Číslo návodu: TMD-NAV-RD008

Postup zabudování požárních revizních dvířek určených do sádrokartonových stěn a stropů:
Určeno pro požární dvířka s ocelovým rámem a výplní SDK.

Krok 1: Součástí dvířek jsou 2 - 4 ks ocelové L profily (stavitelná L lišta), které mají vylisovány drážky pro
šrouby, tyto lišty se přišroubují na vnější rám dvířek. Kompletní dvířka je možné zabudovat do stěny či
stropu 12,5 mm, 15 mm, 25 mm apod..., právě díky těmto stavitelným L lištám, kde pomocí drážek lze
nastavit potřebná libovolná tloušťka pro sádrokarton.
Krok 2: Vybereme vhodné umístění tak, aby dvířka nezasahovala do profilu.
Krok 3: Dbáme správného rozměření montážního otvoru dle velikosti dvířek - na každou stranu přidáme
toleranci 2 - 3 mm. Nutné dodržení pravých úhlu pro pozdější instalaci RD
Krok 4: Prořízneme do sádrokartonové desky přesný otvor dle rozměření. Nyní máme připravený ,,přesný“
otvor pro vložení dvířek
Krok 5: Vložíme revizní dvířka, která jsou nyní připravena pro přišroubován
Krok 6: Přišroubujeme dvířka. Dvířka při šroubování stáhneme svěrkami, případně přidržíme rukou.
Používáme vhodné šrouby TN s délkou dle tloušťky sádrokartonu. Na každý z L profilů umístěných na
vnějším rámu použijeme minimálně2 ks TN šroubů.
Poznámka:
Do rozměru 400x400 mm jsou dvířka dodávány se 2 ks L profilů.
Od rozměru 400x400 mm jsou dvířka dodávána se 4 ks L profilů.

Tento postup zabudování provádíme pro variantu umístění do stropu i stěny SDK.
Otevření a zavření dvířek:
KLIČKA - pro otevření i zavření dvířek vložíme čtyřhranný klíč do otvoru v SDK desce na vnitřní křídle a
následně s ním otočíme o 90°
Způsoby otevírání vnitřních křídel:
PANTY - vnitřní křídlo dvířek lze otevřít do jakékoliv polohy aniž by samovolně z rámu vypadlo

Revizní dvířka jsou určena pro snadnou kontrolu rozvodů a instalací uvnitř konstrukce suché výstavby v
sádrokartonových stropech a stěnách. U každé varianty revizních dvířek naleznete v katalogu výkres s
detailním rozmístěním kót, podle kterých je možné dvířka vyrobit. Výchozí kóta, která zároveň
koresponduje s označením dvířek je kóta A – vnitřní rozměr venkovního rámečku.
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Pohled na zabudovaná dvířka z vnější strany sádrokartonové stěny:

Pohled na zabudovaná dvířka z vnitřní strany sádrokartonové stěny:
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