Katalogový list
Šachetní výtahové dveře RJD 800

Obrázek 1:Šachetní výtahové dveře RJD 800
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Výrobní provedení
Šachetní dveře RJD 800 do zdiva
Šachetní dveře RJD 800 portálové do konstrukce
Šachetní dveře RJD 800 jsou zejména určeny pro modernizaci výtahů v panelové zástavbě. Dveře jsou
certifikovány podle norem ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50. Ruční dveře RJD jsou otočné, jednokřídlé,
dvouplášťové, výtahové dveře. Provedení dveří je pravé - dveřní závěsy vpravo při pohledu z
nástupiště nebo levé - dveřní závěsy vlevo při pohledu z nástupiště. Jsou standardně osazovány
dveřní uzávěrkou a kontakty CL-01 M ASW. Dveře mají tvarované plechové madlo. Na přání a za
příplatek lze dodat nerezové tyčové. Okénko je zaskleno čirým bezpečnostním sklem CONNEX. Dveře
jsou dodávány v povrchové úpravě KOMAXIT v libovolném odstínu RAL. Kotvení dveří se provádí
zazděním ocelových kotev (u provedení do zdiva) nebo přivařením kotevních příchytek na původní
šachtu, na které se dveře a portál přišroubují (u portálového provedení). Kotvy jsou součástí dodávky.
Pro ukotvení do ocelové konstrukce OK-BSD-(P) S460,S461, nebo OK-BSN-(P) S460,S461 se dveře
připevňují přímo za zárubeň ke konstrukci. Dveře lze dodat i v provedení ČSN EN 81-21 (za pomocí
spínače Kronenberg ER.01.NL je kontrolováno nouzové otevření dveří). Dveře mají už v základní verzi
požární odolnost E60/EW60.
Dodávané dveře jsou vždy seřízené ve zkušebním rámu. Každé dveře mají nad horním pantem
výrobní štítek.
Obrázek 2:Výrobní štítek

Technické parametry RJD 800:
Světlá výška

2000mm

Výška dveřního rámu VDR

2120mm

Světlá šířka

800mm

Šířka dveřního rámu ŠDR

1040mm

Zaručený úhel otevření

100°

Rozměr bezpečnostního skla tl:6mm

80x1000mm

Požární odolnost

EW 60 DP1

Hmotnost

89,8 kg

Materiál šachetních dveří RJD 800:
Rám:
Boční profily

ohýbaný plech tl 1,5mm

Spodní profil

ohýbaný plech tl 3mm

Horní profil

ohýbaný plech tl 1,5mm

Křídlo:
Plášť křídla

Stránka 3 z 16

ohýbaný plech tl 1,5mm

Funkce
V rámu dveří je standardně umístěn přivolávač výtahu od firmy GENEMEK. Rudý sedmisegmentový
display vždy spolehlivě zobrazí polohu klece. Ovládací tlačítka jsou dle normy ČSN EN81-70 vybavené
Brailovým písmem a reliéfním značením. Tlačítka pro volbu stanice jsou stále bíle podsvícené a při
navolení stanice se podsvítí rudě. Standardní provedení přivolávačů je nerez brus.
Obrázek 3:přivolávač výtahu
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Šachetní dveře se po odjištění dveřní uzávěrky otvírají zevnitř šachty tlakem ruky na dveřní křídlo. Na
venkovní straně šachty, tahem ruky za madlo.
Zavírání se děje samostatně pomocí zavírače a konečný pohyb je tlumen dovíračem CL-03 od firmy
CAN-LIFT, který docílí i dovření křídel dveří bez nárazu. Tímto je docíleno velmi nízké hladiny hluku.

Povrchová úprava šachetních dveří RJD:
Základním nátěrovým systémem je stanovena metoda KOMAXIT do vnitřního prostředí. Na
požadované díly je nanesena epoxipolyesterová prášková barva v požadovaném odstínu RAL s
hrubou povrchovou strukturou viz vzorník. Celková vrstva komaxitu je 80-130 µm.
Obrázek 4:Vzorník standardních odstínů RAL:

Obrázek 5:Vzorník základních příplatkových odstínů RAL:

(barvy v tisku jsou pouze orientační, záleží na nastavení monitoru, grafické karty nebo tiskárny)
Vzorníky s dalšími odstíny RAL Vám nabídnou naši obchodníci.
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Dveře RDJ - provedení do zdiva
Zobrazené provedení je pravé ( posuzováno při pohledu z nástupiště )

Obrázek 6:Dveře RDJ - provedení do zdiva
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Dveře RJD provedení s čelním portálem do konstrukce
Zobrazené provedení je levé ( posuzováno při pohledu z nástupiště )

Obrázek 7:Dveře RJD provedení s čelním portálem do konstrukce
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Objednávací parametry a příslušenství
Provedení do zdiva
U dveří do zdiva je třeba určit orientaci dveří levé nebo pravé (na které straně jsou panty při pohledu
z nástupiště) a počet kusů - viz. obrázek č.6.
Provedení do portálu
U provedení do portálu je třeba vyplnit tabulku „Rozměr portálů“, ve které je třeba uvést čistý
rozměr výšky jednotlivých portálů „ Světlost podlaží SP“ (od podlahy po strop) a výšku jednotlivých
podlaží.
„Celková výška podlaží VP“ = ( od podlahy k podlaze ). + orientaci dveří a „vnější šířku konstrukce
šachty K =“ - viz. obrázek č.7.
Naddveřní portál má standardní rozměr 1040 x 450mm a bez úprav lze použít pro světlost podlaží SP
od 2580 do 2640 mm. Mimo tyto rozměry nutno portál při montáži upravit.
Krycí plech má standardní rozměr 1040 x 650mm a bez úprav lze použít pro celkovou výšku podlaží
VP od 2785 do 2835 mm. Mimo tyto rozměry nutno plech při montáži upravit. Boční lišty a Horní lišta
– rozměr a délky je nutné zaměřit po montáži.
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KLIČKA NOUZOVÉHO OTVÍRÁNÍ A KONZOLE DO ZDIVA NEBO KONSTRUKCE.
DODACÍ TERMÍNY, CENY A PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE V OBCHODNÍM A TECHNICKÉM
ODDĚLENÍ
Objednávací rozměry (viz obr. P nebo L nebo obě varianty, zapsat počet dveří):

P

L

P s EN
81-21

L s EN 8121

Standardní
madlo

Madlo
kulaté

RAL

Rozměr portálů (obrázek č.7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.
Mostecká 4
419 01 Duchcov
Tel. 417 836 779
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Pohled na portálovou stěnu ze stanice
Zobrazené provedení je pravé ( posuzováno při pohledu z nástupiště )

Obrázek 8:Pohled na portálovou stěnu ze stanice
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Pohled na portálovou stěnu ze šachty
Zobrazené provedení je pravé ( posuzováno při pohledu z nástupiště )

Obrázek 9:Pohled na portálovou stěnu ze šachty
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Pohled na dveře s použitím kulatého madla
Zobrazené provedení je pravé ( posuzováno při pohledu z nástupiště )

Obrázek 10:Pohled na dveře s použitím kulatého madla
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Inspekční certifikát typu
Obrázek 11:Inspekční certifikát typu
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Obrázek 12:Požárně klasifikační osvědčení požární odolnosti

Požárně klasifikační osvědčení požární odolnosti
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