 max. 6 max. 26

458

160

150

172 max. 6 max. 26

 Naglavna montaža na nasprotni strani tečajev z OTS 73x

brez montažne plošče

z montažno ploščo
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 Vgradne situacije SRI-OTS 73x – 2-krilni elementi
Na strani tečajev in na nasprotni strani tečajev

120120 458 458min. 300 min. 300

160
142

160
142

16

(1
1) (1

6
)

1430-2800

42

65

SFB min. 400

36
72

66
189

66
189

120 458 120458

SFB min. 400

1430-2800

43

15

38

min. 300 min. 300

36
72

Normalna montaža na strani tečajev z montažno ploščo

Normalna montaža na strani tečajev brez montažne plošče

SFB = širina pasivnega krila
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150 150458458 min. 300 min. 300

160

142

(1
1) (1

6
)

160

142

16

1475-2800

SFB min. 600

12

57

25
75

12

30

66
189

43

66
189

150458150 458

SFB min. 600

1475-2800

25
75

min. 300 min. 300

 Normalna montaža na nasprotni strani tečajev z montažno ploščo

Normalna montaža na nasprotni strani tečajev brez montažne plošče

SFB = širina pasivnega krila
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 Produktno- in naročniške informacije

Hitro iskanje

Skrito ležeča samozapirala vrat serije VTS 73x

1-krilne rešitve vrat  96

2-krilne rešitve vrat  97

Serija VTS 73x – Modularni sistem

Modularni sistem serije VTS 73x 98 – 99

Serija VTS 73x – posamezne komponente

Samozapirala za vrata VTS 735 100

Samozapirala za vrata VTS 735/4 101

Samozapiralo vrat s prostim gibom VTS 735 FL 102

Standardna drsna tirnica GS VTS 73x 20x12 104

Funkcijska drsna tirnica GS VTS 73x 26x32 105

Blokada, mehanska FM-VTS 73x 20x12 106

Blokada, mehanska FM-VTS 73x 26x32 107

Blokada, elektromehanska FE-VTS 73x 26x32 108

Regulator zaporedja zapiranja SRI-VTS 73x 26x32 109

Omejilo odpiranja ÖB-VTS 73x 20x12 110

Omejilo odpiranja ÖB-VTS 73x 26x32 111

Dimni vklopni modul RSM 103

Serija VTS 73x – Garniture za 1-krilna vrata

Set samozapirala vrat VTS 735 z drsno letvijo 112 – 113

Set samozapirala vrat VTS 735 FL z drsno letvijo in prostim gibom 114 – 115

Set drsnih letev GS FE-VTS 73x 26x32 116 – 117

Serija VTS 73x – Garniture za 2-krilna vrata

Set drsnih letev GS SRI-VTS 73x 26x32 118 – 119

Set drsnih letev GS FE SRI-VTS 73x 26x32 120 – 121

Serija VTS 73x – Pribor 122 – 123

Serija VTS 73x – vgradne situacije 124 – 135

Utorna samozapirala

Utorna samozapirala 20 136 – 137

Utorna samozapirala 24 136 – 137
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Uporaba Strani

Privzeto

Set samozapirala vrat VTS 735 112 – 113

Naprava za pridrževanje za protipožarne zaključke s funkcijo prostega giba

Set samozapirala vrat VTS 735 FL 114 – 115

z elektromehansko blokado

Set drsnih letev GS FE-VTS 73x 26x32 116 – 117

 Hitro iskanje – 1-krilne rešitve vrat 
Skrito ležeča samozapirala vrat VTS 73x
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Uporaba Strani

Standardno z regulatorjem zaporedja zapiranja SRI

Set drsnih letev GS SRI-VTS 73x 26x32 118 – 119

z regulatorjem zaporedja zapiranja in elektromehansko blokado

Set drsnih letev GS FE SRI-VTS 73x 26x32 120 – 121

 Hitro iskanje – 2-krilne rešitve vrat 
Skrito ležeča samozapirala vrat VTS 73x
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 Serija VTS 73x kot modularni sistem
Pregled modularnega sistema

Med našimi moduli izberite ustrezno rešitev

1-krilne rešitve

2-krilna vrata z regulatorjem zaporedja zapiranja SRI

GS VTS 73x 20x12

VTS 73x

GS VTS 73x 26x32FE

 GS VTS 73x 26x32ÖB FM  GS VTS 73x 26x32 ÖBFM

 GS VTS 73x 26x32FE  GS VTS 73x 26x32 FE

z blokado, elektromehansko

s funkcijsko drsno letvijo

z blokado, mehansko

s funkcijsko drsno letvijo

Privzeto

s standardno drsno letvijo

z blokado, elektromehansko

s funkcijsko drsno letvijo

GS VTS 73x 20x12

VTS 73x

ÖB FM

z blokado, mehansko

s standardno drsno letvijo

GS VTS 73x 26x32FE

z blokado, elektromehansko in dimnim vklopnim modulom

s funkcijsko drsno letvijo

VTS 73x 

RSM

VTS 73x

SRI-VTS GS VTS 73x 26x32  GS VTS 73x 26x32

Privzeto

s funkcijsko drsno letvijo

VTS 73x VTS 73x

 GS VTS 73x 26x32FE  GS VTS 73x 26x32 FE

z blokado, elektromehansko in dimnim vklopnim modulom

s funkcijsko drsno letvijo

RSM

VTS 73x VTS 73x

SRI-VTS

VTS 73x VTS 73x

SRI-VTS

VTS 73x VTS 73x

SRI-VTS
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 Komponente modularnega sistema

Samozapirala za vrata VTS 735

Omejilo odpiranja ÖB-VTS 73x 

20x12

Blokada, elektromehanska 

FE-VTS 73x 26x32

Omejilo odpiranja ÖB-VTS 73x 

26x32

Standardna drsna tirnica 

GS VTS 73x 20x12

Blokada, mehanska FM-VTS 73x 

20x12

Funkcijska drsna tirnica 

GS VTS 73x 26x32

Blokada, mehanska 

FM-VTS 73x 26x32

Regulator zaporedja zapiranja 

SRI-VTS 73x 26x32

Dimni vklopni modul RSM

Samozapirala za vrata VTS 735 FL

Telo zapirala

Standardna drsna letev 20x12 in pribor

Funkcijska drsna letev 26x32 in pribor

Samozapirala za vrata VTS 735/4
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 Skrito ležeče samozapiralo VTS 735

Lastnosti izdelka

 ■ Preskušeno in atestirano po EN 1154

 ■ EN 3 – 5 za širino krila vrat do 

1250 mm

 ■ Tehnika s srčasto krivuljo omogoča 

izjemno lahek in udoben prehod skozi 

vrata.

 ■ Primerno za gradnjo poslopij brez ovir 

po DIN SPEC 1104 in DIN 18040

 ■ Najmanjše mere (D x V x G): 

240 x 45 x 32 mm

Nastavitvene funkcije

 ■ Hitrost zapiranja

 ■ Končna sila

 ■ Dušenje pri odpiranju

 ■ Barvno označeni regulacijski ventili 

preprečujejo napake pri nastavljanju

 ■ Enostavna in varna nastavitev zapiralne 

sile z le nekaj vrtljaji nastavnega vijaka 

(devet vrtljajev od minimalne do 

maksimalne vrednosti)

 ■ Brezstopenjsko nastavljiva velikosti 

zapiralne sile EN 3-5

 ■ Nastavitev funkcij ventilov je možna 

kadarkoli tudi v vgrajenem stanju

 ■ Varnostni ventili v zapiralu za povišano 

zaščito pri preobremenitvi

Telo zapirala VTS 735

Naročniške informacije

Telo zapirala VTS 735

Oznaka Naročniška številka

Telo zapirala VTS 735 (brez drsne letve) K-18756-00-0-1

EN 3 – 5 za širino krila vrat do 1250 mm

Ključ klasifi kacije po EN 1154

 VTS 735 4 8 3
5 1 1 4
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 Skrito ležeče samozapiralo VTS 735/4

Lastnosti izdelka

 ■ Primerljivo z VTS 735

 ■ Z osjo dolžine 4 mm za uporabo s 

protipožarnim pokrovom

Telo zapirala VTS 735/4

Naročniške informacije

Telo zapirala VTS 735/4, protipožarni pokrov

Oznaka Naročniška številka

Telo zapirala VTS 735/4 (brez drsne letve) K-19453-00-0-1

Protipožarni pokrov K-19462-00-0-0

Protipožarni pokrov

EN 3 – 5 za širino krila vrat do 1250 mm

Ključ klasifi kacije po EN 1154

 VTS 735/4 4 8 3
5 1 1 4
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 Skrito ležeče samozapiralo VTS 735 FL

Lastnosti izdelka

 ■ Preskušena in atestirana po EN 1155

 ■ Preizkušen in dovoljen s strani DIBt

 ■ Z električno integrirano funkcijo 

prostega teka, ki se lahko aktivira v 

območju kota odpiranja od 0° dalje

 –Obratovalna napetost: 24 V DC

 –Prejem moči: 2,4 W

 –Vklopni čas: 100 %

 ■ Najmanjše mere (D x V x G): 

271 x 45 x 32 mm

Nastavitvene funkcije:

 ■ Hitrost zapiranja

 ■ Končna sila

 ■ Barvno označeni regulacijski ventili 

preprečujejo napake pri nastavljanju

 ■ Fiksna velikost zapiralne sile EN 5

 ■ Vse nastavitve so izvedljive tudi v 

vgrajenem stanju

Telo zapirala VTS 735 FL

Naročniške informacije

Telo zapirala VTS 735 FL

Oznaka Naročniška številka

Telo zapirala VTS 735 FL (brez drsne letve) K-19272-00-0-1

Razpoložljivost po povpraševanju

s funkcijo prostega teka

Ključ klasifi kacije po EN 1154

 VTS 735 FL 4 8 5 1 1 4
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 Dimni vklopni modul RSM

Lastnosti izdelka

 ■ Preizkušen in dovoljen s strani DIBt 

 ■ Za električno napajanje vseh 

komponent naprave za pridrževanje 

(na primer pridrževalo, elektro-

magnetni prdržalni magnet, javljalnik 

požara, sprožilno dimno stikalo in za 

druge elemente)

 ■ Z integriranim napajanjem z energijo in 

prožilno napravo

 ■ Z integriranim dimnim stikalom

 ■ S prikazom stanja z lučko LED

 –Obratovanje/alarm

 –Motnja

 –Onesnaženost

 ■ Pokrov v dizajnu GU, ki se prilega 

pokrovu AD-OTS 73x

 ■ Montaža na okvir/previs

 ■ Vgradna višina: 36 mm

 ■ Tehnične podatke najdete na strani 

184

Dimni vklopni modul RSM

Dimni vklopni modul RSM

Oznaka Površina Naročniška številka

Dimni stikalni modul RSM (vključno z omrežnim 
napajalnikom, sprožilno enoto in javljalnikom)

srebrna K-19058-00-0-1

črna K-19058-00-0-6

bela (RAL 9016) K-19058-00-0-7

v barvi nerjavečega jekla K-19058-00-0-8P

Posebna barva K-19058-00-0-9

Naročniške informacije
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 Standardna drsna tirnica GS VTS 73x 20x12

Lastnosti izdelka

 ■ Najmanjše mere (D x G x V): 

440 x 20 x 12 mm

 ■ Izbirna možnost integracije in 

nadgradnje v drsno letev

 –Blokada, mehanska [1] FM-VTS 73x 

20x12

 –Omejilo odpiranja ÖB-VTS 73x 

20x12

Drsna letev GS VTS 73x 20x12

Naročniške informacije

Drsna letev GS VTS 73x 20x12

Oznaka Površina Naročniška številka

Drsna letev GS VTS 73x 20x12 srebrna K-18759-00-0-1

[1] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata.
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 Funkcijska drsna tirnica GS VTS 73x 26x32

Lastnosti izdelka

 ■ Dimenzije (D x G x V): 

460 x 26 x 32 mm

 ■ Funkcijska drsna tirnica za

 –Blokada, elektromehanska 

FE-VTS 73x 26x32

 –Integrirano krmiljenje zaporedja 

zapiranja SRI-VTS 73x 26x32

 –Omejilo odpiranja ÖB-VTS 73x 26x32

Drsna letev GS VTS 73x 26x32

Drsna letev GS VTS 73x 26x32

Oznaka Površina Naročniška številka

Drsna letev GS VTS 73x 26x32 srebrna K-18760-00-0-1

Naročniške informacije
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 Blokada, mehanska FM-VTS 73x 20x12

Lastnosti izdelka

 ■ Priprava, ki omogoča, da ostanejo vrata 

začasno odprta pod določenim kotom, 

preden jih ročno zaprete

 ■ Enostavna in hitra montaža, integrirano 

v standardno drsno letev GS VTS 73x 

20x12

 ■ Možnost naknadnega opremljanja

 ■ Z integriranim omejilom odpiranja

 ■ Brezstopenjsko nastavljivo od pribl. 80°

Blokada, mehanska FM-VTS 73x 20x12

Naročniške informacije

Blokada, mehanska FM-VTS 73x 20x12

Oznaka Naročniška številka

Blokada, mehanska FM-VTS 73x 20x12 [1] K-18981-00-0-1

[1] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata.

za integracijo v standardno drsno letev GS VTS 73x 20x12
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 Blokada, mehanska FM-VTS 73x 26x32

Lastnosti izdelka

 ■ Priprava, ki omogoča, da ostanejo vrata 

začasno odprta pod določenim kotom, 

preden jih ročno zaprete

 ■ Enostavna in hitra montaža, integrirano 

v funkcijsko drsno letev GS VTS 73x 

26x32

 ■ Možnost naknadnega opremljanja

 ■ Z integriranim omejilom odpiranja

 ■ Brezstopenjsko nastavljivo od pribl. 80°

Blokada, mehanska FM-VTS 73x 26x32

Blokada, mehanska FM-VTS 73x 26x32

Oznaka Naročniška številka

Blokada, mehanska FM-VTS 73x 26x32 [1] K-18787-00-0-6

Naročniške informacije

[1] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata.

za integracijo v funkcijsko drsno letev GS VTS 73x 26x32
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 Blokada, elektromehanska FE-VTS 73x 26x32

Lastnosti izdelka

 ■ Priprava, ki omogoča, da ostanejo vrata 

začasno odprta pod določenim kotom, 

preden jih električno zaprete

 ■ Enostavna in hitra montaža v funkcijsko 

drsno letev (GS VTS 73x 26x32)

 ■ Možnost naknadnega opremljanja

 ■ Brezstopenjsko nastavljiv kot blokade 

od 80° – 120° [1][2]

 ■ Brezstopenjsko nastavljiva sila 

zapiranja

 ■ Možnost gibanja čez blokado, po 

potrebi se vrata lahko odprejo do 

maksimalnega kota odpiranja vrat

 ■ Tehnični podatki

 –Obratovalna napetost: 24 V DC

 –Prejem moči: 1,9 W

 –Vklopni čas: 100 %

Blokada, elektromehanska FE-VTS 73x 26x32

Naročniške informacije

Blokada, elektromehanska FE-VTS 73x 26x32

Oznaka Naročniška številka

Blokada, elektromehanska FE-VTS 73x 26x32 K-18786-00-0-1

[1] Odvisno od situacije vrat

[2] Zaustavljalo vrat za nastavitev maks. kota odpiranja vrat.
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 Regulator zaporedja zapiranja SRI-VTS 73x 26x32

Lastnosti izdelka

 ■ Uporaba pri dvokrilnih vratih za vselej 

zanesljivo zapiranje vrat s pravilnim 

vrstnim redom zapiranja kril

 ■ Enostavna in hitra montaža, stransko 

na funkcijsko drsno letev 

(GS VTS 73x 26x32)

 –naknadno fino nastavljanje ni 

potrebno

 ■ Možnost naknadnega opremljanja

 ■ Položaj za vzdrževanje SRI z zaščito 

pred preobremenitvijo preprečuje 

poškodbe zaradi napačne uporabe

 ■ S fiksno, stabilno žično pletenico

 ■ Izbirno z integriranim mikrostikalom, 

posebej pri uporabi elektromehanske 

blokade. Ta omogoča pri ročni 

sprostitvi aktivnega krila tudi 

samodejno sprostitev blokade v 

pasivnem krilu.

Regulator zaporedja zapiranja SRI-VTS 73x 26x32

Naročniške informacije

Regulator zaporedja zapiranja SRI-VTS 73x 26x32

Oznaka Opis Naročniška številka

Regulator zaporedja zapiranja SRI-VTS 73x 26x32
brez mikrostikala K-18785-00-0-1

z mikrostikalom K-19030-00-0-1
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 Omejilo odpiranja ÖB-VTS 73x 20x12

Lastnosti izdelka

 ■ Priprava, ki omejuje kot odpiranja vrat v 

določenem položaju. S tem se prepreči 

nenadzorovano loputanje vrtljivih vrat 

in s tem poškodbe drsne letve, vrat, 

okvira vrat, tečajev, zidov in drugih 

delov.

 ■ Možnost integracije v standardno drsno 

letev GS VTS 73x 20x12

 ■ Možnost naknadnega opremljanja

 ■ Brezstopenjsko nastavljiv kot 

omejevanja do 120°

 ■ Pozor: Ta omejitev odpiranja v 

mnogih primerih ne more nadomestiti 

zaustavljala vrat!

Omejilo odpiranja ÖB-VTS 73x 20x12

Naročniške informacije

Omejilo odpiranja ÖB-VTS 73x 20x12

Oznaka Naročniška številka

Omejilo odpiranja ÖB-VTS 73x 20x12 K-19201-00-0-6

za integracijo v standardno drsno letev GS VTS 73x 20x12
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 Omejilo odpiranja ÖB-VTS 73x 26x32

Lastnosti izdelka

 ■ Priprava, ki omejuje kot odpiranja vrat v 

določenem položaju. S tem se prepreči 

nenadzorovano loputanje vrtljivih vrat 

in s tem poškodbe drsne letve, vrat, 

okvira vrat, tečajev, zidov in drugih 

delov.

 ■ Možnost integracije v funkcijsko drsno 

letev GS VTS 73x 26x32

 ■ Možnost naknadnega opremljanja

 ■ Brezstopenjsko nastavljiv kot 

omejevanja do 120°

 ■ Pozor: Ta omejitev odpiranja v 

mnogih primerih ne more nadomestiti 

zaustavljala vrat!

Omejilo odpiranja ÖB-VTS 73x 26x32

Naročniške informacije

Omejilo odpiranja ÖB-VTS 73x 26x32

Oznaka Naročniška številka

Omejilo odpiranja ÖB-VTS 73x 26x32 K-19202-00-0-6

za integracijo v funkcijsko drsno letev GS VTS 73x 26x32
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 Set samozapirala vrat VTS 735, VTS 735/4
s standardno drsno tirnico GS VTS 73x 20x12

Lastnosti izdelka

 ■ V krilu vrat skrito ležeče samozapiralo 

vrat za enokrilna vrata s širino krila do 

1250 mm

 ■ Preskušeno po EN 1154

240 31

440 20

67

32

45
12

Set je sestavljen iz:

Posamezne komponente
Podrobnosti o posameznih komponentah najdete na Stran

Telo zapirala VTS 735 100

Telo zapirala VTS 735/4 101

Standardna drsna tirnica GS VTS 73x 20x12 104



113GU  І  WP00600-23-2-1  І  01/2018

[1] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata.

[2] Ni potrebno, če je že vgrajena mehanska blokada (FM)

[3] Odvisno od situacije vrat Zaustavljalo vrat za nastavitev maks. kota odpiranja vrat.

 ■ 1-krilna protipožarna in protidimna vrata 

 ■ 1-krilna vrata s pripiro

 ■ Širina krila vrat, min. 600 mm

 ■ Maks. širina vratnega krila 1250 mm

 ■ Uporaba levo in desno po DIN

Področja uporabe

 ■ Montaža telesa samozapirala v 

vratnem krilu, montaža drsne letve v 

zgornjem okviru vrat

 ■ Maks. odpiralni in zapiralni kot 

do 120° [3]

 ■ Debeline vratnih kril od 40 mm dalje

 ■ Višine reže zgiba do maks. 22 mm

 ■ Za protipožarna vrata je potrebno 

dodatno dokazilo o primernosti z vrati

 Set samozapiral vrat VTS 735 – EN 3–5 (= širine krila vrat do 1250 mm)
Samozapiralo vrat VTS 735 z drsno letvijo

Set je sestavljen iz Naročniška številka

Samozapirala za vrata VTS 735
Standardna drsna tirnica GS VTS 73x 20x12

K-18758-00-0-1

Pribor (izbirno)

Oznaka Naročniška številka

Blokada, mehanska FM-VTS 73x 20x12 [1] K-18981-00-0-1

Omejilo odpiranja ÖB-VTS 73x 20x12 [2] K-19201-00-0-6

Plošča za vijačenje AP-VTS 73x K-18558-00-0-1

Podaljšek osi AV-VTS 73x
Višina 6 mm K-18767-06-0-6

Višina 8 mm K-18767-08-0-6

Pribor za montažo MZ GS VTS 73x 20x12 K-18766-00-0-1

 GS VTS 73x 20x12

VTS 735

ÖB* FM*

*Izbirna dodatna oprema

 Set samozapiral vrat VTS 735/4 – EN 3–5 (= širine krila vrat do 1250 mm)
Samozapiralo vrat VTS 735/4 z drsno letvijo

Set je sestavljen iz Naročniška številka

Samozapirala za vrata VTS 735/4 [1]

Standardna drsna tirnica GS VTS 73x 20x12
K-19455-00-0-1

[1] Samo v povezavi s protipožarnim pokrovom K-19462-00-0-0. Prosimo, naročite posebej.
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 Set samozapirala vrat VTS 735 FL
Naprava za pridrževanje za enokrilne protipožarne zaključke s funkcijo prostega giba

VTS 735 FL skrbi za brezskrben prehod 

skozi protipožarna vrata brez ovir. 

Integrirana električna funkcija prostega 

teka, ki se lahko aktivira pri kotu odpiranja, 

večjem od 0°, omogoča prosto gibanje 

vrat, enako, kot da samozapiralo ne 

bi bilo nameščeno. V primeru požara 

pa je zagotovljeno varno zapiranje 

vrat. Tako so samozapirala VTS 735 FL 

izjemno primerna na primer za uporabo 

pri protipožarnih vratih v vrtcih, šolah, 

bolnišnicah in upokojenskih domovih – v 

skladu s standardi za gradnjo brez ovir po 

DIN 18040 in DIN SPEC 1104.

Lastnosti izdelka

 ■ V krilu vrat skrito ležeče samozapiralo 

vrat za enokrilna vrata s širino krila do 

1250 mm

 ■ Preskušena in atestirana po EN 1154 in 

EN 1155

 ■ Preizkušen in dovoljen s strani DIBt

 ■ Izbirno: omejevanje odpiranja, ki ga 

je mogoče integrirati oz. nadgraditi v 

drsno letev 

Idealno za objektne rešitve brez ovir

Posamezne komponente
Podrobnosti o posameznih komponentah najdete na Stran

Telo zapirala VTS 735 FL 102

Standardna drsna tirnica GS VTS 73x 20x12 104

Set je sestavljen iz:

440

31240

20 12
45

32

67
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[1] Odvisno od situacije vrat

 Zaustavljalo vrat za nastavitev maks. kota odpiranja vrat.

 ■ 1-krilna protipožarna in protidimna vrata 

 ■ 1-krilna vrata s pripiro

 ■ Širina krila vrat, min. 600 mm

 ■ Maks. širina vratnega krila 1250 mm

 ■ Uporaba levo in desno po DIN

Področja uporabe

 ■ Montaža telesa samozapirala v 

vratnem krilu, montaža drsne letve v 

zgornjem okviru vrat

 ■ Maks. odpiralni in zapiralni kot 

do 120° [1]

 ■ Vgradnja v krila debeline od 40 mm 

dalje

 ■ Višine reže zgiba do maks. 22 mm

 ■ Za protipožarna vrata je potrebno 

dodatno dokazilo o primernosti z vrati

 Set samozapiral vrat VTS 735 FL – EN 5 (= širine krila vrat do 1250 mm)
Samozapiralo vrat VTS 735 FL z drsno letvijo

Set je sestavljen iz Naročniška številka

Samozapirala za vrata VTS 735 FL
Standardna drsna tirnica GS VTS 73x 20x12

K-19273-00-0-1

GS VTS 73x 20x12

VTS 735 FL

ÖB*

*Izbirna dodatna oprema

RSM*

Razpoložljivost po povpraševanju

Pribor (izbirno)

Oznaka Površina Naročniška številka

Omejilo odpiranja ÖB-VTS 73x 20x12 – K-19201-00-0-6

Plošča za vijačenje AP-VTS 73x – K-18558-00-0-1

Podaljšek osi AV-VTS 73x Višina 6 mm – K-18767-06-0-6

Podaljšek osi AV-VTS 73x Višina 8 mm – K-18767-08-0-6

Pribor za montažo MZ GS VTS 73x 20x12 – K-18766-00-0-1

Dimni stikalni modul RSM (vključno z omrežnim napajalnikom, sprožilno enoto in 
javljalnikom)

srebrna K-19058-00-0-1

črna K-19058-00-0-6

bela (RAL 9016) K-19058-00-0-7

v barvi nerjavečega jekla K-19058-00-0-8P

Posebna barva K-19058-00-0-9

Ročna sprožilna tipka AP/UP bela (RAL 9016) K-17492-00-0-7

Preskusna knjižica za naprave za pridrževanje – K-18097-00-0-0

Preskusni plin za preskušanje delovanja dimnih stikal – K-17497-00-0-0

Varnostne nalepke/preskusne ploščice za naprave za pridrževanje – K-18529-00-0-0

Opomba: Primerne kabelske prehode najdete na straneh 210 in 211.
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 Set drsnih letev GS FE-VTS 73x 26x32
z blokado, elektromehansko FE-VTS 73x 26x32

Lastnosti izdelka

 ■ Rešitev za enokrilna vrata s širino krila 

do 1250 mm

 ■ Preskušeno po EN 1155

 ■ Preizkušen in dovoljen s strani DIBt

Blokada, elektromehanska 

FE-VTS 73x 26x32

 ■ V drsno letev integrirana in predhodno 

nameščena priprava, ki omogoča, da 

ostanejo vrata začasno odprta pod 

določenim kotom, preden jih električno 

zaprete

Posamezne komponente
Podrobnosti o posameznih komponentah najdete na Stran

Funkcijska drsna tirnica GS VTS 73x 26x32 105

Blokada, elektromehanska FE-VTS 73x 26x32 108

Set je sestavljen iz:

460

317

26

32
.5

Samozapirala vrat serije VTS 73x

 ■ Samozapirala vrat serije 

VTS 73x v obsegu dobave 

seta drsnih letev niso 

vsebovana in jih je treba 

naročiti posebej

 ■ Ustrezne podatke za 

naročanje in dodatne 

informacije o izdelkih 

najdete na straneh 

100 – 102  



117GU  І  WP00600-23-2-1  І  01/2018

[1] Samozapirala vrat je treba naročiti posebej – podatke za naročanje najdete na strani 100 – 102.

[2] Odvisno od situacije vrat Zaustavljalo vrat za nastavitev maks. kota odpiranja vrat.

 ■ 1-krilna protipožarna in protidimna vrata 

 ■ 1-krilna vrata s pripiro

 ■ Širina krila vrat, min. 600 mm

 ■ Maks. širina vratnega krila 1250 mm

 ■ Uporaba levo in desno po DIN

Področja uporabe

 ■ Montaža telesa samozapirala v 

vratnem krilu, montaža drsne letve v 

zgornjem okviru vrat

 ■ Maks. odpiralni in zapiralni kot 

do 120° [2]

 ■ Višine reže zgiba do maks. 22 mm

 ■ Za protipožarna vrata je potrebno 

dodatno dokazilo o primernosti z vrati

 Set drsnih letev GS FE-VTS 73x 26x32 [1]

Funkcijska drsna letev in blokada, elektromehanska

Set je sestavljen iz Naročniška številka

Funkcijska drsna tirnica GS VTS 73x 26x32
Blokada, elektromehanska FE-VTS 73x 26x32

K-18761-00-0-1

Pribor (izbirno)

Oznaka Naročniška številka

Pribor za montažo MZ GS VTS 73x 26x32 K-19034-00-0-1

GS VTS 73x 26x32FE

Samozapirala vrat VTS 73x naročite posebej
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 Set drsnih letev GS SRI-VTS 73x 26x32
z regulatorjem zaporedja zapiranja SRI-VTS 73x 26x32

Lastnosti izdelka

 ■ Rešitev za dvokrilna vrata s skupno 

širino kril do 2500 mm

 ■ Preskušeno in atestirano po EN 1158

Regulator zaporedja zapiranja 

SRI-VTS 73x 26x32

 ■ V drsno letev integriran mehanski 

regulator zaporedja zapiranja (SRI) 

za vselej zanesljivo zapiranje vrat s 

pravilnim vrstnim redom zapiranja kril.

Posamezne komponente
Podrobnosti o posameznih komponentah najdete na Stran

Funkcijska drsna tirnica GS VTS 73x 26x32 105

Regulator zaporedja zapiranja SRI-VTS 73x 26x32 109

Set je sestavljen iz:

Samozapirala vrat serije VTS 73x

 ■ Samozapirala vrat serije 

VTS 73x v obsegu dobave 

seta drsnih letev niso 

vsebovana in jih je treba 

naročiti posebej

 ■ Pri uporabi s setom drsnih 

letev je treba vedno naročiti 

še 2 samozapirali vrat 

VTS 73x

 ■ Ustrezne podatke za 

naročanje in dodatne 

informacije o izdelkih 

najdete na straneh 

100 – 102  

460 460

26

32
.5
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Pribor (izbirno)

Oznaka Naročniška številka

Blokada, mehanska FM-VTS 73x 26x32 [2] K-18787-00-0-6

Omejilo odpiranja ÖB-VTS 73x 26x32 [3] K-19202-00-0-6

Pribor za montažo MZ GS VTS 73x 26x32 K-19034-00-0-1

 Set drsnih letev GS SRI-VTS 73x 26x32 [1]

Drsne letve, krmilje vrstnega reda zapiranja

Set je sestavljen iz Naročniška številka

2 x funkcijske drsne letve GS VTS 73x 26x32
1 x regulator zaporedja zapiranja SRI-VTS 73x 26x32 (brez mikrostikala)

K-18762-00-0-1

SRI-VTS 73x 26x32 GS VTS 73x 26x32ÖB* FM*  GS VTS 73x 26x32 ÖB*FM*

[1] Samozapirala vrat je treba naročiti posebej – podatke za naročanje najdete na strani 100 – 102.

[2] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata.

[3] Ni potrebno, če je že vgrajena mehanska blokada (FM)

[4] Odvisno od situacije vrat Zaustavljalo vrat za nastavitev maks. kota odpiranja vrat.

 ■ 2-krilna protipožarna in protidimna vrata 

 ■ 2-krilna vrata s pripiro

 ■ Maks. skupna širina kril 2500 mm

 ■ Min. širina pasivnega krila: 600 mm

 ■ Uporaba levo in desno po DIN

Področja uporabe

 ■ Montaža telesa samozapirala v vratnem 

krilu, montaža drsne letve v zgornjem 

okviru vrat

 ■ Maks. odpiralni in zapiralni kot 

do 120° [4]

 ■ Vgradnja v krila debeline od 40 mm 

dalje

 ■ Višine reže zgiba do maks. 22 mm

 ■ Za protipožarna vrata je potrebno 

dodatno dokazilo o primernosti z vrati

*Izbirna dodatna oprema

Samozapirala vrat VTS 73x naročite posebej Samozapirala vrat VTS 73x naročite posebej

Uporaba regulatorja zaporedja zapiranja 

SRI-VTS 73x na dvokrilnih polno paničnih 

vratih pri evakuacijskih in reševalnih 

poteh

Pri dvokrilnih polno paničnih vratih pri 

evakuacijskih in reševalnih poteh je 

uporaba primerne sojemalne lopute 

obvezno potrebna. Ta poskrbi, da se 

pri odpiranju pasivnega krila (panični 

zapah) odpre tudi aktivno krilo najmanj 

do področja, ko prične sojemati krmilje za 

vrstni red zapiranja (SRI-VTS 73x).

Ustrezni diagram uporabe in nadaljnje 

informacije o sojemalni loputi najdete na 

straneh 206 – 209.
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 Set drsnih letev GS FE SRI-VTS 73x 26x32

Lastnosti izdelka

 ■ Rešitev za dvokrilna vrata s skupno 

širino kril do 2500 mm

 ■ Preskušena in atestirana po EN 1155 in 

EN 1158

 ■ Preizkušen in dovoljen s strani DIBt po 

smernicah za naprave za pridrževanje

Regulator zaporedja zapiranja 

SRI-VTS 73x 26x32

 ■ V drsno letev integriran mehanski 

regulator zaporedja zapiranja (SRI) 

za vselej zanesljivo zapiranje vrat s 

pravilnim vrstnim redom zapiranja kril

 ■ Serijsko opremljeno z mikrostikalom 

v aktivnem krilu zagotavlja zapiranje 

pasivnega krila pri ročni sprostitvi 

aktivnega krila iz blokade

Blokada, elektromehanska 

FE-VTS 73x 26x32

 ■ V drsno letev integrirana in predhodno 

nameščena priprava, ki omogoča, da 

ostanejo vrata začasno odprta pod 

določenim kotom, preden jih električno 

zaprete

 ■ Blokiranje aktivnega krila neodvisno od 

pasivnega krila je vedno izvedljivo

z regulatorjem zaporedja zapiranja SRI-VTS 73x 26x32 

in elektromehansko blokado FE-VTS 73x 26x32

460 460

26

32
.5

Posamezne komponente
Podrobnosti o posameznih komponentah najdete na Stran

Funkcijska drsna tirnica GS VTS 73x 26x32 105

Blokada, elektromehanska FE-VTS 73x 26x32 108

Regulator zaporedja zapiranja SRI-VTS 73x 26x32 109

Set je sestavljen iz:

Samozapirala vrat serije VTS 73x

 ■ Samozapirala vrat serije 

VTS 73x v obsegu dobave 

seta drsnih letev niso 

vsebovana in jih je treba 

naročiti posebej

 ■ Pri uporabi s setom drsnih 

letev je treba vedno naročiti 

še 2 samozapirali vrat 

VTS 73x

 ■ Ustrezne podatke za 

naročanje in dodatne 

informacije o izdelkih najdete 

na straneh 100 – 102  
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SRI-VTS 73x 26x32 GS VTS 73x 26x32FE  GS VTS 73x 26x32 FE

Pribor (izbirno)

Oznaka Naročniška številka

Pribor za montažo MZ GS VTS 73x 26x32 K-19034-00-0-1

 Set drsnih letev GS FE SRI-VTS 73x 26x32 [1]

Drsne letve, elektromehanske blokade, regulator zaporedja zapiranja

Set je sestavljen iz Naročniška številka

2 x funkcijske drsne letve GS VTS 73x 26x32
2 x blokade, elektromehanske FE-VTS 73x 26x32
1 x regulator zaporedja zapiranja SRI-VTS 73x 26x32 (z mikrostikalom)

K-18763-00-0-1

 ■ 2-krilna protipožarna in protidimna vrata 

 ■ 2-krilna vrata s pripiro

 ■ Maks. skupna širina kril 2500 mm

 ■ Min. širina pasivnega krila: 600 mm [2]

 ■ Uporaba levo in desno po DIN

Področja uporabe

 ■ Montaža telesa samozapirala v 

vratnem krilu, montaža drsne letve v 

zgornjem okviru vrat

 ■ Maks. odpiralni in zapiralni kot 

do 120° [3]

 ■ Vgradnja v krila debeline od 40 mm 

dalje

 ■ Višine reže zgiba do maks. 22 mm

 ■ Za protipožarna vrata je potrebno 

dodatno dokazilo o primernosti z vrati

[1] Samozapirala vrat je treba naročiti posebej – podatke za naročanje najdete na strani 100 – 102.

[2] Odvisno od položaja droga gnanega zapaha

[3] Odvisno od situacije vrat Zaustavljalo vrat za nastavitev maks. kota odpiranja vrat.

Samozapirala vrat VTS 73x naročite posebej Samozapirala vrat VTS 73x naročite posebej

Uporaba regulatorja zaporedja zapiranja 

SRI-VTS 73x na dvokrilnih polno paničnih 

vratih pri evakuacijskih in reševalnih 

poteh

Pri dvokrilnih polno paničnih vratih pri 

evakuacijskih in reševalnih poteh je 

uporaba primerne sojemalne lopute 

obvezno potrebna. Ta poskrbi, da se 

pri odpiranju pasivnega krila (panični 

zapah) odpre tudi aktivno krilo najmanj 

do področja, ko prične sojemati krmilje za 

vrstni red zapiranja (SRI-VTS 73x).

Ustrezni diagram uporabe in nadaljnje 

informacije o sojemalni loputi najdete na 

straneh 206 – 209.

RSM
Dimni stikalni modul RSM naročite posebej
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 Pribor VTS 73x
Plošča za vijačenje, podaljšek osi

Plošča za vijačenje AP-VTS 73x

Oznaka Površina Naročniška številka

Plošča za vijačenje AP-VTS 73x srebrna K-18558-00-0-1

Plošča za vijačenje AP-VTS 73x

za pritrditev telesa samozapirala na aluminijaste profi le

Podaljšek osi AV-VTS 73x

Oznaka Višina [mm] Naročniška številka

Podaljšek osi AV-VTS 73x
6 K-18767-06-0-6

8 K-18767-08-0-6

Podaljšek osi AV-VTS 73x

med zapiralno osjo in drsno ročico

49

20

5

10

9

39

2

3.2

Prikaz: Podaljšek osi 6 mm

6

ø 31.2
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 Pribor VTS 73x
Pribor za montažo

Pribor za montažo MZ GS VTS 73x 20x12

Oznaka Površina Naročniška številka

Pribor za montažo 
MZ GS VTS 73x 20x12

srebrna K-18766-00-0-1

Pribor za montažo MZ GS VTS 73x 20x12

za pritrditev standardne drsne letve na aluminijaste profi le

Pribor za montažo MZ GS VTS 73x 26x32

Oznaka Površina Naročniška številka

Pribor za montažo 
MZ GS VTS 73x 26x32

srebrna K-19034-00-0-1

Pribor za montažo MZ GS VTS 73x 26x32

za pritrditev funkcijske drsne letve na aluminijaste profi le
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 Montažne in vgradne situacije VTS 735

Montaža brez podaljška osi

za zračnosti v utoru 8,5 – 15 mm

Montaža s podaljškom osi 6 mm

za zračnosti v utoru 15,5 – 17 mm

Montaža s podaljškom osi 8 mm

za zračnosti v utoru 17,5 – 22 mm

Vgradna situacija: les

8.
5-

15 15
.5

-1
7

6

17
.5

-2
2

8

86.5 457

115 400

12

max. 85

175

3

45
+1   

m
in

. 8
.5

m
in

. 8
.5

20
.5

R8

32.5

286

s standardno drsno letvijo 20x12
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47677

20
.5

86.5 457

R8

K-18766

175

K-18558

45 12

max. 16

max. 85

m
in

. 8
.5

32.5

 Vgradna situacija: kovina
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Montažne in vgradne situacije VTS 735

Montaža brez podaljška osi

za zračnosti v utoru 8,5 – 15 mm

Montaža s podaljškom osi 6 mm

za zračnosti v utoru 15,5 – 17 mm

Montaža s podaljškom osi 8 mm

za zračnosti v utoru 17,5 – 22 mm

Vgradna situacija: les

8.
5-

15

15
.5

-1
7

6

17
.5

-2
2

8

86.5 477

195 260

26
.5

R8

m
in

. 8
.5

345
+1   

175

m
in

. 8
.532

.5

max. 85

286

32.5

s funkcijsko drsno letvijo 26x32
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77

86.5 477

26
.5

R8

175

K-18558

K-19034

45
m

in
. 8

.5

32
.5

max. 16

max. 85

496

32.5

 Vgradna situacija: kovina
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Montažne in vgradne situacije VTS 735/4
s standardno drsno letvijo 20x12

115 400

86.5 457

20

R8

max. 85

12

32.5

175

345
+1   

35

99

72

32
.5

82

9

286

340

20

475

320

9

R8

20.5

20

R
8

m
in

. 1
2.

5

R 8

min. 42 

min. 20

m
in

. 8
.5

Vgradna situacija: les

Montaža brez podaljška osi

za zračnosti v utoru 12,5 – 19 mm

Montaža s podaljškom osi 6 mm

za zračnosti v utoru 19,5 – 21 mm

Montaža s podaljškom osi 8 mm

za zračnosti v utoru 21,5 – 26 mm

12
.5

-1
9

19
.5

-2
1

6

21
.5

-2
6

8



129GU  І  WP00600-23-2-1  І  01/2018

 Vgradna situacija: kovina

12

max. 85

45

max. 16

77 476

R8
20

.5

86.5 457

9

72

82 320

9

340

10

175

m
in

. 1
2.

5

20.5

32
.5

47677

10

32

K-18766

K-18558
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21
.5

-2
6

8

Montažne in vgradne situacije VTS 735/4
s funkcijsko drsno letvijo 26x32

32
.5

175

3

45
+1   

max. 85

86.5 477

195 260

26
.5

R 8

26.5

32.5

20

9

72

286

340

99

20

9

35 475

82 320

R8

R
8

32
.5

m
in

. 1
2.

5

min. 42

min. 20

m
in

. 8
.5

R 8

Vgradna situacija: les

Montaža brez podaljška osi

za zračnosti v utoru 12,5 – 19 mm

Montaža s podaljškom osi 6 mm

za zračnosti v utoru 19,5 – 21 mm

Montaža s podaljškom osi 8 mm

za zračnosti v utoru 21,5 – 26 mm

12
.5

-1
9

19
.5

-2
1

6
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 Vgradna situacija: kovina

max. 16

max. 85

32
.5

45

175

496

26
.5

R
8

79

86.5 477

496

m
in

. 1
2.

5

26.5

32

72

32
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9

320

9

340

1010

K-19034

K-18558

77
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Montažne in vgradne situacije VTS 735 FL
s standardno drsno letvijo 20x12

12

32.5

max. 85

min. 20

min. 42

86.5

115

457

400

175

m
in

. 8
.53

48
+1   

92

82

72

293

340

9

20

R8

R8

320

35 475

32
.5

20

20

R
8

m
in

. 8
.5

Vgradna situacija: les

Montaža brez podaljška osi

za zračnosti v utoru 8,5 – 15 mm

Montaža s podaljškom osi 6 mm

za zračnosti v utoru 15,5 – 17 mm

Montaža s podaljškom osi 8 mm

za zračnosti v utoru 17,5 – 22 mm

8.
5-

15 15
.5

-1
7

6

17
.5

-2
2

8
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 Vgradna situacija: kovina

20

32

max. 85

max. 16

12

72

77 476

86.5

20

457

R8

340

32
.5

m
in

. 8
.5

175

82

9

320

9

45

77 476

10 10

K-18766

K-18558
 



134

Skrito ležeče samozapiralo vrat I Vgradnja v vratno krilo I Vgradne situacije

GU  І  WP00600-23-2-1  І  01/2018

Montažne in vgradne situacije VTS 735 FL
s funkcijsko drsno letvijo 26x32

31
.5

26.5

32.5

min. 42

min. 20

max. 85

175

48
+1   3

m
in

. 8
.5

195 260

86.5 477

26
.5

72

92

340

20

9

32
.5

82 320

47535

293

R 8

R8

R8

m
in

. 8
.5

Vgradna situacija: les

Montaža brez podaljška osi

za zračnosti v utoru 8,5 – 15 mm

Montaža s podaljškom osi 6 mm

za zračnosti v utoru 15,5 – 17 mm

Montaža s podaljškom osi 8 mm

za zračnosti v utoru 17,5 – 22 mm

8.
5-

15

15
.5

-1
7

6

17
.5

-2
2

8
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 Vgradna situacija: kovina

47786.5

R
8

26
.5

77 496

max. 16

max. 85

45

32
.5

26

32

175

m
in

. 8
.5

82

9 9

320

72 340

32
.5

77 496

10 10

K-19034

K-18558
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 Utorno samozapiralo 20/24
za skrito vgradnjo v navpični utor notranjih vrat

Lastnosti izdelka

 ■ V navpičnem utoru vrat skrito ležeče 

samozapiralo vrat za enokrilna vrata s 

širino krila do 1000 mm

Nastavitvene funkcije

 ■ Nastavljiva velikost sile zapiranja

 –Utorna samozapirala 20 = EN 1–2

 –Utorna samozapirala 24 = EN 2–3

 ■ Brezstopenjska nastavitev funkcij 

ventilov

 –Hitrost zapiranja

 –Končna sila

 ■ Vsi ventili so barvno označeni in 

nastavljivi s sprednje strani

 ■ Ventili Thermomatik za enakomerno 

funkcijo zapiranja pri nihanjih 

temperature

 ■ Varnostni ventili v zapiralu za povišano 

zaščito pri preobremenitvi

 ■ Nadzirano zapiranje od kota odpiranja 

vrat 90° °dalje

 ■ Visok pritisk zapiranja v zaprtem 

položaju

 ■ Udobno odpiranje vrat s padajočim 

uporom odpiranja

 ■ Kompaktno ohišje iz eloksiranega 

aluminija

Utorno samozapiralo 20 in 24 Utorno samozapiralo 20 Utorno samozapiralo 24

45
79

7.5

45
32

0
35

70

10

40
0

23.5

5

23.5

7

23.5

19.5

Nastavitvene funkcije

MIN

MAX

+
-

+
-

Sila zapiranja

Hitrost zapiranja

Končna sila

Ključ klasifi kacije po EN 1154

Utorno samozapiralo 20 4 8 1
2 0 1 4

Utorno samozapiralo 24 4 8 2
3 0 1 4
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[1] Zaustavljalo vrat za nastavitev maks. kota odpiranja vrat.

[2] Kot odpiranja odvisen od vgradnih mer

 ■ 1-krilna vrata brez zgiba ali vrata z zgibom s pripiranjem brez 

obremenitve z vetrom iz lesa, plastike, aluminija in jekla

 ■ Univerzalno uporabno pri vseh oblikah vrat, zlasti pri vratih 

z zaokroženo zgornjo stranico, s ploskim ali ostrim radijem 

zgornje stranice

 ■ Uporaba levo in desno po DIN

 ■ Maks. kot odpiranja vrat 140° [1] [2]

Področja uporabe

Utorno 
samozapi-
ralo

Teža vrat
[kg]

Min. debelina vrat
[mm]

Maks. širina vratnega 
krila
[mm]

min. maks.

20 35  80 30  900

24 50 140 40 1000

 Meje uporabnosti

Oblike vrat

Utorno samozapiralo 20 – EN 1–2 (= širine vratnih kril do 900 mm)

Oznaka
Velikost sile zapiranja po 
EN 1154

Površina Naročniška številka

Utorno samozapiralo 20 1–2 srebrna K-15144-00-0-0

Utorno samozapiralo 24 – EN 2–3 (= širine vratnih kril do 1000 mm)

Oznaka
Velikost sile zapiranja po 
EN 1154

Površina Naročniška številka

Utorno samozapiralo 24 2–3 srebrna K-15145-00-0-0

Opomba: Uporaba samo v povezavi z naležnimi tečaji vrat
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Naležna zgornja samozapirala s škarjasto ročico
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 Produktne in naročniške informacije

OTS 536

Zgornje samozapiralo OTS 536  140 – 141

Zgornje samozapiralo OTS 536 – Pribor  142 – 145

Zgornje samozapiralo OTS 536 – vgradne situacije  146 – 149

OTS 430

Zgornje samozapiralo OTS 430  150 – 151

Zgornje samozapiralo OTS 430 – Pribor  152 – 155

Zgornje samozapiralo OTS 430 – vgradne situacije  156 – 159

OTS 210

Zgornje samozapiralo OTS 210  160 – 161

Zgornje samozapiralo OTS 210 – Pribor  162 – 165

Zgornje samozapiralo OTS 210 – vgradne situacije  166 – 169

Serija OTS 8x

Ročična samozapirala OTS 81 170 – 171

Ročična samozapirala OTS 81 – Pribor  172 – 175

Ročična samozapirala OTS 80 176 – 177

Ročična samozapirala OTS 80 – Pribor  178 – 179
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 Zgornje samozapiralo OTS 536
Velikosti zapiralne sile EN 2–6 – za širino krila vrat do 1400 mm

Lastnosti izdelka

 ■ Samozapiralo za enokrilna vrata s širino 

krila do 1400 mm

 ■ Preskušeno in atestirano po EN 1154

 ■ Brezstopenjsko nastavljiva velikost 

zapiralne sile EN 2–6  [1]

 ■ Brezstopenjsko in s sprednje strani 

nastavljive funkcije ventilov

 –Hitrost zapiranja

 –Končna hitrost

 –Dušenje pri odpiranju

 ■ Ventili Thermomatik za enakomerno 

funkcijo zapiranja pri nihanjih 

temperature

 ■ Varnostni ventili v zapiralu za povišano 

zaščito pri preobremenitvi

 ■ Maksimalni odpiralni in zapiralni kot 

180 ° [2]

 ■ Nadzorovano zapiranje iz vsakega kota 

odpiranja

 ■ Kompaktno ohišje iz aluminija v 

modernem dizajnu GU

 ■ Opcijsko

 –Mehanske naprave za pridrževanje, 

nastavljive za kot odpiranja vrat med 

70° in 150°; možnost vklopa in 

izklopa [3]

 –Podaljšana škarjasta ročica za globino 

špalete do 149 mm

 –Upočasnitev zapiranja 

(tip OTS 536 SV) [3]

brez montažne plošče

z montažno ploščo

60

296

89 23

7
7.
5

10
3.
5

34
.5

5
53

48

7

10
3.
5

Ključ klasifi kacije po EN 1154

 OTS 536 4 8 2
6 1 1 3
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[1] Stanje ob dobavi za velikost 4.

[2] Normalna montaža na strani tečajev.

[3] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata.

[4] Kot odpiranja odvisen od pogojev vrat

 Zgornje samozapiralo vrat OTS 536 – EN 2–6 (= širina krila vrat do 1400 mm)

Oznaka Opis Površina Naročniška številka

Zgornje samozapiralo OTS 536

brez škarjaste ročice

srebrna K-17920-00-0-1

temno bronast K-17920-00-0-5

bela (RAL 9016) K-17920-00-0-7

z običajno škarjasto 
ročico

srebrna K-17729-00-0-1

temno bronast K-17729-00-0-5

bela (RAL 9016) K-17729-00-0-7

Zgornje samozapiralo OTS 536 SV [3] brez škarjaste ročice
z zakasnitvijo zapiranja

srebrna K-17921-00-0-1

temno bronast K-17921-00-0-5

bela (RAL 9016) K-17921-00-0-7

 ■ 1-krilna protipožarna in protidimna vrata 

 ■ 1-krilna vrata s pripiro

 ■ Širine krila vrat do 1400 mm

 ■ Uporaba levo in desno po DIN

Področja uporabe

 ■ Normalna montaža na strani tečajev

 ■ Naglavna montaža na nasprotni strani 

tečajev [4]

 ■ Uporaba pri protipožarnih in 

protidimnih vratih je dovoljena le ob 

uporabi montažne plošče
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Običajna škarjasta ročica, podaljšana škarjasta ročica, škarjasta ročica za pridrževanje

 Pribor OTS 536

Običajna škarjasta ročica

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Običajna škarjasta ročica

srebrna K-17922-04-0-1

temno bronast K-17922-04-0-5

bela (RAL 9016) K-17922-04-0-7

Podaljšana škarjasta ročica

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Podaljšana škarjasta ročica

srebrna K-17922-14-0-1

temno bronast K-17922-14-0-5

bela (RAL 9016) K-17922-14-0-7

Mehanska škarjasta ročica za pridrževanje E/A [1]

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Mehanska škarjasta ročica za 
pridrževanje E/A, možnost 
vklopa in izklopa

srebrna K-17923-00-0-1

temno bronast K-17923-00-0-5

bela (RAL 9016) K-17923-00-0-7
252

227 – 284

252

210 – 305

325

327 – 466

[1] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata
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Montažna plošča, kombinirani kotnik, prižemna plošča

Pribor OTS 536

Montažna plošča

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Montažna plošča

srebrna K-17578-00-0-1

temno bronast K-17578-00-0-5

bela (RAL 9016) K-17578-00-0-7

 

 295

50

70

5

5

20

73

295

Kombinirani kotnik

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Kombinirani kotnik

srebrna K-17932-00-0-1

temno bronast K-17932-00-0-5

bela (RAL 9016) K-17932-00-0-7

Prižemna plošča za steklena vrata

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Prižemna plošča za 
steklena vrata

srebrna K-17933-00-0-1

temno bronast K-17933-00-0-5

bela (RAL 9016) K-17933-00-0-7
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Pribor OTS 536
Ležajna plošča, kotna opora, podaljšek osi

Ležajna plošča za nosilec ležaja škarjaste ročice

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Ležajna plošča za 
nosilec ležaja škarjaste ročice

srebrna K-14215-00-0-1

temno bronast K-14215-00-0-5

bela (RAL 9016) K-14215-00-0-7

Kotna opora za paralelogramsko montažo

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Kotna opora za 
paralelogramsko montažo

srebrna K-17709-00-0-1

temno bronast K-17709-00-0-5

bela (RAL 9016) K-17709-00-0-7

30

90

3

90

5

35

65

Podaljšek osi

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Podaljšek osi 16 mm srebrna K-17738-00-0-1
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 Pribor OTS 536
Drsni pokrov, vrtalne šablone

Drsni pokrov

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Drsni pokrov

srebrna K-18407-00-0-1

temno bronast K-18407-00-0-5

bela (RAL 9016) K-18407-00-0-7

Podloge za vrtanje

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Ø izvrtina Naročniška številka

Podloge za vrtanje

Les 
Ø izvrtina 3,5 mm K-17975-35-0-0

Kovina
Ø izvrtina 4,2 mm K-17975-42-0-0
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45222
7

388
210 50

38
4573
.510
3.
5

15

 Vgradne situacije OTS 536
 Višinsko poravnana vrata – na strani tečajev

Normalna montaža na strani tečajev z OTS 536

brez montažne plošče

z montažno ploščo

45

160142

7
16

42

10
3.
5

222

388

65

73
.5
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Vgradne situacije OTS 536
 Vrata z zgibom – na strani tečajev

Normalna montaža na strani tečajev z OTS 536

brez montažne plošče

z montažno ploščo

max. 45

73
.510

3.
5

7
65

16
42

45222

388
210 50

7
38

45
15

10
3.

5
73

.5

max. 5045222

388
210 50

brez montažne plošče

z montažno ploščo

7
16

65
42

73
.510

3.
5

max. 13 

160142

45222

388

7

73
.510

3.
5 38

45 15

max. 8

50210
388

222 45
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45
7.
5

73
.5

15

10
3.
5

210 50

222 45

38

388

Vgradne situacije OTS 536
 Višinsko poravnana vrata – na strani tečajev in na nasprotni strani tečajev

Naglavna montaža na nasprotni strani tečajev z OTS 536

brez montažne plošče

z montažno ploščo

16
9.
5

65
4273

.5
10
3.
5

160142
388

222 45
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 Vgradne situacije OTS 536
 Vrata z zgibom – na nasprotni strani tečajev

Naglavna montaža na nasprotni strani tečajev z OTS 536

brez montažne plošče

z montažno ploščo

16
9.

5

73
.5

65
42

160142

222 45

max. 11

10
3.

5

388

78
.5 45

7.
5

15
38

max. 6 

10
3.

5

388

222 45

210 50

brez montažne plošče

z montažno ploščo

9.
5

65

73
.5

max. 45 

16
42

10
3.

5

160142
388

222 45

45
7.

5
38

15

73
.5

10
3.

5

max. 50 
388

222 45

210 50
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236

58

89

23

7.
5

7

99

44.5

36

7

99

5

49.5

 Zgornje samozapiralo OTS 430
Velikosti zapiralne sile EN 2–5 – za širino krila vrat do 1250 mm

Lastnosti izdelka

 ■ Samozapiralo za enokrilna vrata s 

širino krila do 1250 mm

 ■ Preskušeno in atestirano po EN 1154

 ■ Brezstopenjsko nastavljiva velikost 

zapiralne sile EN 2–5  [1]

 ■ Brezstopenjsko in s sprednje strani 

nastavljive funkcije ventilov

 –Hitrost zapiranja

 –Končna hitrost

 ■ Ventili Thermomatik za enakomerno 

funkcijo zapiranja pri nihanjih 

temperature

 ■ Varnostni ventili v zapiralu za povišano 

zaščito pri preobremenitvi

 ■ Maksimalni odpiralni in zapiralni kot 

180° [2]

 ■ Nadzorovano zapiranje iz vsakega kota 

odpiranja

 ■ Kompaktno ohišje iz aluminija v 

modernem dizajnu GU

 ■ Opcijsko 

 –Mehanska naprava za pridrževanje, 

nastavljiva za kot odpiranja vrat 

med 70° in 150°; možnost vklopa in 

izklopa [3]

 –Brezstopenjsko nastavljivo dušenje 

pri odpiranju, atestirano po EN 1154 

(tip OTS 430 BC)

brez montažne plošče

z montažno ploščo

Ključ klasifi kacije po EN 1154

 OTS 430 4 8 2
5 1 1 4
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[1] Stanje ob dobavi za velikost 3.

[2] Normalna montaža na strani tečajev.

[3] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata.

[4] Kot odpiranja odvisen od pogojev vrat

 Zgornje samozapiralo vrat OTS 430 – EN 2–5 (= širina krila vrat do 1250 mm)

Oznaka Opis Površina Naročniška številka

Zgornje samozapiralo OTS 430

brez škarjaste ročice

srebrna K-17983-00-0-1

temno bronast K-17983-00-0-5

bela (RAL 9016) K-17983-00-0-7

z običajno škarjasto 
ročico

srebrna K-17051-00-0-1

temno bronast K-17051-00-0-5

bela (RAL 9016) K-17051-00-0-7

Zgornje samozapiralo OTS 430 BC
brez škarjaste ročice
z dušenjem pri odpiranju

srebrna K-17982-00-0-1

temno bronast K-17982-00-0-5

bela (RAL 9016) K-17982-00-0-7

 ■ 1-krilna protipožarna in protidimna vrata 

 ■ 1-krilna vrata s pripiro

 ■ Širine krila vrat do 1250 mm

 ■ Uporaba levo in desno po DIN

Področja uporabe

 ■ Normalna montaža na strani tečajev

 ■ Naglavna montaža na nasprotni strani 

tečajev [4]

 ■ Uporaba pri protipožarnih in 

protidimnih vratih je dovoljena le ob 

uporabi montažne plošče
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Običajna škarjasta ročica, škarjasta ročica za pridrževanje, montažna plošča

 Pribor OTS 430

Mehanska škarjasta ročica za pridrževanje E/A [1]

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Mehanska škarjasta ročica za 
pridrževanje E/A, možnost 
vklopa in izklopa

srebrna K-17456-00-0-1

temno bronast K-17456-00-0-5

bela (RAL 9016) K-17456-00-0-7

Montažna plošča

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Montažna plošča

srebrna K-16547-00-0-1

temno bronast K-16547-00-0-5

bela (RAL 9016) K-16547-00-0-7

5

58

236

Običajna škarjasta ročica

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Običajna škarjasta ročica

srebrna K-16571-00-0-1

temno bronast K-16571-00-0-5

bela (RAL 9016) K-16571-00-0-7

244

210 – 305

245

217 – 267

[1] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata.
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Prekladni kotnik, prižemna plošča, ravna plošča

Pribor OTS 430

234

50

575

Prekladni kotnik

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Prekladni kotnik

srebrna K-16551-00-0-1

temno bronast K-16551-00-0-5

bela (RAL 9016) K-16551-00-0-7

20

73

234

Prižemna plošča za steklena vrata

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Prižemna plošča za 
steklena vrata

srebrna K-16553-00-0-1

temno bronast K-16553-00-0-5

bela (RAL 9016) K-16553-00-0-7

Ravna plošča za vrata s ploskim lokom zgornje stranice

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Ravna plošča za vrata s 
ploskim lokom zgornje stranice

srebrna K-16549-00-0-1

temno bronast K-16549-00-0-5

bela (RAL 9016) K-16549-00-0-7

5

90

234
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Ležajna plošča, kotna opora

Pribor OTS 430

Kotna opora za paralelogramsko montažo

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Kotna opora za 
paralelogramsko montažo

srebrna K-17709-00-0-1

temno bronast K-17709-00-0-5

bela (RAL 9016) K-17709-00-0-7

30

90

3

90

Ležajna plošča

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Ležajna plošča

srebrna K-14215-00-0-1

temno bronast K-14215-00-0-5

bela (RAL 9016) K-14215-00-0-7

5

35

65
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Pokrov, drsni pokrov, vrtalne šablone

 Pribor OTS 430

Drsni pokrov

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Drsni pokrov

srebrna K-18406-00-0-1

temno bronast K-18406-00-0-5

bela (RAL 9016) K-18406-00-0-7

Podloge za vrtanje

Pokrov

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Pokrov Nerjaveče jeklo K-17387-02-0-8

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Ø izvrtina Naročniška številka

Podloge za vrtanje

Les 
Ø izvrtina 3,5 mm K-17805-35-0-0

Kovina
Ø izvrtina 4,2 mm K-17805-42-0-0

249

51
.5

65.5
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50208

45222

349

4369
.5

7

13
.5

36
.5

99

 Vgradne situacije OTS 430
 Višinsko poravnana vrata – na strani tečajev

Normalna montaža na strani tečajev z OTS 430

brez montažne plošče

z montažno ploščo

142 160

222

16

69
.5

7
65

42

45

99

349
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Vgradne situacije OTS 430
 Vrata z zgibom – na strani tečajev

Normalna montaža na strani tečajev z OTS 430

brez montažne plošče

z montažno ploščo

max. 55

99
69

.5

7
65

16
42

222 45

349
142 160

max. 60 

7
36

.5
43

13
.5

99
69

.5

208 50

349

222 45

brez montažne plošče

z montažno ploščo

max. 11

99

7

42
65

69
.5

16

45

349
142 160

222

max. 6

7
4369

.5

36
.5

13
.5

99

208 50

45222

349
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4369

7.
5

13
.5

99

36
.5

208 50

222 45

349

Vgradne situacije OTS 430
 Višinsko poravnana vrata – na strani tečajev in na nasprotni strani tečajev

Naglavna montaža na nasprotni strani tečajev z OTS 430

brez montažne plošče

z montažno ploščo

16

69

65
4299

6

222 45

208 50
349
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 Vgradne situacije OTS 430
 Vrata z zgibom – na nasprotni strani tečajev

Naglavna montaža na nasprotni strani tečajev z OTS 430

brez montažne plošče

z montažno ploščo

160142

45222

166

42

69

max. 11 

99

349

65
.5

222

43
7.

5

max. 6  202 50

69

343

99

36
.5

13
.5

45

brez montažne plošče

z montažno ploščo

max. 55 

16

69
99

6

42
65

222 45

142 160
349

69 43
7.

5

max. 60 

99

36
.5

13
.5

208
349

50

222 45
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99

44.5

7.
5

7

207

58

89

23

5

49.5

99 36

7
 Zgornje samozapiralo OTS 210
Velikosti zapiralne sile EN 2/3/4 – za širino krila vrat do 1100 mm

Lastnosti izdelka

 ■ Samozapiralo za enokrilna vrata s širino 

krila do 1100 mm

 ■ Velikosti zapiralne sile 2/3/4; 

nastavitev velikosti s položajem zapirala

 ■ Brezstopenjsko in s sprednje strani 

nastavljive funkcije ventilov

 –Hitrost zapiranja

 –Končna hitrost

 ■ Ventili Thermomatik za enakomerno 

funkcijo zapiranja pri nihanjih 

temperature

 ■ Varnostni ventili v zapiralu za povišano 

zaščito pri preobremenitvi

 ■ Maksimalni odpiralni in zapiralni kot 

180 ° [1]

 ■ Nadzorovano zapiranje iz vsakega kota 

odpiranja

 ■ Kompaktno ohišje iz aluminija v 

modernem dizajnu GU

 ■ Možnost: Mehanska naprava za 

pridrževanje, nastavljiva za kot 

odpiranja vrat med 70° in 150°; 

možnost vklopa in izklopa

brez montažne plošče

z montažno ploščo Ključ klasifi kacije po EN 1154

 OTS 210 4 8 2
4 0 1 3
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 Zgornje samozapiralo vrat OTS 210 – EN 2/3/4 (= širina krila vrat do 1100 mm)

Oznaka Opis Površina Naročniška številka

Zgornje samozapiralo OTS 210

brez škarjaste ročice

srebrna K-15710-01-0-1

temno bronast K-15710-01-0-5

bela (RAL 9016) K-15710-01-0-7

z običajno 
škarjasto ročico

srebrna K-15710-00-0-1

temno bronast K-15710-00-0-5

bela (RAL 9016) K-15710-00-0-7

[1] Normalna montaža na strani tečajev.

[2] Kot odpiranja odvisen od pogojev vrat

 ■ 1-krilna vrata s pripiro

 ■ Širine krila vrat do 1100 mm

 ■ Uporaba levo in desno po DIN

Področja uporabe

 ■ Normalna montaža na strani tečajev

 ■ Naglavna montaža na nasprotni strani 

tečajev [2]
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Običajna škarjasta ročica, škarjasta ročica za pridrževanje, montažna plošča

 Pribor OTS 210

Mehanska škarjasta ročica za pridrževanje E/A

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Mehanska škarjasta ročica za 
pridrževanje E/A, možnost 
vklopa in izklopa

srebrna K-17456-00-0-1

temno bronast K-17456-00-0-5

bela (RAL 9016) K-17456-00-0-7

Montažna plošča

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Montažna plošča

srebrna K-15714-00-0-1

temno bronast K-15714-00-0-5

bela (RAL 9016) K-15714-00-0-7

5

58

207

Običajna škarjasta ročica

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Običajna škarjasta ročica

srebrna K-16571-00-0-1

temno bronast K-16571-00-0-5

bela (RAL 9016) K-16571-00-0-7

244

210 – 305

245

217 – 267
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Prekladni kotnik, prižemna plošča, ravna plošča

Pribor OTS 210

207

50

75 5

Prekladni kotnik

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Prekladni kotnik

srebrna K-16550-00-0-1

temno bronast K-16550-00-0-5

bela (RAL 9016) K-16550-00-0-7

20

73

207

Prižemna plošča za steklena vrata

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Prižemna plošča za 
steklena vrata

srebrna K-16552-00-0-1

temno bronast K-16552-00-0-5

bela (RAL 9016) K-16552-00-0-7

Ravna plošča za vrata s ploskim lokom zgornje stranice

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Ravna plošča za vrata s 
ploskim lokom zgornje stranice

srebrna K-16548-00-0-1

temno bronast K-16548-00-0-5

bela (RAL 9016) K-16548-00-0-7

5

90

207
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Ležajna plošča, kotna opora

Pribor OTS 210

Kotna opora za paralelogramsko montažo

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Kotna opora za 
paralelogramsko montažo

srebrna K-17709-00-0-1

temno bronast K-17709-00-0-5

bela (RAL 9016) K-17709-00-0-7

30

90

3

90

Ležajna plošča

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Ležajna plošča

srebrna K-14215-00-0-1

temno bronast K-14215-00-0-5

bela (RAL 9016) K-14215-00-0-7

5

35

65
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Pokrov, drsni pokrov, vrtalne šablone

 Pribor OTS 210

Drsni pokrov

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Drsni pokrov

srebrna K-18405-00-0-1

temno bronast K-18405-00-0-5

bela (RAL 9016) K-18405-00-0-7

Podloge za vrtanje

Pokrov

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Pokrov Nerjaveče jeklo K-17387-01-0-8

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Ø izvrtina Naročniška številka

Podloge za vrtanje

Les 
Ø izvrtina 3,5 mm K-17805-35-0-0

Kovina
Ø izvrtina 4,2 mm K-17805-42-0-0

218
51
.5

65.5
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45222

50208

99
69

7
43

13
.5 36
.5

320

 Vgradne situacije OTS 210
 Višinsko poravnana vrata – na strani tečajev

Normalna montaža na strani tečajev z OTS 210

brez montažne plošče

z montažno ploščo

142 160

45222

69
99

320

65
16

42
7
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Vgradne situacije OTS 210
 Vrata z zgibom – na strani tečajev

Normalna montaža na strani tečajev z OTS 210

brez montažne plošče

z montažno ploščo

max. 55

99
69

7
42

16
65

160142

222 45
320

69
99

max. 60 

7 36
.5

43
13

.5

45222
320

50208

brez montažne plošče

z montažno ploščo

7

99
69

16
65

42

max. 11 45

320
142 160

222

7

99
69

36
.5

43
13

.5

max. 6 222 45

208 50
320
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4369

7.
5

79
.5

13
.5

99

222 45

50208
320

Vgradne situacije OTS 210
 Višinsko poravnana vrata – na strani tečajev in na nasprotni strani tečajev

Naglavna montaža na nasprotni strani tečajev z OTS 210

brez montažne plošče

z montažno ploščo

69
99

166
42

65

222 45

142 160
320
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 Vgradne situacije OTS 210
 Vrata z zgibom – na nasprotni strani tečajev

Naglavna montaža na nasprotni strani tečajev z OTS 210

brez montažne plošče

z montažno ploščo

45

142 160

222

6
42

65

69

max. 11

99

16

320

222 45

208 50

43
7.

5

36
.5

69

13
.5

max. 6

99

320

brez montažne plošče

z montažno ploščo

166

65

69
99

max. 55

222 45

160
320

142

42

max. 60 

43
7.

5
13

.5
36

.5

69
99

45222

320
50208
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 Ročična samozapirala OTS 81
Velikosti zapiralne sile EN 2–5 – za širino krila vrat do 1280 mm

Lastnosti izdelka

 ■ Retro-samozapiralo z ročičnim 
pogonom za enokrilna vrata s širino 
krila do 1280 mm

 ■ Preskušeno in certificirano po 
DIN 18263-1

 ■ Velikosti zapiralne sile 2–5 [1]

 ■ Brezstopenjsko nastavljiva, 
temperaturno neodvisna hitrost 
zapiranja

 ■ Nastavitev končnega prislona vrat prek 
škarjaste ročice

 ■ Visoka stopnja učinkovitosti

 ■ Nizka vgradna višina ležajne plošče

 ■ Maks. kot odpiranja vrat 90 ° ali s 
podaljšano škarjasto ročico 180° [2]

 ■ Nadzirano zapiranje od kota odpiranja 
vrat 45° dalje

 ■ Izbirno z škarjasto ročico za 
pridrževanje

Mere v odvisnosti od velikosti zapiralne sile

Velikost sile zapiranja 
po DIN 18263-1

Dimenzije [mm]

A D F H J K L

2/3 184,0 112,5  95,0  53,0  39,0  86,0  11,5

4 184,0 112,5  95,0  53,0  39,0  86,0  16,5

5 216,0 134,0 107,0  65,0  43,5  99,5  28,5

L

D

16

20
.5

54

H

A

J

K

F
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 Ročična samozapirala OTS 81 – 2–5 (= širine vratnih kril do 1280 mm)

Oznaka Opis Velikost Površina* Naročniška številka

Ročična samozapirala OTS 81

z običajno škarjasto 
ročico
Levo po DIN

2 srebrna B 8121 0000

3 srebrna B 8131 0000

4 srebrna B 8141 0000

5 srebrna B 8151 0000

z običajno škarjasto 
ročico
Desno po DIN

2 srebrna B 8122 0000

3 srebrna B 8132 0000

4 srebrna B 8142 0000

5 srebrna B 8152 0000

z škarjasto ročico za 
pridrževanje
Levo po DIN [3]

2 srebrna B 8121 0200

3 srebrna B 8131 0200

4 srebrna B 8141 0200

5 srebrna B 8151 0200

z škarjasto ročico za 
pridrževanje
Desno po DIN [3]

2 srebrna B 8122 0200

3 srebrna B 8132 0200

4 srebrna B 8142 0200

5 srebrna B 8152 0200

*Temno bronasta in bela barva (RAL 9016) po naročilu

[1] Po DIN 18263, del 1.

[2] Upoštevajte: Zmanjšanje sile zapiranja.

[3] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata.

[4] Kot odpiranja odvisen od pogojev vrat

 ■ 1-krilna protipožarna in protidimna vrata 

 ■ 1-krilna vrata s pripiro

 ■ Širine krila vrat do 1280 mm

Področja uporabe

 ■ Normalna montaža na strani tečajev

 ■ Naglavna montaža na nasprotni strani 

tečajev [4]

Prodaja

BKS GmbH

Postfach 10 02 10

D-42502 Velbert

Tel. +49 (0) 20 51 2 01-0

www.g-u.com
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Običajna škarjasta ročica, podaljšana škarjasta ročica, škarjasta ročica za pridrževanje

 Pribor OTS 81

Podaljšana škarjasta ročica

Škarjasta ročica za pridrževanje [1]

Običajna škarjasta ročica

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Velikost Površina* Naročniška številka

Običajna škarjasta ročica
2 do 4 srebrna B 8083 0020

5 srebrna B 8085 0020

*Temno bronasta in bela barva (RAL 9016) po naročilu

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Velikost Površina* Naročniška številka

Podaljšana škarjasta ročica
2 do 4 srebrna B 8183 0000

5 srebrna B 8185 0000

*Temno bronasta in bela barva (RAL 9016) po naročilu

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Velikost Površina* Naročniška številka

Škarjasta ročica za pridrževanje

2 do 3 srebrna B 8183 0200

4 srebrna B 8184 0200

5 srebrna B 8185 0200

*Temno bronasta in bela barva (RAL 9016) po naročilu

[1] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata.
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Nadomestna vzmet, prekladni kotnik, nizka opora

Pribor OTS 81

Nadomestna vzmet

40

76 8

208 Prekladni kotnik

Nizka opora

15
0

225

100

40

48

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Velikost Naročniška številka

Nadomestna vzmet

2 B 8110 0002

3 B 8110 0003

4 B 8110 0004

5 B 8110 0005

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Velikost Površina* Naročniška številka

Prekladni kotnik
2 do 4 srebrna B 8170 0000

5 srebrna B 8170 0100

*Temno bronasta in bela barva (RAL 9016) po naročilu

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Velikost Površina* Naročniška številka

Nizka opora
2 do 4 srebrna B 8171 0000

5 srebrna B 8171 0100

*Temno bronasta in bela barva (RAL 9016) po naročilu
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Prekladna opora, korna opora, ležajna plošča

Pribor OTS 81

Kotna opora za paralelogramsko montažo

Ležajna plošča4

35

51

Prekladna opora

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Velikost Površina* Naročniška številka

Prekladna opora 2 do 4 srebrna B 8172 0000

*Temno bronasta in bela barva (RAL 9016) po naročilu
225

48

100

60

2.75 94.75
28.75

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Velikost Površina* Naročniška številka

Kotna opora za 
paralelogramsko montažo

2 do 5 srebrna B 8174 0000

*Temno bronasta in bela barva (RAL 9016) po naročilu

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Velikost Površina* Naročniška številka

Ležajna plošča 2 do 5 srebrna B 8177 0000

*Temno bronasta in bela barva (RAL 9016) po naročilu
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Montažne plošče

 Pribor OTS 81

5

50

180 Montažna plošča

5

50

180
Montažna plošča

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Velikost Površina* Naročniška številka

Montažna plošča
3 do 4 srebrna B 8178 0000

5 srebrna B 8178 0100

*Temno bronasta in bela barva (RAL 9016) po naročilu

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Velikost Površina* Naročniška številka

Montažna plošča 2 do 4 srebrna B 8173 0000

*Temno bronasta in bela barva (RAL 9016) po naročilu
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 Ročična samozapirala OTS 80
Velikosti zapiralne sile EN 2–6 – za širino krila vrat do 1600 mm

Lastnosti izdelka

 ■ Retro-samozapiralo z ročičnim 
pogonom za enokrilna vrata s širino 
krila do 1600 mm

 ■ Velikosti zapiralne sile 2–6 [1]

 ■ Brezstopenjsko nastavljiva, 
temperaturno neodvisna hitrost 
zapiranja

 ■ Nastavitev končnega prislona vrat prek 
škarjaste ročice

 ■ Visoka stopnja učinkovitosti

 ■ Nizka vgradna višina ležajne plošče

 ■ Maks. kot odpiranja vrat 90 °
 –za kot odpiranja vrat >110° je treba 
samozapiralo vrat prestaviti proti 
tečajem vrat [2]

 ■ Nadzirano zapiranje od kota odpiranja 
vrat 45° dalje

 ■ Izbirno z škarjasto ročico za 
pridrževanje, območje pridrževanja pri 
poljubnem kotu do 150°

Mere v odvisnosti od velikosti zapiralne sile

Velikost sile  zapiranja 
po DIN 18263-1

Dimenzije [mm]

B C F G H

2 157,0 147,0 62,0 186,0 186,0

3 161,0 147,0 62,0 175,0 175,0

4 161,0 147,0 62,0  76,0  76,0

5 186,0 175,0 45,0  52,0  52,0

6 186,0 175,0 88,5 101,0 101,0

C

F

B

H

G
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 Ročična samozapirala OTS 80 – 2–6 (= širine vratnih kril do 1600 mm)

Oznaka Opis Velikost Površina* Naročniška številka

Ročična samozapirala OTS 80

z običajno 
škarjasto ročico
Levo po DIN

2 srebrna B 8021 0000

3 srebrna B 8031 0000

4 srebrna B 8041 0000

5 srebrna B 8051 0000

6 srebrna B 8061 0000

z običajno 
škarjasto ročico
Desno po DIN

2 srebrna B 8022 0000

3 srebrna B 8032 0000

4 srebrna B 8042 0000

5 srebrna B 8052 0000

6 srebrna B 8062 0000

z škarjasto ročico 
za pridrževanje
Levo po DIN

2 srebrna B 8021 0200

3 srebrna B 8031 0200

4 srebrna B 8041 0200

5 srebrna B 8051 0200

6 srebrna B 8061 0200

z škarjasto ročico 
za pridrževanje
Desno po DIN

2 srebrna B 8022 0200

3 srebrna B 8032 0200

4 srebrna B 8042 0200

5 srebrna B 8052 0200

6 srebrna B 8062 0200

*Temno bronasta barva po naročilu

[1] Po DIN 18263, del 1.

[2] Upoštevajte: Zmanjšanje sile zapiranja.

[3] Kot odpiranja odvisen od pogojev vrat

 ■ 1-krilna vrata s pripiro

 ■ Širine krila vrat do 1600 mm

Področja uporabe

 ■ Normalna montaža na strani tečajev

 ■ Naglavna montaža na nasprotni strani 

tečajev [3]

Prodaja

BKS GmbH

Postfach 10 02 10

D-42502 Velbert

Tel. +49 (0) 20 51 2 01-0

www.g-u.com
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Običajna škarjasta ročica, nadomestna vzmet

 Pribor OTS 80

Običajna škarjasta ročica

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Velikost Površina* Naročniška številka

Običajna škarjasta ročica

2 srebrna B 8082 0020

3+4 srebrna B 8083 0020

5 srebrna B 8085 0020

6 srebrna B 8086 0020

*Temno bronasta barva po naročilu

Nadomestna vzmet

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Velikost Naročniška številka

Nadomestna vzmet

2 B 8010 0002

3 B 8010 0003

4 B 8010 0004

5 B 8010 0005

6 B 8010 0006
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Kotna opora, ležajna plošča

 Pribor OTS 80

Kotna opora za paralelogramsko montažo

60

2.75 94.75
28.75

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Velikost Površina* Naročniška številka

Kotna opora za 
paralelogramsko montažo

2 do 6 srebrna B 8174 0000

*Temno bronasta barva po naročilu

Ležajna plošča

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Velikost Površina* Naročniška številka

Ležajna plošča 2 do 6 srebrna B 8177 0000

*Temno bronasta barva po naročilu

4

35

51
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 Naprave za pridržanje vrat po EN 1155
z atestom gradbenega nadzora s strani inštituta DIBt

Visoka varnost z 
nevsiljivim nastopom

V vsakodnevnem življenju jih nihče ne 

opazi, zato pa se izkažejo v resnih primerih: 

električne naprave za pridrževanje vrat 

so del preventivne protipožarne zaščite. 

Zakonodajalec vas zavezuje, da vzdržujete 

predpisane požarne izhode v evakuacijskih 

in reševalnih poteh v odprtem stanju, še 

posebej protipožarna in protidimna vrata. 

To lahko storite tako učinkovito, da večina 

ljudi pri vsakodnevnem prehodu skozi vra-

ta sploh ne bo opazila, da se tukaj nahajajo 

vrata. V primeru požara se po sprožitvi 

integriranega javljalnika dima naprava 

samodejno zapre in preprečuje širjenje 

dimnih plinov in ognja v sosednje prostore 

in zgradbe.

Področja uporabe

Požarni izhodi v evakuacijskih in reševalnih 

poteh, na primer protipožarna in protidim-

na vrata.

Taka vrata se najpogosteje uporabljajo v 

vrtcih, bolnišnicah, šolah, hotelih in domo-

vih za ostarele. Poleg protipožarne zaščite 

nudijo tudi prehode brez ovir za otroke, 

starejše osebe in invalide. V celoti skrbijo 

za vsakdanji nemoten pretok oseb in blaga.

Zahteve za preskus / atest

Naprave za pridrževanje za protipožarna 

vrata v Nemčiji potrebujejo atest grad-

benega nadzora, ki ga podeljuje Nemški 

inštitut za gradbeno tehniko (Deutsches 

Institut für Bautechnik – DIBt). V skladu 

s tem se lahko vgrajujejo le kompletne 

naprave, sestavljene iz zgoraj navedenih, 

preskušenih in atestiranih posameznih 

komponent. Naknadna vgradnja neatesti-

ranih delov zahteva ponovni preskus.

Prevzem, preskušanje 
in vzdrževanje

V skladu s smernico DIBt morajo biti 

naprave za pridrževanje po končni vgradnji 

in pred prvo uporabo preskušene na mestu 

vgradnje, ali delujejo brezhibno in ali so 

nameščene v skladu s predpisi (= prev-

zemni preskus). Prevzemni preskus lahko 

izvede samo izvedenec ali pooblaščeni 

strokovnjak proizvajalca prožilnih in/ali 

naprav za pridrževanje.

Za prevzem mora poskrbeti upravljavec 

zgradbe. Ta je tudi obvezan, da napravo za 

pridrževanje vzdržuje v delujočem stanju. 

Zato je treba najmanj enkrat mesečno 

preverjati brezhibnost delovanja naprave 

za pridrževanje in najmanj enkrat letno 

izvajati vzdrževanje. Obseg, rezultat in čas 

rednega nadzora je treba zapisovati.

Te preskuse, vzdrževanje in servisiranje 

lahko izvajajo le pooblaščeni strokovnjaki 

proizvajalca.
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 Zasnova

Naprava za pridrževanje je sestavljena iz naslednjih komponent:

 ■ najmanj en element za zaznavanje dima in toplote, na primer 

optično dimno stikalo ORS 142 1  ali ORS 142 W 2

 ■ napajalnik za oskrbo z energijo, na primer omrežni napajalnik 

in prožilnik NAG 03 3

 ■ prožilna naprava, ki sproži zapiranje, na primer omrežna in 

prožilna naprava NAG 03 3

Primer zasnove naprave za pridrževanje

2

3 4

1
1

6

5

 ■ naprava za pridrževanje, ki zadržuje končni izhod, na primer

 –v drsno letev integrirano elektromagnetno pridrževanje 

(FE-OTS 73x ali FE-VTS 735) 4  ali

 – integrirana naprava za pridrževanje 

(OTS 73x FL ali VTS 735 FL) 4  ali

 –magnet za pridržanje vrat (elektromagnetni) 5

 ■ ročni sprožilec AP/UP kot prekinitveno stikalo 6

Sl. zgoraj:

Vsakdanja uporaba naprave za 

pridrževanje

Sl. desno:

Uporaba naprave za pridrževanje v primeru požara
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Lastnosti izdelka

 ■ Preizkušen in dovoljen s strani DIBt

 ■ Za električno napajanje vseh komponent naprave za 

pridrževanje (za na primer pridrževalo, elektromagnetni 

pridržalni magnet, javljalnik požara, sprožilno dimno stikalo in 

za druge elemente)

 ■ Z integriranim napajanjem z energijo in prožilno napravo

 ■ Z integriranim dimnim stikalom

 ■ S prikazom stanja z lučko LED

 –Obratovanje/alarm

 –Motnja

 –Onesnaženost

 ■ Pokrov v dizajnu GU, ki se prilega pokrovu AD-OTS 73x

 ■ Montaža na okvir/previs

 ■ Vgradna višina: 36 mm

Tehnični podatki

Oznaka Dimni vklopni modul RSM

Vhodna napetost 230 V AC, 50/60 Hz

Obratovalna napetost 24 V DC

Izhodni tok maks. 460 mA

Prejem moči 21 W

Izhodna moč maks. 11 W

Temperatura okolice +5 do +40 °C

Stopnja zaščite IP 40

Vrsta zaščite II

 Dimni vklopni modul RSM
z integriranim napajanjem z energijo, prožilno napravo in dimnim stikalom

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Dimni stikalni modul RSM (vključno z omrežnim 
napajalnikom, sprožilno enoto in javljalnikom)

srebrna K-19058-00-0-1

črna K-19058-00-0-6

bela (RAL 9016) K-19058-00-0-7

v barvi nerjavečega jekla K-19058-00-0-8P

Posebna barva K-19058-00-0-9

250

36

49

m
ax
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Položaj montaže
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 Optično dimno tipalo ORS 142 W
za montažo na steno

Lastnosti izdelka

Za predčasno zaznavanje tlenja in odprtega ognja, pri katerem 

nastaja dim

 ■ Zaznavanje dima po EN 54, 7. del

 ■ Sestavni del naprave za pridrževanje

 ■ Z atestom gradbenega nadzora s strani inštituta DIBt

 ■ Kot javljalnik padca za montažo na steno

 ■ Z izhodom alarmnega praga in prikazom onesnaženosti

Tehnični podatki

Oznaka ORS 142 W

Obratovalna napetost 18 – 28 V DC

Poraba toka (pri 28 V DC): mirovanje 22 mA

Poraba toka (pri 28 V DC): alarm 11 mA

Poraba toka (pri 28 V DC): motnja 16 mA

Temperatura okolice -20 do +75 °C

Vrsta zaščite (z zgornjim delom ohišja) IP 40

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Optično dimno tipalo 
ORS 142 W [1]

srebrna K-17495-00-0-1

temno bronast K-17495-00-0-5

bela K-17495-00-0-7

123

33

31.5

127

35

36

[1] Upoštevajte: smernice za uporabo DIBt.
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Optično dimno tipalo ORS 142
za montažo na strop

ø 80

33

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Optično dimno tipalo ORS 142 [1] bela K-17727-00-0-7

Tehnični podatki

Oznaka ORS 142 

Obratovalna napetost 18 – 28 V DC

Poraba toka (pri 28 V DC): mirovanje 22 mA

Poraba toka (pri 28 V DC): alarm 11 mA

Poraba toka (pri 28 V DC): motnja 16 mA

Temperatura okolice -20 do +60 °C

Stopnja zaščite IP 42

[1] Upoštevajte: smernice za uporabo DIBt.

Lastnosti izdelka

Za predčasno zaznavanje tlenja in odprtega ognja, pri katerem 

nastaja dim

 ■ Zaznavanje dima po EN 54, 7. del

 ■ Sestavni del naprave za pridrževanje

 ■ Z atestom gradbenega nadzora s strani inštituta DIBt

 ■ Za montažo na strop in stene

 ■ Z izhodom alarmnega praga in prikazom onesnaženosti

 ■ Z integriranim nadzorom vodnikov po EN 14637

 ■ Nadzor merilne komore
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 Optična dimna stikala
Montažno podnožje

59
.550

ø 80

33

Nadometno montažno podnožje ORS 143 A

Nadometno montažno podnožje za optično dimno stikalo 

ORS 142

Uporaba: Montaža na strop v suhih prostorih

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Nadometno montažno podnožje 
ORS 143 A

bela K-17728-00-0-7

Montažno podnožje ORS 143 W

Montažno podnožje za optično dimno stikalo ORS 142

Uporaba: Montaža na steno v suhih prostorih v kombinaciji z 

montažnim podnožjem ORS 143 A

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Montažno podnožje ORS 143 W bela K-17494-00-0-7

117

10
0

33 m
ax

. 8
140

max. 35
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 Optična dimna stikala
Montažno podnožje

Vgradno montažno podnožje ORS 143 UH

Vgradno montažno podnožje za optično dimno stikalo ORS 142

Uporaba: Montaža na strop v suhih prostorih s poševnim stropom

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Vgradno montažno podnožje 
ORS 143 UH

bela K-17496-00-0-7

42
.534

ø 96

ø 114



189GU  І  WP00600-23-2-1  І  01/2018

 Preskusna knjižica, preskusni plin

Preskusna knjižica za naprave za pridrževanje

Preskusna knjižica vsebuje:

 ■ preskusno tablico

 ■ varnostno nalepko za protipožarna in protidimna vrata

 ■ prevzemni zapisnik in potrdilo o prevzemu

 ■ kontrolne sezname za redni nadzor

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Naročniška številka

Preskusna knjižica za naprave za pridrževanje K-18097-00-0-0

Varnostne nalepke/preskusne ploščice za naprave za 
pridrževanje

K-18529-00-0-0

Preskusni plin

 ■ Za hitri preskus delovanja dimnih stikal

 ■ Za neposredno pršenje v dimno komoro

 ■ Ni vnetljiv

 ■ Rok trajanja: 3 leta

 ■ Vsebina: 250 ml

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Naročniška številka

Preskusni plin za dimna stikala K-17497-00-0-0
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 Ročna sprožilna tipka 
po EN 1155 

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Naročniška številka

Ročna sprožilna tipka K-17492-00-0-7
Tür 

schließen

27
8
8

33.5

81

81

Splošne informacije o izdelkih

Vsaka naprava za pridrževanje se mora dati sprožiti tudi ročno, ne 

da bi pri tem prišlo do negativnega vpliva na delovanje prožilne 

naprave.

Ročno proženje se mora nahajati v neposredni bližini priključka in 

ga končani zaključek ne sme prekrivati.

Pri napravah za pridrževanje z držalnimi magneti in napravah za 

pridrževanje z napravami za prosti tek je tipka za ročno proženje 

obvezno potrebna.

Ročna sprožilna tipka 

Za ročno proženje naprav za pridrževanje (držalni magneti, 

elektromehanske blokade) v skladu s smernicami DIBt

 ■ Tehnični podatki

 –Vrsta kontakta: normalno zaprt

 –Napetost vklopa: 30 V DC

 –Preklopni tok: 1 A

 –Stopnja zaščite IP 44

 ■ Za nad- in podometno montažo
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 Omrežne in prožilne naprave
po EN 1155 

78

16
3

61

Napajalnik in sprožilnik NAG 03

Napajalna in prožilna naprava: za električno napajanje dimnih 

vklopnih naprav

 ■ Sestavni del naprave za pridrževanje

 ■ Z atestom gradbenega nadzora s strani inštituta DIBt

 ■ Stikalni napajalnik z visokim izkoristkom

 ■ Priključne sponke za vse zunanje naprave

Tehnični podatki

Oznaka Napajalnik in sprožilnik NAG 03

Vhodna napetost 230 V AC

Nazivna napetost 24 V DC

Prejem moči 46 W

Izhodna napetost 24 V DC

Izhodni tok 900 mA

Izhodna moč 21 W

Preostalo nihanje napetosti ≤ 120 mVss

Relejski kontakt 1 brezpotencialni preklopni kontakt

Stopnja zaščite IP 30

Temperatura okolice +5 do +40 °C

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Napajalnik in sprožilnik NAG 03 bela K-17493-00-0-7
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 Držalni magneti
po EN 1155 

Splošne informacije o izdelkih

Držalni magneti so električne naprave za pridrževanje vrat za 
držanje protipožarnih in protidimnih vrat v odprtem položaju in so 
del naprave za pridrževanje. Držalni magneti delujejo na principu 
mirovnega toka, v primeru požara pride torej do prekinitve 
napajanja prek dimnega stikala ali ročnega prožilnega tipkala. 
S tem se električno napajanje držalnega magneta prekine in 
samozapiralo vrat varno zapre vrata.

 ■ Tehnični podatki (za vse naslednje različice)

 –Obratovalna napetost: 24 V DC
 –Prejem toka: 63 mA
 –Sila držanja: 490 N
 –Prejem moči: 1,5 W
 –Vrsta zaščite: IP20

 ■ Z atestom gradbenega nadzora po smernicah za naprave za 
pridrževanje s strani nemškega inštituta za gradbeno tehniko 
(DIBt)

 ■ V odvisnosti od primera uporabe se montirajo na steno, tla ali 
strop za vrati

 ■ K vsakemu držalnemu magnetu sodi še ustrezna držalna 
protiplošča, ki se namesti na vratno krilo.

 ■ Držalne magnete nadzira in krmili dimni stikalni modul RSM



193GU  І  WP00600-23-2-1  І  01/2018

Magnet za pridržanje vrat

Osnovni model z jekleno osnovno ploščo

 ■ Nadometna izvedba

 ■ Montaža na steno

 ■ S skritimi priključnimi sponkami

 ■ Sila držanja 490 N

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Naročniška številka

Magnet za pridržanje vrat K-17483-00-0-0

33

3

65

55

93

55
5

ø 
50

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Naročniška številka

Magnet za pridržanje vrat K-17485-00-0-0

10
5

65

62
.5

50

85

ø 
50

37.5

Magnet za pridržanje vrat

 ■ Nadometna izvedba

 ■ Montaža na steno

 ■ Z ohišjem in prekinitvenim tipkalom

 ■ sila držanja 490 N
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Magnet za pridržanje vrat

 ■ Montaža na tla

 ■ Aluminijasto ohišje

 ■ S prekinitvenim tipkalom

 ■ Sila držanja 490 N

ca
. 9

3

85

ca
. 1

20

10
2

10
9

77

ø 
50

50.5 15

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Naročniška številka

Magnet za pridržanje vrat K-17487-00-0-0

Držalni magneti
po EN 1155 
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Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Mera A Mera B Naročniška številka

Magnet za pridržanje vrat
185 150 K-17486-00-0-0

335 300 K-17486-01-0-0

80 65

90

80

75

65

ø 
50

B

4

Magnet za pridržanje vrat

z aluminijasto nagibno glavo

 ■ Nadometna izvedba

 ■ za montažo na stene in tla

 ■ Z distančnim držalom, prekinitvenim tipkalom 
in nagibno magnetno glavo (90°)

 ■ Sila držanja 490 N
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Držalna protiplošča

s členkom

 ■ Montirano na montažno ploščo

 ■ Z nastavitvijo kota, področje nagiba pribl. 2 x 60°

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Naročniška številka

Držalna protiplošča K-17489-00-0-0

55

55

44

44

50

5 5

ø 
55

ca. 60°

ca. 60°

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Naročniška številka

Držalna protiplošča K-17488-00-0-0

55

55

44

44

18

5

5

ø 
55

Držalne protiplošče
po EN 1155 

Držalna protiplošča

Standardni model

 ■ Montirano na montažno ploščo

 ■ Z vzmetmi na držalnem magnetu za ravno lego
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55

55

44

44

ø 
55

79

5 5

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Naročniška številka

Držalna protiplošča K-17490-00-0-0

 Držalna protiplošča

z vzmetjo

 ■ Nameščena na montažno ohišje

 ■ Z dušeno vzmetjo za mehko elastično prileganje pri težkih 
vratih
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 Prevzemni preskus
naprav za pridrževanje za protipožarne zaključke

1. Splošni nasvet

Upoštevajte vse trenutno veljavne predpise, smernice, standarde, 

zakone in ustrezne ateste proizvajalca.

EN 14637, DIN 14677, "Smernice za naprave za pridrževanje" 

in opombe, Nemški inštitut za gradbeno tehniko (Deutsches 

Institut für Bautechnik). DIN 18650, EN 179, EN 1125, EltVTR, 

in druge

2. Nasveti za graditelje

Po končni vgradnji naprave za pridrževanje na mestu uporabe 

je treba s prevzemnim preskusom preveriti, ali naprava deluje 

brezhibno in ali je nameščena v skladu s predpisi.

Prevzemni preskus lahko izvede samo strokovnjak proizvajalca 

prožilnih in/ali naprav za pridrževanje, strokovnjak, pooblaščen 

s strani proizvajalca ali strokovnjak priglašenega organa za 

preskušanje. 

Za "strokovnjaka, pooblaščenega s strani proizvajalca" velja oseba, 

ki jo proizvajalec poimensko pooblaski za strokovno dajanje 

naprav v obratovanje in izvajanje preskusov in vzdrževanja.

Z našim znanjem in izkušnjami vam zagotavljamo podporo 

pri strokovnem dajanju naprav v obratovanje. Informacije o 

ustreznih seminarjih za izvedence najdete na spletni strani 

http://www.g-u.com

Po uspešno opravljenem prevzemnem preskusu je treba 

upravljavcu zgradbe predati naslednjo dokumentacijo:

 ■ Potrdilo o prevzemu/preskusno knjižico s kontrolnimi seznami

 ■ Navodila za montažo/navodila za uporabo

Poleg tega mora izvedenec upravljavca informirati o naslednjih 

točkah:

 ■ Mesečni preskus delovanja

 ■ Letno preverjanje

 ■ Letno vzdrževanje

 ■ Obveznost vodenja dokumentacije

 ■ Naprave morajo vselej biti v delujočem stanju

 ■ Obveznost hranjenja dokumentacije

3. Nasveti za upravljavce zgradb

Upravljavec mora naprave za pridrževanje vzdrževati v delujočem 

stanju in najmanj enkrat mesečno preverjati, ali delujejo 

brezhibno.

Poleg tega mora upravljavec najmanj enkrat letno preveriti 

pravilnost delovanja in odsotnost motenj pri kombiniranem 

delovanju vseh naprav ter izvajati ali naročiti vzdrževanje, razen 

če v obratovalnem dovoljenju ni predpisan krajši rok. 

Pri teh preskusih in vzdrževanju se poleg preskusa javljalnikov 

izvaja tudi vzdrževanje vseh naprav, torej tudi naprav za 

pridrževanje. 

Te preskuse in vzdrževalna dela lahko izvaja samo strokovnjak ali v 

ta namen usposobljena oseba.

Obseg, rezultat in čas rednega nadzora je treba zapisovati. To velja 

za mesečna preverjanja in tudi za letno preverjanje in vzdrževanje. 

Upravljavec mora hraniti vse zapise, saj lahko služijo kot dokazila 

pred pristojnimi organi v primeru požara in ocenjevanje škode 

zaradi tujih vplivov.

Upravljavec mora hraniti naslednjo dokumentacijo:

 ■ Potrdilo o prevzemu/preskusno knjižico

Upravljavec mora upoštevati naslednje točke:

 ■ Mesečni preskus delovanja

 ■ Letno preverjanje

 ■ Letno vzdrževanje

 ■ Obveznost vodenja dokumentacije

 ■ Naprave morajo vselej biti v delujočem stanju

 ■ Obveznost hranjenja dokumentacije
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 Produktno- in naročniške informacije

Vrtljivi ležaj OTS 73x  202 – 203

Regulator zaporedja zapiranja, naležen SRA  204 – 205

Sojemalna loputa MNK  206 – 209

Kabelski prehodi  210 – 211

Blokada vrat  212 – 213

Stenski in talni zaustavljalniki vrat  214 – 215
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 Vrtljivi ležaj OTS 73x

Lastnosti izdelka

 ■ Prosto tekoči vrtljivi ležaj – brez 

ventilskih funkcij, paket vzmeti, olje
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Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Naročniška številka

Vrtljivi ležaj OTS 73x K-19051-00-0-1

 Področja uporabe

Za uporabo na dvokrilnih vratih v kombinaciji s pogonom vrtljivih 

vrat ob hkratni uporabi regulatorja zaporedja zapiranja 

SRI-OTS 73x/SRI-OTS 73x BG

 ■ Montaža pogona vrtljivih vrat na aktivno krilo

 ■ Montaža vrtljivega ležaja na aktivno krilo na nasprotni strani 

pogona vrtljivih vrat

 ■ Montaža samozapirala vrat OTS 73x na pasivno krilo

Komponente – področje uporabe: 
Vrtljivi ležaj v kombinaciji s pogonom vrtljivih vrat od strani

Vrtljivi ležaj OTS 73x 202

Samozapirala za vrata OTS 73x   32

Pokrov AD-OTS 73x   33

Set drsnih letev GS SRI-OTS 73x ali GS SRI-OTS 73x BG   64

Montažna plošča MP   42

Komponente – področje uporabe: 
Vrtljivi ležaj kot omejilnik odpiranja od strani

Vrtljivi ležaj OTS 73x 202

Pokrov AD-OTS 73x   33

Drsna letev GS   34

Omejilo odpiranja ÖB   43

Montažna plošča MP   42

Alternativna rešitev: Uporaba na enokrilnih vratih, če ni mogoče 

uporabiti zaustavljala vrat, na primer pri evakuacijkih poteh 

(nevarnost spotikanja)

 –Uporaba za omejevanje odpiranja brez funkcije zapiranja vrat 

za lahka vrata s pripiranjem

 –Kombinacija z omejilom odpiranja (ÖB) in standardno drsno 

letvijo (GS)

Upoštevajte: Ta rešitev v mnogih primerih uporabe ne zamenja 

funkcije zaustavljala vrat, na primer pri večjih obremenitvah.

Opomba: Dobavljeno brez pokrovov.
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 Regulator zaporedja zapiranja, naležen (SRA)
Preskušeno po EN 1158

Lastnosti izdelka

 ■ Uporaba na dvokrilnih vratih.

 ■ Mehanski regulator zaporedja zapiranja 

zagotavlja pravilen vrstni red zapiranja 

aktivnega in pasivnega krila, tudi če 

jih uporabnik ne zapira v pravilnem 

vrstnem redu.

 ■ Funkcija: Pri odpiranju pasivnega 

krila se ročica regulatorja zaporedja 

zapiranja samodejno premika naprej. 

Pri zapiranju kril ostaja aktivno krilo 

odprto, dokler pasivno krilo ne potisne 

ročice v izhodiščni položaj, nakar se 

lahko zapre tudi aktivno krilo.

 ■ Regulator zaporedja zapiranja se 

lahko uporablja pri protipožarnih in 

protidimnih vratih, če je to navedeno 

v obratovalnem dovoljenju oz. izkazu o 

preskusu.

 ■ Oblikovno lep dizajn zaradi kratke 

krmilne ročice in pokrova

 ■ Enostavna montaža, ker je treba 

pritrditi le dva elementa

 ■ Delovanje duši zvok in varuje materiale

40

47

423

48
.5
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Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Opis
Številka za naročanje/izvedba površine

srebrna temno bronast

Talno samozapiralo SRA

Uporaba na lesenih in 
jeklenih vratih

B 8641 0000 B 8641 0005

Uporaba na vratih iz 
cevastih profi lov (T 30)

B 8641 0100 B 8641 0105

[1] Odvisno od debeline krila vrat

 ■ 2-krilna protipožarna in protidimna vrata 

 ■ 2-krilna vrata s pripiro

 ■ Širina aktivnega krila od 700 mm do 

1500 mm [1] 

 ■ Pasivno krilo poljubne širine

 Področja uporabe

 ■ Uporaba levo in desno po DIN

 ■ Montaža na strani tečajev
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 Sojemalna loputa MNK 8642
za dvokrilna vrata na zasilnih in evakuacijskih poteh/protipožarna vrata

Lastnosti izdelka

 ■ Funkcija: Sojemalna loputa poskrbi, da 

se pri odpiranju pasivnega krila (panični 

zapah) odpre tudi aktivno krilo najmanj 

do področja, ko prične sojemati krmilje 

za vrstni red zapiranja (SRI/SRA).

 ■ Montirano nastavljeno na pasivno krilo

 ■ S pregibno ročico, pregibni mehanizem 

ni viden

 ■ Valjčni blažilnik iz stabilne plastike

 ■ Na voljo v treh velikostih kot 

brezstopenjsko nastavljiva različica [1]

215/285/355*

75/145/215*

21
.5

20

25

27

221
360-480

Sojemalna loputa MNK 8642 – K-17897-XX-0-X

Sojemalna loputa MNK 8642, nastavljiva – K-19057-00-0-X

*Velikost 01/02/03
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Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Velikost Površina Naročniška številka

Sojemalna loputa MNK 8642

01
Dolžina = 215 mm

srebrno pocinkano K-17897-01-0-1R

srebrna K-17897-01-0-1

črna K-17897-01-0-6

bela (RAL 9016) K-17897-01-0-7

Posebna barva K-17897-01-0-9

02
Dolžina = 285 mm

srebrno pocinkano K-17897-02-0-1R

srebrna K-17897-02-0-1

črna K-17897-02-0-6

bela (RAL 9016) K-17897-02-0-7

Posebna barva K-17897-02-0-9

03
Dolžina = 355 mm

srebrno pocinkano K-17897-03-0-1R

srebrna K-17897-03-0-1

črna K-17897-03-0-6

bela (RAL 9016) K-17897-03-0-7

Posebna barva K-17897-03-0-9

Sojemalna loputa MNK 8642, 
nastavljiva

Nastavljiva 
dolžina
360 – 480 mm

srebrno pocinkano K-19057-00-0-1R

srebrna K-19057-00-0-1

črna K-19057-00-0-6

bela (RAL 9016) K-19057-00-0-7

Posebna barva K-19057-00-0-9

 ■ 2-krilna protipožarna in protidimna 
vrata z pripiro, če je sojemalna loputa 
navedena v obratovalnem dovoljenju oz. 
izkazu o preskusu.

Področja uporabe

Naletna zagozda za sojemalno loputo
za podporo funkcije odpiranja sojemalne lopute pri posebnih profi lih 
in preprečevanje prisilnega gibanja aktivnega in pasivnega krila

Oznaka Velikost Površina Naročniška številka

Naletna zagozda za sojemalno loputo
Višina = 20 mm 00

srebrna K-18871-00-0-1

črna K-18871-00-0-6

bela (RAL 9016) K-18871-00-0-7

Naletna zagozda za sojemalno loputo
Višina = 37 mm 37

srebrna K-18871-37-0-1

črna K-18871-37-0-6

bela (RAL 9016) K-18871-37-0-7

 ■ 2-krilna vrata na zasilnih in 
evakuacijskih poteh (panična vrata)

 ■ Uporaba levo in desno po DIN

[1] Odvisno od širine vrat in izbire krmilja vrstnega reda zapiranja (SRA/SRI).
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 Sojemalna loputa MNK 8642
Diagrami uporabe pri kombinaciji z regulatorjem zaporedja zapiranja SRA

1400
[mm]

[mm]
GFB

1200

1000

800

700

800

1000

1200

1400

600

500

SFB

Größe 01

K-17897-01

Größe 02

K-17897-02

a

b

Praktični primer:

 ■ širina pasivnega krila (SFB) = 950 mm (a)

 ■ širina aktivnega krila (GFB) = 1150 mm (b)

Sojemalna loputa MNK 8642 Gr. 01 

K-17897-01-0-X

Diagram uporabe pri kombinaciji z regulatorjem zaporedja zapiranja SRA (naležnim)

GOSI
Hervorheben
Velikost 01

GOSI
Hervorheben
Velikost 02
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Stran tečajev

GFB

SFB

1400
[mm]

[mm]

1200

1000

800

700

800

1000

1200

1400

600

400

K
-1

9
0

5
7

-0
0

-0K
-1

7
8

9
7

-0
2

K
-1

7
8

9
7

-0
3

a

b

K
-1

7
8

9
7

-0
3

-0

K
-1

7
8

9
7

-0
2

-0

Na nasprotni strani tečajev

1400
[mm]

[mm]
GFB

1200

1000

800

700

800

1000

1200

1400

600

SFB

K
-1

90
57

-0
0-

0

K
-1

78
97

-0
3-

0a

b

Praktični primer:

 ■ širina pasivnega krila (SFB) = 950 mm (a)

 ■ širina aktivnega krila (GFB) = 1150 mm (b)

Sojemalna loputa MNK 8642 Gr. 02 K-17897-02-0-X

Praktični primer:

 ■ širina pasivnega krila (SFB) = 950 mm (a)

 ■ širina aktivnega krila (GFB) = 1150 mm (b)

Sojemalna loputa MNK 8642, nastavljiva – K-19057-00-0-X

Diagrami uporabe pri kombinaciji z regulatorjem zaporedja zapiranja SRI-OTS 73x

 Diagrami uporabe pri kombinaciji z regulatorjem zaporedja zapiranja SRI

Diagram uporabe pri kombinaciji z regulatorjem zaporedja zapiranja SRI-OTS 73x

[mm]
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1250
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900

SFB

800
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K
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9
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3
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K
-1

7
8

9
7

-0
2

-0

a

b

K
-1

9
0

5
7

-0
0

-0

Praktični primer:

 ■ širina pasivnega krila (SFB) = 950 mm (a)

 ■ širina aktivnega krila (GFB) = 1150 mm (b)

Sojemalna loputa MNK 8642, nastavljiva – 

K-19057-00-0-X
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 Kabelski prehodi, naležni

Kabelski prehodi, naležni

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Dolžina [mm] Površina Naročniška številka

Kabelski prehod, naležen cca. 600 črna K-18984-00-0-6

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Dolžina [mm] Površina Naročniška številka

Kabelski prehod, naležen
(brez slike)

cca. 500 bela B 5527 0100
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 Kabelski prehodi, skrito ležeči

Kabelski prehod, skrito ležeč

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka
Izmere
[mm]

Notranji 
premer
[mm]

Odpi-
ranje
[°]

Naročniška številka

Kabelski prehod, skrito ležeč, 
enostransko vgradno korito

24 x260 x17 10 do 100 6-29854-00-0-0

24 x280 x17 10 do 180 6-29942-00-0-0

24 x350 x15 8 do 180 6-30809-00-0-0

Kabelski prehod, skrito ležeč, 
brez vgradnega korita

fl eksibilna 
dolžina = 370

10 do 180 9-39237-00-0-0

fl eksibilna 
dolžina = 241

8 do 180 9-41419-00-0-0

Kabelski prehod, ločljiv, skrito ležeč

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka
Izmere
[mm]

Naročniška številka

Kabelski prehod, skrito ležeč, enostransko vgradno korito, 10-polni 24 x 519 x 17,5 6-35194-00-0-8

Kabelski prehod, skrito ležeč, brez vgradnega korita, 10-polni 24 x 490 x 18,5 6-35193-00-0-8
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Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Hod Površina Naročniška številka

Blokada vrat 
B 3934 velika

100

Aluminij F1 B 3934 0109

Alu UC 5 B 3934 0115

Aluminij, bel B 3934 0117

 Blokada vrat

40

27

18
013

3
40

 Blokada vrat B 3934 velika

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Hod Površina Naročniška številka

Blokada vrat 
B 3934 srednja

30

Aluminij F1 B 3934 0101

Alu UC 5 B 3934 0137

Aluminij, bel B 3934 0139

Blokada vrat B 3934 srednja

27

40

18
2

33
0

85
55
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Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Hod Površina Naročniška številka

Blokada vrat 
B 3933 majhna

30

Aluminij F1 B 3933 0101

Alu UC 5 B 3933 0137

Aluminij, bel B 3933 0139

36

20
90

12
4,
5

26
,5

 Blokada vrat B 3933 majhna

96

80

56

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Površina Naročniška številka

Blokada vrat B 6944

Aluminij F1 B 6944 0007

Alu F2 B 6944 0004

Alu UC 5 B 6944 0009

Blokada vrat B 6944
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 B 7122 Stenski zaustavljalnik vrat

iz nerjavečega jekla, s priborom za montažo

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Dimenzije [mm] Naročniška številka

B 7122 Stenski 
zaustavljalnik vrat

19 x   46 B 7122 0005

19 x   76 B 7122 0006

19 x 106 B 7122 0007

 Stenski in talni zaustavljalniki vrat   

Ø
19

Ø
28

46
3

Ø
28

76
3

Ø
19

Ø
28

3
106

Ø
19

30

40

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Dimenzije [mm] Naročniška številka

B 7122 Talni 
zaustavljalnik vrat I

40 x 30 B 7122 0040

B 7122 Talni zaustavljalnik vrat I

iz nerjavečega jekla, s priborom za montažo
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Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Naročniška številka

B 7122 Talni zaustavljalnik vrat II B 7122 0000

25
38

36

Ø6
2

 B 7122 Talni zaustavljalnik vrat II

iz nerjavečega jekla, s priborom za montažo
38

38

Ø
65

10

Izvedbe / naročniške številke

Oznaka Debelina [mm] Naročniška številka

Distančna plošča za B 7122 
talni zaustavljalnik vrat II

10 B 7122 0001

15 B 7122 0002

Distančna plošča za B 7122 talni zaustavljalnik vrat II

(opcijsko)

38

38

Ø
65

15
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Servis

 Vzdrževanje in servis

Kompetentno, individualno in na kraju 

samem: V vseh fazah projekta vam 

stojimo ob strani z nasveti in pomočjo. 

Pomagamo vam na varnostnem področju 

in tudi pri protipožarni zaščiti in 

odsotnosti ovir. Usposobljeni strokovnjaki 

poslovne skupine Gretsch-Unitas z 

obširnim poznavanjem vseh relevantnih 

standardov in predpisov spremljajo vaš 

projekt od izdelave osnutka prek montaže 

in inštalacije do rednega sistemskega 

vzdrževanja.

Objektno svetovanje

Olajšamo vaš  vsakdanji delovnik: Objektno 

svetovanje podpira arhitekte in načrtovalce 

z objektno specifi čnimi risbami in seznami 

vrat, kabelskimi shemami in razpisnimi 

besedili ali konceptualnimi osnutki z 

opisom funkcij. Naše domišljene in med 

seboj usklajene sistemske rešitve pri tem 

zagotavljajo najboljšo funkcionalnost 

in skladnost z zahtevami standardov in 

smernic.

Inženiring vrat

Korak za korakom do ustrezne rešitve za 

vrata: Z inženiringom vrat je skupina GU 

razvila učinkovito metodo za individualne 

konfi guracije vrat. Na podlagi funkcijskih 

vzorcev se izdelajo rešitve, ki inteligentno 

presegajo okvire različnih projektov. Za 

čim večjo varnost pri načrtovanju poskrbi 

dokumentacija na osnovi preglednih 

seznamov konfi guracij.

Kakovost črno na belem

Na to se lahko zanesete: Skoraj vse 

različice našega programa samozapiral vrat 

so preskušene in atestirane po trenutno 

veljavnih standardih EN 1154, EN 1155 in 

EN 1158. Prav tako so pri DIBt atestirane 

naprave za pridrževanje vrat skupine GU.

Izdelki s certifi katom CE

Varnost črno na belem: Vsa samozapirala 

vrat zgoraj serije OTS 73x imajo certifi kat 

CE. S tem skupina GU potrjuje svojim 

kupcem, da ti izdelki ustrezajo zahtevam 

Evropske skupnosti. Razen tega skupina 

GU z oznako CE prevzema odgovornost, da 

izdelki izpolnjujejo vse lastnosti, defi nirane 

v izjavi o lastnostih.

Seminarji in usposabljanja

Praktično znanje iz prve roke: S 160 

predstavitev letno nudi skupina GU 

široko razčlenjeno ponudbo seminarjev 

in usposabljanj. Na programu najdete 

na primer inovacije izdelkov in njihovo 

uporabo, najnovejše trende v arhitekturi 

ali tudi standarde in smernice. Nekateri 

seminarji in usposabljanja so s strani zbornic 

arhitektov in inženirjev certifi cirani 

in priznani kot prireditve za nadaljnje 

izobraževanje.
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Menedžer za razpise

Celovito, varno in na najnovejšem 

stanju tehnike: s programom 

AusschreibungsManager nudimo svojim 

strankam udobno in učinkovito spletno 

orodje, s katerim lahko brez težav izdelajo 

opise del in storitev in gotovo razpisno 

dokumentacijo – in to za vse izdelke 

skupine GU.

Customer Information System

Enostavno s klikom miške: Customer 

Information System (CIS) je informacijski 

sistem in sistem za naročanje vseh 

izdelkov skupine GU. S spletno platformo 

lahko kadarkoli, vseh sedem dni v tednu, 

dostopate do pomembnih podatkov: 

od izdelave ponudbe do preverjanja 

dobavljivosti v realnem času, od naročila 

do sledenja naročilom.

 confi GUrator

Pravi izdelki v pravilni količini: praktični 

confi GUrator je spletna platforma za 

natančno sestavo kosovnic in rešitev za 

okovje. Zaradi objektno odvisnih vnosov 

dobite že v nekaj sekundah tehnično 

pravilno kosovnico. Določitev podatkov 

na osnovi aktualnih pogojev in tehničnih 

osnov.

Brezplačen prenos programa

Za poenostavljeno načrtovanje: S široko 

ponudbo datotek za prenos s spletne strani 

našega podjetja lahko hitro, udobno in 

brezplačno prenesete informacije o 

izdelkih in aplikacijah v vaš računalnik: Od 

katalogov izdelkov in delavniških risb, izjav 

o lastnostih do programske opreme.

Predstavitev vzorcev

Ta ne prepriča le investitorjev: Kakovost in 

funkcionalnost je najbolje doživeti na kraju 

samem. Skupina GU organizira in izvaja 

celotno predstavitev vzorcev na objektu 

in po želji predstavi različne variante in 

funkcije. Alternativno nudi skupina GU 

tudi obiske referenčnih objektov po vsem 

svetu.
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 Splošne informacije o izdelkih

Te informacije o izdelkih veljajo za izvajalce del in upravljavce zgradb ter jih je 

treba izročiti končnemu uporabniku.

V skladu z zakonom o jamstvu za izdelek določenem jamstvu 

proizvajalca za njegove izdelke (§4 Prod-HaftG) obvezno upoštevajte 

naslednje informacije o samozapiralih za vrtljiva vrata. Neupoštevanje 

teh navodil razreši proizvajalca vsakršne zaveze za jamstvo.

1. Informacije o izdelku in primerna uporaba

Samozapirala vrat so v smislu te defi nicije namenjena zapiranju vrat 

z vrtljivimi krili po ročnem odpiranju. Postopek zapiranja poteka 

hidravlično dušeno in je nastavljiv. Potrebne sile zapiranja so odvisne od 

širine in mase krila vrat ter so določene v standardu EN 1154.

Pogoj za pravilno delovanje

Za brezhibno delovanje naprav morajo biti vrata vgrajena navpično in 

se morajo dati zlahka odpirati, samozapiralo vrat pa mora biti pravilno 

pritrjeno. Zato morajo montažo in nastavitve raznih funkcij izvesti 

strokovni izvajalci ob upoštevanju navodil proizvajalca za konkretni 

izdelek in ob upoštevanju gradbene situacije.

Fiksiran odprti položaj (naprava za pridrževanje) vrat z vrtljivimi krili je mogoče 

doseči le z dodatnim posebnim okovjem ali z integriranimi konstrukcijskimi 

elementi. Pri posebej neugodnih krahjevnih razmerah (vpliv vetra) je treba uporabiti 

samozapirala vrat z večjim navorom zapiranja. Posebej pri vratih z vrtljivimi krili, ki 

so pri odpiranju navzven izpostavljena vetru, je treba uporabiti samozapirala vrat z 

dušenjem pri odpiranju, ki pa ne omejujejo kota odpiranja vrat.

Pri protipožarnih in protidimnih vratih sta način montaže in položaj 

natančno predpisana. Te naprave morajo imeti atest gradbenega 

nadzora s strani nemškega inštituta za gradbeno tehniko (DIBt) 

(upoštevajte dokazila o primernosti vrat). Pri tem je treba upoštevati 

tudi smernice inštituta DIBt za naprave za pridrževanje. Odstopanja od 

smernic povzročijo neskladnost z namensko rabo.

Samozapirala vrat z vrtljivimi krili za vlažne prostore, za nezaščiteno 

vgradnjo na prostem in za uporabo v okoljih z agresivnimi snovmi v 

zraku, ki spodbujajo korozijo, ter samozapirala vrat, ki so izpostavljena 

visokim ali ekstremno nizkim temperaturam, morajo biti posebne 

izvedbe. 

Vgradna ohišja talnih samozapiral je treba po vgradnji zavarovati pred vdorom 

umazanije. Če lahko v talna samozapirala vdre voda, na primer v vlažnih prostorih ali 

pri vgradnji na prostem brez zaščite pred dežjem, je treba prostor med betonskim 

kanalom in ohišjem samozapirala vrat zapolniti s primerno tesnilno maso.

2. Napačna raba

Do napačne rabe samozapiral vrat pride zlasti, če:

 ■ se samozapirala uporabljajo za drugačen namen, kot je zapiranje vrat

 ■ se izbrana velikost samozapirala vrat ne ujema s priporočili proizvajalca

 ■ montaža in/ali nastavitev nista pravilno izvedeni

 ■ predmeti v območju zapiranja ovirajo zapiranje, če vrata drsajo po tleh, če se 

vrata zatikajo v okviru ali če tesnila, lesene zagozde ali drugi elementi ovirajo 

zapiranje

 ■ neizravnani ali težko tekoči tečaji ovirajo zapiranje

 ■ lokalno predvidljive razmere, kot so moč vetra ali temperature (nad 40° C ali 

pod -15° C) prekoračijo ali ne dosežejo navedb proizvajalca

 ■ na protipožarnih ali protidimnih vratih uporabljajo neodobrena samozapirala vrat

3. Značilnosti izdelkov/standardi

Vse značilnosti izdelkov, ki odstopajo od podatkov v katalogu, je treba dogovoriti s 

proizvajalcem.

Napotke podajajo naslednji standardi:

 ■ DIN 18263 Teil 1 "Samozapirala vrat z ročičnim pogonom" in

 ■ EN 1154:1996 Zahteve in preskusne metode za "Naprave za samodejno 

zapiranje vrat z nadzorovanim potekom zapiranja"

 ■ EN 1155:1997 Zahteve in preskusne metode za "Električne naprave za 

pridrževanje vrat"

 ■ EN 1158:1997 Zahteve in preskusne metode za "Krmilja za vrstni red 

zapiranja"



221GU  І  WP00600-23-2-1  І  01/2018

 4. Vzdrževanje izdelka

Vzdrževalna dela na samozapiralih vrat ali na vratih naj izvaja servisni oddelek 

naše poslovne skupine ali z naše strani pooblaščeno podjetje/izvedenec. Če se 

vzdrževanje ne izvaja, lahko pride do prepozno opaženih motenj pri delovanju (sila 

in hitrost zapiranja) in s tem do nevarnosti.

Po potrebi je treba preverjati trdno pritrditev in obrabo samozapiral vrat. Pri tem je 

treba zategniti pritrdilne vijake oz. zamenjati okvarjene dele.

Razen tega je treba najmanj enkrat letno – ali glede na vrsto in rabo vrat z vrtljivimi 

krili pogosteje – izvesti naslednja vzdrževalna dela:

 ■ Namazati vse gibljive dele drogovja z mastjo

 ■ Preveriti nastavitev samozapirala, na primer hitrost zapiranja

 ■ Preveriti lahek tek vrat

 ■ Pri samozapiralih vrat s posebnimi funkcijami (priprave/naprave za 

pridrževanje) je treba izvajati zakonsko predpisane preglede, nadzor in 

vzdrževanje.

 ■ Samozapirala vrat in/ali okvarjene sestavne dele je treba nemudoma zamenjati, 

če sistem ne deluje brezhibno.

 ■ Pri vzdrževanju se smejo uporabljati le maziva in čistila, ki ne vsebujejo snovi, 

ki bi spodbujale korozijo ali škodovale materialom

5. Obveza izdajanja informacij in navodil

Za izpolnjevanje obveze izdajanja informacij in navodil so vam na voljo naslednja 

sredstva:

 ■ Katalogi, prospekti, besedila razpisov, ponudbena dokumentacija

 ■ Navodila za montažo in delovanje, vgradne risbe

 ■ Standardi glede na posamezne lastnosti izdelka (prodaja jih izključno založba 

Beuth Verlag GmbH, Berlin)

 ■ Svetovanje s strani servisne službe naše poslovne skupine

Za pravilno rabo, zagotavljanje delovanja, za vzdrževanje in nego samozapiral 

vrtljivih vrat zahtevajte in upoštevajte potrebne informacije o izdelkih ter jih 

posredujte izvajalcu in upravljavcu. To velja še zlasti za navodila za uporabo in 

vzdrževanje ter za zakonsko predpisane prevzemne preskuse.

6. Jamstvo

Konkretno celovito okovje (samozapiralo vrat) sme viti sestavljeno samo iz 

delov okovja proizvajalca Gretsch-Unitas. Pri nestrokovno izvedeni montaži ali 

vzdrževanju samozapirala vrat in/ali pri uporabi neoriginalnih oziroma neodobrenih 

delov sistema oz. pribora ne prevzemamo nikakršnega jamstva.

7. Varnostni napotki za upravljavca

Pozor!

Napačna raba lahko privede do poškodb oseb in nastanka stvarne škode 

na vratih, zidovih in drugih predmetih v zgradbi.

Nevarnost!

Nepazljivost lahko povzroči poškodbe. Ogroženi so zlasti starejši, 

invalidi in otroci (glejte skice, pogled od zgoraj):

 ■ Ukleščenje prstov  med vratno krilo in glavni rob zapiranja (na strani 

ključavnice)

 ■ Zmečkanine prstov na strani tečajev (nasadil) z velikimi silami

 ■ Udarci oseb zaradi previsoke hitrosti zapiranja krila vrat, do katerih pride 

zaradi:

 – okvare samozapirala vrat

 – napačno nastavljenih nastavnih vijakov samozapirala vrat

 – napačno nastavljene hitrosti zapiranja

 ■ Zmečkanine zaradi uvleka prstov ali stopal pri otrocih, če je reža pod vrati 

večja. Otroci naj se ne zadržujejo v bližini vrat! Vrata in okna niso igrišče

 ■ Zmečkanine prstov na drsni letvi samozapirala vrat pri upravljanju med 

vzdrževanjem ali čiščenjem zato pred delom vrata blokirajte.

Naprave nastavljajte ali menjujte le, če imate potrebna strokovna znanja!

8. Odstranitev

Upoštevajte nacionalne predpise. Samozapirala vrat vsebujejo manjšo količino 

hidravličnega olja, za katerega pa uredba o nevarnih snoveh ne velja.

Zaradi vgrajene prednapete vzmeti samozapirala vrat ne odpirajte! 

Samozapirala vrat v celoti predajte v reciklažo (odpad).
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 Izključitev jamstva / Opomba glede avtorskih pravic / 

Opomba glede slik

Izključitev jamstva

Podatki, vsebovani v tej objavi, so opisi izdelkov. Predstavljajo 

splošna navodila na podlagi naših izkušenj in preskusov in ne 

upoštevajo konkretnih primerov uporabe. Iz opisov izdelkov ni 

možno izpeljevati nikakršnih zahtevkov za nadomestilo.

Podatki, navedeni tukaj, so objavljeni po naši najboljši presoji, 

vendar so nezavezujoči. Treba jih je prilagoditi glede na dejanske 

gradbene objekte, namene uporabe in posebne javne zahteve.

Ta objava je izdelana po najboljšem znanju. Za morebitne napake 

poslovna skupina Gretsch-Unitas ne prevzema odgovornosti. 

Možne so spremembe v okvirju tehničnega napredka.

Slike izdelkov, prikazane v objavi, se lahko razlikujejo od dejanskih 

izdelkov.

Opomba glede avtorskih pravic

© Vse slike in besedila v tej objavi so avtorsko zaščitene. Razen 

če je v opombi ob sliki navedeno drugače, ima avtorske pravice 

poslovna skupina Gretsch-Unitas. Vsaka uporaba avtorsko 

zaščitenih materialov brez privolitve imetnika avtorskih pravic je 

nedovoljena.

Opomba glede slik

Stran 2 S prijazno privolitvijo: kab planungsbüro für bauleistungen gmbh, Fellbach

Stran 18 Posnetek zaslona (od zgoraj levo do spodaj desno):

 Running businessman with image of clock and newspaper, CG, composition, blurred motion, toned image z dovoljenjem Getty Images

 Folded newspapers and laptop, high angle view, close up, toned image z dovoljenjem Getty Images

 HighLight Towers – Munich Skyscrapers z dovoljenjem kolekcije Moment/Getty Images

 Group of business executives in office building z dovoljenjem kolekcije Cultura/Getty Images

 Globe with streaks of light z dovoljenjem kolekcije Photographer‘s Choice RF/Getty Images

 City of art & science Valencia Spain z dovoljenjem Getty Images

Stran 24  Slika osebe: Little girl running, dano na razpolago s strani Getty Images

Stran 250 Globe with streaks of light z dovoljenjem kolekcije Photographer's Choice RF/Getty Images

Izdajatelj

Gretsch-Unitas GmbH

Baubeschläge

Johann-Maus-Str. 3

D-71254 Ditzingen

Tel. + 49 (0) 71 56 3 01-0

Fax + 49 (0) 71 56 3 01-2 93

www.g-u.com
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www.g-u.com

GU Baubeschläge Austria GmbH

Mayrwiesstr. 8

A-5300 Hallwang

Tel. +43 662 664830

Fax +43 662 664830-301


