
Vodicí lišta s integrovaným
řízením postupného chodu křídel

GF aktivní křídlo
SF pasivní křídlo

1- ISM vodicí lišta aktivního křídla
2- ISM vodicí lišta pasivního křídla
3- lanko spouštěcího mechanizmu
4- spouštěcí mechanizmus
5- rameno vodicí lišty
6- kámen vodicí lišty
7- koncový kryt GF
8- koncový kryt SF
9- kryt GF

1O- kryt SF
11- středový kryt

12- spojovací kryty

2/ POPIS FUNKCÍ

Obr. 2

Zařízení obsahuje integrované ř ízení
postupného chodu křídel.

Při zavírání křídel dveří zůstává
aktivní křídlo v otevřené poloze,
dokud se pasivní křídlo neuzavře.
Poté mechanizmus zavře aktivní
křídlo.

3/ MONTÁŽ

3.1 Vrtací šablona
Obr. 3

TS 5000 s ISM vodicí lištou pro přímé
upevnění, nebo s montážní podložkou.
Označit upevňovací otvory pro zavírače
a vodicí lištu, podle šablony vyříznout
závit M5.

3.2 Montáž vodicích lišt a krytů

Obr. 3

1- Distanční podložky nasunout na
aktivní a pasivní křídlo

2- Vodicí lišty upevnit a dotáhnout
2Nm

3- Koncovkové kryty nasadit a
našroubovat na aktivní křídlo

4- Koncové kryty nasadit a
našroubovat na pasivní křídlo

5- Upevnit dveřní zavírač
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Montážní návodTS 5000 ISM s kluznou lištou CZ

1/ Text k obr. 1

Obr. 2

Montážní rozměry pro LEVÉ
dveře

Přímá montáž Montáž pomocí montážní desky

Montážní rozměry pro
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3.3 Spojení lanka se spouštěcím
mechanizmem

Obr. 4.

1- kuličku lanka zavěsit na rameno
mechanizmu

2- lanko provléci trychtýřovým
náběhen

3- Lanko vytáhnout na váleček
4- Uvolnit upevňovací šroub
5- Lanko zasunout pod šroub
6- Lanko napnout
7- Posouvač spouštěcíhomechanizmu

posunout na doraz
8- Utáhnout upevňovací šroub
9- Lanko zkrátit, aby přesahovalo o

30-50 mm vnější hranu vod. lišty

3.4 Spojení aktivního křídla s
táhlem vodicí lišty

Obr. 5.

1- rameno vodicí lišty spojit s lištou na
pasivním křídle – utahovací moment 5
Nm.

2- Aktivní křídlo zavřít

3.5 Nastavení spouštěcího
mechanizmu a blokády

! Dbejte, aby lanko nebylo
přiskřípnuté

Obr. 6

1- Změřit vzdálenost mezi kotoučem a
rýhou.

2- Aktivní křídlo otevřít a zablokovat
3- Uvolnit pojistný šroub
4- Napnout drátěné lanko o"X" /jedno

pootočení nastavovacího šroubu=1mm/
5- Pojistný šroub dotáhnout
6- Pasivní křídlo zavřít a přezkoušet

nastavení

3.6 Spojení aktivního křídla a
ramena vodicí lišty.
Obr. 7.

1.Rameno vodicí lišty spojit s vodicí

lištounaaktivnímkřídle , utahovací
moment 5Nm.

2.Aktivní křídlo otevřít a zablokovat.
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Obr. 7

Při správném nastavení
musí kotouč a rýha ležet
v jedné rovině.
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3.7 Nastavení polohy pojistky proti
VANDALIZMU

Obr. 8
1. Unašeč maximálně vytáhnout.
2. Šroubpojistkyprotivandalizmuuvolnit

maximálně o ½ otáčky.

! Dorazová lišta se nesmí překlopit
pod unašeč.

3- Dorazovou lištu vytáhnout,
vzdálenost hrany blokády
od dorazové lišty cca 3Omm

4- Aktivní křídlo zavřít. Dorazová lišta
pro pojistku proti vandalizmu je
nastavena.

5- Otevřít aktivní křídlo
6- Dotáhnout šroub pojistky proti

vandalizmu.

4Test funkcí řízení chodukřídel

1- Otevřít aktivní křídlo
2- Otevřít pasivní křídlo
3- Aktivní křídlo zavřít

Pasivní křídlo zavřít
Aktivní křídlo zůstává stát v otevřené
pozici postupného chodu křídel a zavře
se až poté, co se zavře pasivníí křídlo.

4.1 Montáž krytů

i v případě potřeby můžete změřit

rozměr „D” mezi kryty křídel

1- Nacvaknout kryty aktivního a pasivního
křídla.. Obr. 9

2- Zkrátitelný střední kryt „A" zkrátit na
rozměr" C" Obr.1O

3- Zkrácený střední kryt nacvaknout
Obr.9

4- Nacvaknout plastové krytky mezi

kryty.

5 Zprovoznění a přejímka

Po montáži zařízení je nutno přezkoušet jeho
bezvadnou funkci a zkontrolovat, zda instalace
odpovídá místně platným předpisům.
Přejímací zkoušku smí provádět autorizovaní
odboní pracovníci proškolení GEZE.
Při montáži únikových a panikových dveří je
třeba použít unašeč aktivního křídla, který
zajistí úhel otevření dveří 24º.

Údržbaaopravy

Montážní firma je povinna upozornit
zákazníka na informace pro uživatele přibalené
dodavatelem k zavírači.

Pravidelnou prohlídku vykonává příslušná
odborná montážní firma (viz přiložený leták
GEZE u zavírače).

Změny jsou vyhrazeny.

Obr. 10

Obr. 8

Obr. 9


