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Privlačen dizajn in visoka stopnja udobja pri prehodu, ﬂeksibilna
montaža in varnost, skladna s standardi: Samozapirala vrat so
učinkovita le takrat, ko izpolnjujejo vse zahteve. Na poslovno skupino
Gretsch-Unitas se pri tem lahko zanesete: Kot eden vodilnih
mednarodnih proizvajalcev tehnike oken in vrat ter avtomatskih
vhodnih sistemov in sistemov za upravljanje zgradb smo kompetentni
partner za inteligentne rešitve zapiranja vrat - od posameznih izdelkov
do individualno usklajenih sistemov. Temelj naše kompetentnosti
je več kot 100-letna tradicija našega družinskega podjetja, ki se od
nekdaj zavzema za moč inovacij, napredek in ekonomičnost.
S serijo OTS 73x nudimo tehnično zrelo rešitev, ki se splača od
načrtovanja do vgradnje in vsakdanje uporabe. Da bi ob tem upravičili
naš slogan "Prednost s sistemom", povezujemo prvorazredne izdelke
s prvorazrednimi servisnimi storitvami.
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Enostavnost zapiranja in izjemni optični vtis

Udobje in dizajn –
tako lahko je to
Naj gre za protipožarno zaščito, gradnjo brez ovir ali
protivlomno varovanje: Avtomatsko zapiranje vrat z
zgornjimi samozapirali igra pomembno vlogo v javnih
in zasebnih zgradbah. Še boljše pa je, če pri tem stavite
na najbolj kompaktno rešitev, ki zagotavlja visoko stopnjo
udobja in odsotnost ovir! Kot najmanjši moduli združujejo
samozapirala vrat z drsnimi letvami serije OTS 73x atraktivni
dizajn in enostavno odpiranje - v skladu s standardoma
DIN SPEC 1104 in DIN 18040 za gradnjo brez ovir.
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Slika osebe: Little girl running, dano na razpolago s strani Getty Images

Kompakten in eleganten dizajn

Visoka stopnja udobja se sreča
z vitko linijo serije OTS 73x
Obsežni program izdelkov serije OTS 73x
postavlja merila za atraktivni dizajn in
visoko stopnjo udobja zapiranja: S še bolj
kompaktnimi merami in elegantnim
videzom ta generacija priznanih
samozapiral z drsno letvijo ohranja svojo
lahko in prijetno upravljanje.
Z višino samo 63 mm, globino 44 mm in
dolžino 268 mm 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. Izjema pri
tem je različica s prostim hodom, pri kateri
mere malenkostno odstopajo.
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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. Pokrovi in
drsna ročica so na voljo iz različnih
materialov in kakovosti površin ter jih
je mogoče izbrati tako, da bodo usklajeni
z vrati in okoliško arhitekturo. Dokončno
pa privlačni dizajn dopolni skrita
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.

GU І WP05060-23-2-2 І 05/2017

7

Fleksibilnost pri uporabi

En sam sistem
za vse aplikacije?
Drži!
Kakor so funkcije vrat različne, tako mnogostranske so tudi
možnosti uporabe naležnih samozapiral za montažo zgoraj.
Z inovativnim modularnim sistemom serije OTS 73x
pokrivamo vse vrste aplikacij: Komponente se enostavno
kombinirajo glede na zahteve in se lahko individualno
prilagajajo. S tem ni olajšano le načrtovanje, vgradnja in
naknadna vgradnja, temveč prihranite tudi skladiščni prostor
in pribor, potreben pri montaži.

8
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Inovativni modularni sistem OTS 73x Serije

Za vsako aplikacijo ustrezna
rešitev
Šola, hotel ali letališče? Eno- ali dvokrilna
vrata? Vgradnja na strani tečajev ali na
nasprotni strani? Naglavna ali normalna
montaža? Vsako samozapiralo vrat je
individualen odgovor na speciﬁčne situacije
v zgradbi in različice vrat. Inovativni
modularni sistem serije OTS 73x v celoti
izpolnjuje te 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 in dimni vklopni modul.
Prednosti so na dlani: Kdor ima med seboj
natančno usklajene komponente za vse
zahteve, potrebuje manj različnih
sestavnih delov in manj pribora za montažo
– 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

Med našimi moduli izberite ustrezno rešitev
1-krilne rešitve

2-krilna vrata s talnim samozapiralom SRI

Optional: 3 AD-GS

3 AD-GS

22 GS

22 GS

11 OTS 73x
Standard

2 GS
2
10 MP

3 AD-GS
4 FM

22 GS

11 OTS 73x

10 MP

11 OTS 73x

10 MP

11 OTS 73x

11 OTS 73x

2 GS
2

4 FM

1 OTS 73x

8 AD-SRI

6 AD-GS-FE

7 SRI

22 GS
10 MP

10 MP

5 FE

11 OTS 73x

z blokado, elektromehansko
6 AD-GS-FE

6 AD-GS-FE
2 GS

7 SRI

10 MP

2 GS

5 FE

z blokado, elektromehansko

5 FE

3 AD-GS

10 MP

6 AD-GS-FE

2 GS

11 OTS 73x

8 AD-SRI

z blokado, mehansko

6 AD-GS-FE
5 FE

22 GS

1 OTS 73x

z blokado, mehansko

9 RSM

10 MP

z blokado, elektromehansko
in dimnim vklopnim modulom

10

7 SRI

Standard

Opcijsko: 3 AD-GS
4 FM

3 AD-GS

10 MP

1 OTS 73x

10 MP

8 AD-SRI
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5 FE
11 OTS 73x

2 GS
10 MP

z blokado, elektromehansko
in dimnim vklopnim modulom

8 AD-SRI

9 RSM

6 AD-GS-FE

7 SRI

22 GS
10 MP

5 FE

1 OTS 73x

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 strani tečajev

Naglavna montaža na nasprotni
strani tečajev

Modularni sistem

1

Samozapirala za vrata OTS 73x / OTS 73x BG

1 A Pokrov

2

Drsna letev GS
(z drsno ročico)

3

Pokrov drsne letve
AD-GS

1BS Telo zapirala OTS 73x
1BG Telo zapirala OTS 73x BG

7BS

7BG

4

8

Blokada, mehanska FM
z omejilom odpiranja ÖB

5

Pokrov talnega samozapirala
AD-SRI

9

Blokada, elektromehanska
FE

6

Dimni vklopni modul RSM

10 Montažna plošča MP

Pokrov blokade,
elektromehanske AD-GS-FE

7

Talno samozapiralo SRI
7BS SRI

11

7BG SRI-BG

Omejilo odpiranja ÖB

BS = na strani tečajev / BG = na nasprotni strani tečajev
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Inteligentna tehnika za enostavne prehode

Popolna
funkcionalnost je le
vprašanje nastavitev
Po čem spoznate popolno funkcijo vrat? Po tem, da jih
med prehodom skoznje skoraj ne opazite. Serija OTS 73x
to zagotavlja z inovativno tehniko z dvojno srčasto krivuljo –
in s tem postavlja merila za lahko in nastavljivo odpiranje
in zapiranje. Z brezstopenjsko nastavljivimi regulacijskimi
ventili in nastavitvijo sile zapiranja se lahko udobje in
funkcionalnost samozapiral vrat zgoraj individualno prilagaja.
Tako se lahko na primer celotno območje zapiralne sile
(EN min. do EN maks.) regulira čisto enostavno z devetimi
vrtljaji.

12
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Patentno prijavljena tehnika se sreča z enostavno regulacijo

1

2

6

3

4

5
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Udobje brez ovir z inteligentno
uporabo sil

Nm

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.

–40

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

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

2

1

1

Nastavitev zapiralne sile

2

Prikaz zapiralne sile

Za udobno nastavitev zapiralne sile s samo
devetimi vrtljaji (EN min. do EN maks.) in
prikazom nastavljene zapiralne sile.

3

Tehnika dvojne srčaste krivulje

Pri zapiralnih ventilih skrbi za optimalno
delovanje in s tem za lahko odpiranje.

Regulacijski ventili

4

Hitrost zapiranja

5

Končna hitrost

6

Dušenje pri odpiranju

Brezstopenjska nastavljivost in barvne
označbe - za udobno nastavitev brez
možnosti napak
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Program izdelkov

Izpolnjene
vse zahteve.

Naj gre za naležne sisteme, s prostim hodom ali skrito ležeče:
S celovitim programom izdelkov je generacija samozapiral z
drsno letvijo OTS 73x primerna za najrazličnejša področja
uporabe in zahteve. Vedno se lahko zanesete na varnost,
skladno s standardi – ne glede na to, katera različica zapiranja
vrat se uporablja.

Zgornje samozapiralo OTS 73x

16
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Naležno zgornje samozapiralo
s funkcijo prostega hoda OTS 73x FL

Skrito ležeča samozapirala vrat VTS 735
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Naležno zgornje samozapiralo – OTS 73x

Zahvaljujoč enostavni montaži in visoki
zanesljivosti delovanja je mogoče naležna
zgornja zapirala vrat OTS vgraditi na stran
tečajev ali na nasprotno stran tečajev.
Možna je tudi uporaba na dvokrilnih vratih.
V drsno vodilo integrirana, nevidna regulacija zaporedja zapiranja pri tem zagotavlja
pravilno zaporedje zapiranja premičnega
ali ﬁksiranega vratnega krila.

20

482

63

106

22

46

44

268

Pregled različic
Tipska oznaka

OTS 735

OTS 735 BG

OTS 736

OTS 736 BG

OTS 736 SV

OTS 736 SV BG

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
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Lastnosti izdelka

Področja uporabe

Samozapirala za vrata

Drsna letev

■ Protipožarna in protidimna vrata

■ Preskušena po EN 1154

■ Ena drsna tirnica za vse primere
uporabe in vgradnje (modularni sistem)
–za stran s tečaji in nasprotno stran
tečajev
–za normalno in nadglavno montažo

■ Za vrata do širine 1400 mm (1-krilna)
oz. 2800 mm (2-krilna)

■ Zaradi tehnike dvojne srčaste krivulje
so skladna s standardom
DIN SPEC 1104 in primerna za gradnjo
brez ovir po DIN 18040
■ Najmanjše mere (D x V x G):
268 x 63 x 44 mm za vse različice,
vključno s pokrovom
■ Funkcija ventila
–Hitrost zapiranja
–Končna hitrost
–Dušenje pri odpiranju
■ 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.)

■ Vgradna višina drsne letve
–Standardno (brez pokrova): 22 mm
–Standardno (s pokrovom): 25 mm
■ Z integriranim kabelskim kanalom za
blokado, elektromehansko (FE)
■ Hitra in enostavna nadgradnja z
nadaljnjimi komponentami:
–Blokada, mehanska FM funkcijski
modul [1]
–Blokada, elektromehanska FE
–Talno samozapiralo SRI
–Omejilo odpiranja ÖB

■ DIN desno o DIN levo
■ Za stran s tečaji in nasprotno stran
tečajev
■ Za normalno in nadglavno montažo
■ Maks. odpiralni in zapiralni kot
–Normalna montaža BS: 180°
–Normalna montaža BG: 120° [2]
■ Širše področje uporabe pri montaži na
nasprotni strani tečajev (BG), npr. kot
odpiranja pribl. 113° pri meri X 100
■ Minimalna širina krila vrat 600 mm

■ Pokrov v privlačnem dizajnu, na voljo
iz različnih materialov in z različnimi
kakovostmi površine
■ Pokrov z varovalom pokrova
■ 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 preobremenitvi
■ Izbirno z zakasnitvijo zapiranja
(tip OTS 736 SV) [1]

[1] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata.
[2] Odvisno od vgradne situacije.
Zaustavljalo vrat za nastavitev maks. kota odpiranja vrat.

1154

1155

1158

SPEC 1104

F

GU І WP05060-23-2-2 І 05/2017

19

Naležno zgornje samozapiralo
s funkcijo prostega teka – OTS 73x FL

Naležni zgornji samozapirali OTS 735 FL
in OTS 736 FL omogočata uporabnikom
odpiranje protipožarnih vrat brez sile.
Integrirana električna funkcija prostega
teka, ki se lahko aktivira pri kotu, 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 ta samozapirala
izjemno primerna na primer za uporabo
pri protipožarnih vratih v vrtcih, šolah in
upokojenskih domovih – v skladu s
standardi za gradnjo brez ovir po
DIN 18040 in DIN SPEC 1104.

Idealno za objektne rešitve brez ovir

482

65.5

108

22

46

319

45

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

20
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Lastnosti izdelka

Področja uporabe

Samozapirala za vrata

Drsna letev

■ Protipožarna in protidimna vrata

■ Preskušeno po EN 1154

■ Ena drsna tirnica iz serije OTS 73x
za vse primere uporabe in vgradnje
(modularni sistem)
–za stran s tečaji in nasprotno stran
tečajev
–za normalno in nadglavno montažo

■ Za vrata do širine 1400 mm (1-krilna)
oz. 2800 mm (2-krilna)

■ Preskušena po EN 1155
■ Preizkušen in dovoljen s strani DIBt
■ Z električno integrirano funkcijo
prostega teka, ki se lahko aktivira
v območju od 0° – 140°
■ Prehodnost vrat do širine 1400 mm
(1-krilna), brez napora v obeh smereh,
kot da samozapiralo vrat ne bi bilo
nameščeno
■ Varno in samodejno zapiranje v
primeru požara, zato je idealno za
montažo na 1- in 2-krilna protipožarna
in protidimna vrata.

■ Vgradna višina drsne letve
–Standardno (brez pokrova): 22 mm
–Standardno (s pokrovom): 25 mm
■ Hitra in enostavna nadgradnja
z nadaljnjimi komponentami:
–Talno samozapiralo SRI
–Omejilo odpiranja ÖB

■ DIN desno o DIN levo
■ Za stran s tečaji in nasprotno stran
tečajev
■ Za normalno in nadglavno montažo
■ Maks. odpiralni in zapiralni kot
–Normalna montaža BS: 180°
–Normalna montaža BG: 120° [1]
■ Minimalna širina krila vrat 600 mm

■ Najmanjše mere (D x V x G):
319 x 65,5 x 45 mm, vključno
s pokrovom
■ 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

[1] Odvisno od vgradne situacije.
Zaustavljalo vrat za nastavitev maks. kota odpiranja vrat.
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Pribor – naležno zgornje samozapiralo

Blokada, mehanska (FM) [1]
Z omejilom odpiranja (ÖB)
■ Možnost integracije v drsno letev
■ Brezstopenjsko nastavljiva
od 80° – 140°

■ Funkcija izklopa, ki jo je mogoče
vključiti in izključiti
■ Možnost naknadnega opremljanja

■ Z integriranim omejilom odpiranja

Blokada, elektromehanska (FE)
■ Se da dograditi stransko na drsno letev
■ Preskušena in atestirana po EN 1155

■ Hkrati sta možni dve različni, nastavljivi
območji blokade

■ Preizkušen in dovoljen s strani DIBt

■ Možnost nadgradnje, brez dodatnega
vrtanja

■ Brezstopenjsko nastavljiv kot blokade
od 85° – 140°

■ Poln gib do 180°
■ Blokado je mogoče kadarkoli tudi ročno
sprožiti

Talno samozapiralo (SRI)
■ Možnost integracije v drsno letev
■ Preskušeno in atestirano po EN 1158
■ Položaj za vzdrževanje SRI z zaščito
pred preobremenitvijo preprečuje
poškodbe zaradi napačne uporabe

[1] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata.
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■ Možnost: z integriranim mikrostikalom
za kombinacijo z blokado, elektromehansko FE Pri ročnem sproženju
aktivnega krila se samodejno zapre tudi
pasivno krilo.
■ Možnost naknadnega opremljanja

Pokrovi (AD)
Pokrov drsne letve AD-GS
Pokrov blokade, elektromehanske AD-GS-FE
Pokrov talnega samozapirala AD-SRI
■ Za najvišje zahteve glede videza in
dizajna

■ Enostavna in hitra montaža
■ Vgradna višina 25 mm

■ Na voljo v vseh barvah, tudi iz
nerjavečega jekla

Sl.: AD-GS

Montažna plošča (MP)
■ Simetrično zasnovana
■ Za vsa različice zapiranja vrat in vrste
montaže

■ S pritrdilnimi bradavicami za varno in
hitro montažo ter stabilno pritrditev,
kot tudi za preprečevanje napačne
montaže
■ Skrita pod pokrovom

Omejilo odpiranja (ÖB)
■ Možnost integracije v drsno letev

■ Možnost naknadnega opremljanja

■ Brezstopenjsko nastavljiv kot
omejevanja do 180°
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Inovativni modularni sistem VTS 73x Serije
Skrito ležeča samozapirala vrat

Med našimi moduli izberite ustrezno rešitev

1-krilne rešitve
GS VTS 73x 20x12

ÖB

VTS 73x
Standard
s standardno drsno letvijo

FE

GS VTS 73x 26x32

GS VTS 73x 20x12

VTS 73x
z blokado, mehansko
s standardno drsno letvijo

FE

VTS 73x
z blokado, elektromehansko
s funkcijsko drsno letvijo

FM

GS VTS 73x 26x32

RSM

VTS 73x
z blokado, elektromehansko in dimnim vklopnim modulom
s funkcijsko drsno letvijo

2-krilna vrata s talnim samozapiralom SRI-VTS
GS VTS 73x 26x32

SRI-VTS

GS VTS 73x 26x32

VTS 73x

VTS 73x

Standard
s funkcijsko drsno letvijo

ÖB

FM

GS VTS 73x 26x32

SRI-VTS

VTS 73x

GS VTS 73x 26x32

FM

ÖB

VTS 73x

z blokado, mehansko
s funkcijsko drsno letvijo

FE

GS VTS 73x 26x32

SRI-VTS

VTS 73x

GS VTS 73x 26x32

FE

VTS 73x

z blokado, elektromehansko
s funkcijsko drsno letvijo

RSM
FE

GS VTS 73x 26x32
VTS 73x

z blokado, elektromehansko in dimnim vklopnim modulom
s funkcijsko drsno letvijo

24
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SRI-VTS

GS VTS 73x 26x32
VTS 73x

FE

Komponente modularnega sistema
Telo zapirala

Samozapirala za vrata VTS 735

Samozapirala za vrata VTS 735/4

Samozapirala za vrata VTS 735 FL

Standardna drsna letev 20x12 in pribor

Standardna drsna tirnica
GS VTS 73x 20x12

Blokada, mehanska
FM-VTS 73x 20x12

Omejilo odpiranja
ÖB-VTS 73x 20x12

Funkcijska drsna letev 26x32 in pribor

Funkcijska drsna tirnica
GS VTS 73x 26x32

Blokada, mehanska
FM-VTS 73x 26x32

Blokada, elektromehanska
FE-VTS 73x 26x32

Talno samozapiralo
SRI-VTS 73x 26x32

Omejilo odpiranja
ÖB-VTS 73x 26x32

Dimni vklopni modul RSM

GU І WP05060-23-2-2 І 05/2017
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Skrito ležeča samozapirala vrat – VTS 735
EN 3 – 5 za širino krila vrat do 1250 mm

Skrito ležeče samozapiralo VTS 735 za
eno- in dvokrilna vrata se vgradi ležeče v
vratno krilo in pripiro. Pri zaprtih vratih
samozapiralo in drsna tirnica nista vidna.
S tem ispolnjuje VTS najvišje zahteve
glede funkcije in dizajna.
Različice samozapiral vrat
■ VTS 735 Standard
■ VTS 735/4 z osjo dolžine 4 mm za
uporabo s protipožarnim pokrovom

12

20

240

45

67

440

31
32

Skrito ležeče samozapiralo VTS 735 – s standardno drsno letvijo

32

26

45

87

460

240

31
32

Skrito ležeče samozapiralo VTS 735 – s funkcijsko drsno letvijo
(za talno zapiralo vrat SRI in blokado, elektromehansko FE)
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Lastnosti izdelka
Samozapirala za vrata
■ Preskušeno po EN 1154
■ EN 3 – 5 za širino krila vrat
do 1250 mm
■ Zaradi tehnike srčaste krivulje so
skladna s standardom DIN SPEC 1104
in primerna za gradnjo brez ovir po
DIN 18040
■ Najmanjše mere (D x V x G):
240 x 45 x 32 mm
■ Funkcija ventila
–Hitrost zapiranja
–Končna sila
–Dušenje pri odpiranju
■ Ze debeline vratnih kril od 40 mm dalje
■ Enostavna in varna nastavitev zapiralne
sile z le nekaj vrtljaji nastavnega vijaka
(maks. 9 vrtljajev od EN min. do EN
maks.)

Področja uporabe
■ Protipožarna in protidimna vrata

Standardna drsna tirnica
GS VTS 73x 20x12

■ Za vrata do širine 1250 mm (1-krilna)
oz. 2500 mm (2-krilna)

■ Dimenzije (D x V x G):
440 x 20 x 12 mm

■ DIN desno o DIN levo

■ Izbirna možnost integracije
in nadgradnje v drsno letev
–Blokada, mehanska
FM-VTS 73x 20x12 [1]
–Omejilo odpiranja
ÖB-VTS 73x 20x12

■ Maks. odpiralni in zapiralni kot 120° [2]
■ Vse višine reže zgiba do maks. 22 mm
■ Minimalna širina krila vrat 600 mm

Funkcijska drsna tirnica
GS VTS 73x 26x32
■ Dimenzije (D x V x G):
460 x 26 x 32 mm
■ Izbirna možnost integracije
in nadgradnje v drsno letev
–Blokada, mehanska
FM-VTS 73x 26x32 [1]
–Blokada, elektromehanska
FE-VTS 73x 26x32
–Talno samozapiralo
SRI-VTS 73x 26x32
–Omejilo odpiranja
ÖB-VTS 73x 26x32

[1] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata.
[2] Odvisno od vgradne situacije.
Zaustavljalo vrat za nastavitev maks. kota odpiranja vrat.
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Pribor – Skrito ležeča samozapirala vrat

Blokada, mehanska
(FM-VTS 73x 20x12) [1]
■ Možnost integracije v standardno
drsno letev (20 x 12 mm)

■ Z integriranim omejilom odpiranja
■ Možnost naknadnega opremljanja

■ Brezstopenjsko nastavljiv kot blokade
od pribl 80°

Blokada, mehanska
(FM-VTS 73x 26x32) [1]
■ Možnost integracije v funkcijsko drsno
letev (26 x 32 mm)

■ Z integriranim omejilom odpiranja
■ Možnost naknadnega opremljanja

■ Brezstopenjsko nastavljiv kot blokade
od pribl 80°

Blokada, elektromehanska
(FE-VTS 73x 26x32)
■ Možnost integracije v funkcijsko drsno
letev (26 x 32 mm)

■ Brezstopenjsko nastavljiva sila
zapiranja

■ Brezstopenjsko nastavljiv kot blokade
od 80° – 120° [2]

■ Možnost naknadnega opremljanja

■ Poln gib

[1] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata. | [2] Odvisno od vgradne situacije. Zaustavljalo vrat za nastavitev maks. kota odpiranja vrat.
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Talno samozapiralo
(SRI-VTS 73x 26x32)
■ Možnost integracije v funkcijsko drsno
letev (26 x 32 mm)
■ Položaj za vzdrževanje SRI z zaščito
pred preobremenitvijo preprečuje
poškodbe zaradi napačne uporabe

■ Možnost: z integriranim mikrostikalom
za kombinacijo z blokado, elektromehansko FE-VTS Pri ročnem sproženju
aktivnega krila se samodejno zapre tudi
pasivno krilo.

Omejilo odpiranja
(ÖB-VTS 73x 20x12)
■ Možnost integracije v standardno
drsno letev (20 x 12 mm)

■ Možnost naknadnega opremljanja

■ Brezstopenjsko nastavljiv kot
omejevanja do 120°

Omejilo odpiranja
(ÖB-VTS 73x 26x32)
■ Možnost integracije v funkcijsko drsno
letev (26 x 32 mm)

■ Možnost naknadnega opremljanja

■ Brezstopenjsko nastavljiv kot
omejevanja do 120°
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Hiter pregled vseh rešitev

Samozapirala za vrata
Naziv različice telesa zapirala

OTS 735

OTS 735 BG

OTS 736

OTS 736 BG

Mere (vključno s pokrovom)
D x V x G v mm

268 x 63 x 44

268 x 63 x 44

268 x 63 x 44

268 x 63 x 44

Velikosti zapiralne sile po EN 1154

2–5

2–5

3–6

3–6

1-krilna vrata









2-krilna vrata









Normalna montaža na strani tečajev



–



–

Naglavna montaža na nasprotni strani tečajev



–



–

Normalna montaža na nasprotni strani tečajev

–



–



Naglavna montaža na strani tečajev

–



–



Uporaba

F

F

F

F

Maks. širina vratnega krila (mm) za 1-krilno izvedbo

1250

1250

1400

1400

Maks. širina vratnega krila (mm) za 2-krilno izvedbo

2500

2500

2800

2800

Hitrost zapiranja









Končna sila / končna hitrost







Dušenje pri odpiranju







Upočasnitev zapiranja

–

–

–

–









–

–

–

–

180° / 120°

180° / 120°

180° / 120°

180° / 120°

opcijsko

opcijsko

opcijsko

opcijsko









Blokada, mehanska FM [4]
Kot blokade, nastavljivo

brezstopenjsko
80°–140° (poln gib)

brezstopenjsko
80°–120° (poln gib) [3]

brezstopenjsko
80°–140° (poln gib)

brezstopenjsko
80°–120° (poln gib) [3]

Blokada, elektromehanska FE
Kot blokade, nastavljivo

brezstopenjsko
85°–140° (poln gib)

brezstopenjsko
85°–120° (poln gib) [3]

brezstopenjsko
85°–140° (poln gib)

brezstopenjsko
85°–120° (poln gib) [3]

[1] Pri naglavni montaži nasprotna stran tečajev ni učinkovita
[2] Ni nadomestek za zaustavljalo vrat

[3] Odvisno od vgradne situacije, BS = na strani tečajev / BG = na nasprotni strani tečajev
[4] Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata

Atest za protipožarna in protidimna vrata

Nastavitvene funkcije

[1]


[1]



Montaža / Funkcije
Sila zapiranja, brezstopenjsko nastavljiva
Funkcija prostega teka 0° – 140°
maks. odpiralni in zapiralni kot (BS / BG)
Omejilo odpiranja

[3]

[2]

DIN levo / desno
Kot blokade (opcijsko)
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OTS 736 SV

OTS 736 SV BG

OTS 735 FL

OTS 735 FL BG

OTS 736 FL

OTS 736 FL BG

VTS 735
VTS 735/4

268 x 63 x 44

268 x 63 x 44

319 x 65,5 x 45

319 x 65,5 x 45

319 x 65,5 x 45

319 x 65,5 x 45

240 x 45 x 32

3–6

3–6

5

5

6

6

3–5































–



–



–

–



–



–



–

–

–



–



–



–

–



–



–



–

–

–

1400

F

F

F

F

F

1400

1250

1250

1400

1400

1250

2800

2800

2500

2500

2800

2800

2500





























–

–

–

–







–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–



–

–









–

180° / 120°

180° / 120°

180° / 120°

180° / 120°

180° / 120°

180° / 120°

120°

opcijsko

opcijsko

opcijsko

opcijsko

opcijsko

opcijsko

opcijsko















brezstopenjsko
80°–140° (poln gib)

brezstopenjsko
80°–120° (poln gib) [3]

–

–

–

–

brezstopenjsko od 80°

brezstopenjsko
85°–140° (poln gib)

brezstopenjsko
85°–120° (poln gib) [3]

–

–

–

–

brezstopenjsko od 80°




[1]
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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.
Predpisane požarne izhode v evakuacijskih
in reševalnih poteh morate vzdrževati v
odprtem stanju, še posebej protipožarna
in protidimna vrata. To lahko storite tako
učinkovito, da večina ljudi pri vsakodnevnem
prehodu skozi vrata sploh ne bo opazila, da
se tukaj nahajajo vrata. V primeru požara
se po sprožitvi integriranega javljalnika
dima naprava samodejno zapre. Kot predpisuje zakonodajalec, se s tem preprečuje
širjenje dimnih plinov in ognja v sosednje
prostore in zgradbe.

Področja uporabe

Zahteve za preskus / atest

Požarni izhodi v evakuacijskih in reševalnih poteh, na primer
protipožarna in protidimna vrata.

Naprave za pridrževanje za protipožarna vrata v Nemčiji
potrebujejo atest gradbenega 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 preskušenih in atestiranih posameznih komponent.
Naknadna vgradnja neatestiranih delov zahteva ponovni preskus.

Taka vrata se najpogosteje uporabljajo v vrtcih, bolnišnicah, šolah,
hotelih in domovih 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.
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Primer zasnove naprave za pridrževanje

1

1

2
4

3

6

Sl. zgoraj:
Vsakdanja uporaba naprave
za pridrževanje

5

Sl. desno:
Uporaba naprave
za pridrževanje v primeru požara

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

■ 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

1155

54-7

6

F
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Pribor – Naprave za pridržanje vrat

Dimni vklopni modul (RSM)
■ Za električno napajanje vseh
komponent naprave za pridrževanje
(na primer pridrževalo, elektromagnetni prdržalni magnet, javljalnik
požara, sprožilno dimno stikalo in za
druge elemente)

■ Z integriranim dimnim stikalom
■ S prikazom stanja z lučko LED
–Obratovanje/alarm
–Motnja
–Onesnaženost

■ Preizkušen in dovoljen s strani DIBt

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

■ Z integriranim napajanjem z energijo
in prožilno napravo

■ Vgradna višina: 36 mm

Napajalnik in sprožilnik (NAG 03)
■ Za električno napajanje dimnih
vklopnih naprav
■ Z atestom gradbenega nadzora s strani
inštituta DIBt

■ Stikalni napajalnik z visokim izkoristkom
■ Priključne sponke za vse zunanje
naprave

Ročna sprožilna tipka
■ Za ročno proženje naprav za
pridrževanje (držalni magneti,
elektromehanske blokade) v skladu
s smernicami DIBt
■ Za nad- in podometno montažo
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■ Tehnični podatki
–Vrsta kontakta: normalno zaprt
–Napetost vklopa: 30 V DC
–Preklopni tok: 1 A
–Vrsta zaščite: IP44

Optično dimno tipalo (ORS 142)
■ Za predčasno zaznavanje tlenja in
odprtega ognja, pri katerem nastaja
dim
■ Zaznavanje dima po EN 54, 7. del

■ Za montažo na strop in stene
■ Z izhodom alarmnega praga in
prikazom onesnaženosti
■ Nadzor merilne komore

■ Z atestom gradbenega nadzora s
strani inštituta DIBt

Optično dimno tipalo (ORS 142 W)
■ Za predčasno zaznavanje tlenja in
odprtega ognja, pri katerem nastaja
dim
■ Zaznavanje dima po EN 54, 7. del

■ Kot javljalnik padca za montažo
na steno
■ Z izhodom alarmnega praga in
prikazom onesnaženosti

■ Z atestom gradbenega nadzora s
strani inštituta DIBt

Držalni magneti
Različne izvedbe

■ z/brez nagibne glave

■ za nadometno montažo

■ z/brez prekinitvenega stikala

■ za montažo na stene in tla

■ sila držanja 490 N
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Uspešno certiﬁcirano

Naležno zgornje samozapiralo OTS 73x

1154

OTS 73x

1155

FE-OTS 73x

1158

SRI-OTS 73x

Skrito ležeča samozapirala vrat VTS 73x

1154

36

VTS 73x

GU І WP05060-23-2-2 І 05/2017

1155

FE-VTS 73x

1155

OTS 73x FL

Naprave za pridržanje vrat

1158

SRI-VTS 73x

OTS 73x/VTS 73x

Od vroče linije za arhitekte do načrtov

Service mit System

Izdelek sam še ni rešitev. Samo s pravilnim planiranjem in uporabo
lahko zagotovimo varnost, funkcionalnost in ekonomičnost.
Zato skupina GU dosledno nadaljuje s sistemsko idejo programa
izdelkov v ponudbi storitev. Osebno in kompetentno svetovanje,
brezplačna on-line podpora in obsežen program strokovnih
seminarjev so pri tem tesno povezani - in kupcu olajšajo delovni
vsakdan.
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Od vroče linije za arhitekte do načrtov

Vzdrževanje in servis

Objektno svetovanje

Inženiring vrat

Kompetentno, individualno in na kraju
samem: Pri vprašanjih glede varnostnih
območij, protipožarne zaščite in gradnje
brez ovir nudi skupina GU obsežno podporo v vseh fazah projekta. Usposobljeni
strokovnjaki z obširnim poznavanjem
vseh relevantnih standardov in predpisov
spremljajo projekt od izdelave osnutka
prek montaže in inštalacije do rednega
sistemskega vzdrževanja.

Olajša vsakdanji delovnik: Objektno
svetovanje podpira arhitekte in načrtovalce
z risbami in seznami vrat, kabelskimi
shemami in razpisnimi besedili ali
konceptualnimi osnutki z opisom funkcij,
speciﬁčnimi za posamezen objekt.
Domišljene in med seboj usklajene
sistemske rešitve pri tem zagotavljajo
funkcionalnost in skladnost z zahtevami
standardov in smernic.

Korak za korakom do ustrezne rešitve za
vrata: S inženiringom vrat je skupina GU
razvila učinkovito metodo za individualne
konﬁguracije vrat. Na podlagi funkcijskih
vzorcev se izdelajo rešitve, ki presegajo
okvire posameznih projektov. Za čim večjo
varnost pri načrtovanju poskrbi
dokumentacija na osnovi preglednih
seznamov konﬁguracij.

Vroča linija za arhitekte

Seminarji in usposabljanja

Izdelki s certiﬁkatom CE

Za vse, ki imate vprašanja glede
načrtovanja ali želite podrobnejše
informacije o izdelkih skupine GU:
Objektni svetovalce vroče linije za arhitekte nudijo osebno in kompetentno
svetovanje: po telefonu na številki
+49 2051/201-2000, po e-pošti na naslovu
objektberatung@g-u.de ali s pomočjo
obrazca za stik na domači strani podjetja
www.g-u.com.

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 standarde in smernice. Nekateri
seminarji in usposabljanja so s strani
zbornic arhitektov in inženirjev
certiﬁcirani in priznani kot prireditve
za nadaljnje izobraževanje.

Varnost črno na belem: Vsa samozapirala
vrat zgoraj serije OTS 73x imajo certiﬁkat
CE. S tem skupina GU potrjuje svojim
kupcem, da izdelki ustrezajo zahtevam
Evropske skupnosti. Razen tega skupina
GU z oznako CE prevzema odgovornost,
da izdelki izpolnjujejo vse lastnosti,
deﬁnirane v izjavi o lastnostih.
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Menedžer za razpise

Customer Information System

conﬁGUrator

Celovito, varno in na najnovejšem
stanju tehnike: s programom
AusschreibungsManager nudi skupina
GU 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.

Enostavno s klikom miške: Customer
Information System (CIS) je informacijski
sistem in sistem za naročanje vseh izdelkov
skupine GU. S spletno platformo lahko
kupci kadarkoli, vseh sedem dni v tednu,
dostopajo do pomembnih podatkov: od
izdelave ponudbe do preverjanja
dobavljivosti v realnem času, od naročila
do sledenja naročilom.

Pravi izdelki v pravilni količini: praktični
conﬁGUrator 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

Predstavitev vzorcev

Kakovost črno na belem

Za poenostavljeno načrtovanje: S široko
ponudbo datotek za prenos s spletne strani
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.

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.

Na to se lahko zanesete: Skoraj vse
različice programa samozapiral vrat
skupine GU 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.
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Samozapiralo vrat z drsno letvijo – modularni sistem serije OTS 73x
Stran tečajev
Komponente modularnega sistema

SPEC 1104

1

Samozapirala za vrata OTS 73x

1A Pokrov AD-OTS 73x
Št. art. K-18338-00-0-*

6

2

3

Drsna letev GS (z drsno ročico)

4

Pokrov drsne letve AD-GS
Št. art. K-18364-00-0-*

Št. art. K-18351-00-0-*

1BS Telo zapirala OTS 73x

Blokada, mehanska FM z ÖB***

5

Blokada, elektromehanska FE

Art.-Nr. K-18369-00-0-6

Št. art. K-18368-00-0-6

10 Montažna plošča MP**

11 Omejilo odpiranja ÖB

OTS 735 – Št. art. K-18343-00-0-1
OTS 736 – Št. art. K-18345-00-0-1

7BS Talno samozapiralo SRI

Pokrov blokade, elektromehanske
AD-GS-FE

8

Št. art. K-18834-00-0-1

Št. art. K-18365-00-0-*

Pokrov talnega samozapirala AD-SRI

9

Št. art. K-18367-00-0-*

Dimni vklopni modul RSM
Št. art. K-19058-00-0-*

Št. art. K-18280-00-0-1

Št. art. K-18916-00-0-6

Garniture za 1-krilne rešitve
Samozapiralo vrat z drsno letvijo GS
1BS
1A
2

Telo zapirala OTS 73x
AD-OTS 73x
GS

Samozapiralo vrat brez drsne letve GS

 Garnitura OTS 735 z GS

K-18360-00-0-*

 Garnitura OTS 736 z GS

K-18362-00-0-*

Opcije:

 3 AD-GS

K-18364-00-0-*

 4 FM

K-18369-00-0-6

 11 ÖB****

K-18916-00-0-6

 10 MP

K-18280-00-0-1

Primerno za protipožarno varovanje

3 AD-GS
11 ÖB

4 FM

Celoten modularni sistem je preskušen po

2 GS

▪ EN 1154 (Samozapirala za vrata)
▪ EN 1158 (Talno samozapiralo)
▪ EN 1155 (Blokade, elektromehanske FE)
in odobren za uporabo na protipožarnih in protidimnih vratih

10 MP

1 OTS 73x

Tip samozapirala vrat izberite glede
na potrebno silo zapiranja

 Garnitura OTS 735 brez GS K-18498-00-0-*
 Garnitura OTS 736 brez GS K-18500-00-0-*

1BS
1A

Telo zapirala OTS 73x
AD-OTS 73x

Opcije:

 10 MP

OTS 735 = EN 2-5 (širina krila vrat do 1250 mm)
OTS 736 = EN 3-6 (širina krila vrat do 1400 mm)

K-18280-00-0-1
10 MP

1 OTS 73x

 Garnitura GS FE-OTS 73x

Drsna letev GS FE-OTS 73x
5
2
6

FE
GS
AD-GS-FE

5
2
6
9

6 AD-GS-FE
5 FE

 Garnitura GS FER-OTS 73x

Drsna letev GS FER-OTS 73x

Kratice

K-18352-00-0-*

K-18353-00-0-*

FE
GS
AD-GS-FE
RSM

AD-OTS 73x
AD-GS
AD-GS-FE
AD-SRI
BG
BS
FE
FM
GS
MP
ÖB
OTS
RSM
SRI

2 GS

6 AD-GS-FE
5 FE

2 GS

9 RSM

Pokrov telesa zapirala
Pokrov drsne letve
Pokrov blokade, elektromehanske
Pokrov talnega samozapirala
Na nasprotni strani tečajev
Stran tečajev
Blokada, elektromehanska
Blokada, mehanska
Drsna letev
Montažna plošča
Omejilo odpiranja
Zgornje samozapiralo
Dimni vklopni modul
Talno samozapiralo

Garniture za 2-krilne rešitve
Samozapiralo vrat brez drsne letve GS

 Garnitura OTS 735 brez GS 2x K-18498-00-0-*
 Garnitura OTS 736 brez GS 2x K-18500-00-0-*

1A

Telo zapirala OTS 73x
AD-OTS 73x

Opcije:

 2x 10 MP

2x K-18280-00-0-1
10 MP

1 OTS 73x

 Garnitura GS SRI-OTS 73x

Drsna letev GS SRI-OTS 73x

Opcije:
2
3
7BS
8

2x GS
2x AD-GS
SRI
AD-SRI

2x K-18369-00-0-6

 2x 11 ÖB****

2x K-18916-00-0-6

 Garnitura
GS FE-SRI-OTS 73x

Drsna letev GS FE-SRI-OTS 73x
2
5
6
7BS
8

7BS
8
9

2x GS
2x FE
2x AD-GS-FE
SRI
AD-SRI
RSM

* Barva: srebrna (-1), črna (-6), bela RAL 9016 (-7), nerjaveče jeklo (-8), posebna barva (-9)
** Pri uporabi na protipožarnih in protidimnih vratih so potrebne montažne plošče
*** Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata
**** Ni potrebno, če je vgrajen FM

4 FM

8 AD-SRI
7BS SRI

2 GS

6 AD-GS-FE

5 FE

7BS SRI

2 GS

6 AD-GS-FE

K-18356-00-0-*

8 AD-SRI

2 GS

8 AD-SRI

9 RSM
7BS SRI

1 OTS 73x

3 AD-GS
2 GS

4 FM

11 ÖB

6 AD-GS-FE
2 GS

5 FE

6 AD-GS-FE
2 GS

5 FE

WP06028-23-2-5

6

11 ÖB

5 FE

 Garnitura
GS FER-SRI-OTS 73x
5

3 AD-GS

K-18355-00-0-*

2x GS
2x FE
2x AD-GS-FE
SRI
AD-SRI

Drsna letev GS FER-SRI-OTS 73x
2

K-18354-00-0-*

 2x 4 FM

10 MP

05/2017

1BS

Sivo prikazani deli so izbirni in jih je treba naročiti ločeno
Pri 2-krilnih vratih bo morda treba paziti na uporabo sojemalne lopute

Samozapiralo vrat z drsno letvijo – modularni sistem serije OTS 73x
Na nasprotni strani tečajev
Komponente modularnega sistema

SPEC 1104

1

Samozapirala za vrata OTS 73x BG

1A Pokrov AD-OTS 73x
Št. art. K-18338-00-0-*

6

2

3

Drsna letev GS (z drsno ročico)

4

Pokrov drsne letve AD-GS
Št. art. K-18364-00-0-*

Št. art. K-18351-00-0-*

1BG Telo zapirala OTS 73x BG

Blokada, mehanska FM z ÖB***
Št. art. K-18369-00-0-6

5

Blokada, elektromehanska FE
Št. art. K-18368-00-0-6

OTS 735 BG – Št. art. K-18344-00-0-1
OTS 736 BG – Št. art. K-18346-00-0-1

7BG Talno samozapiralo SRI-BG

Pokrov blokade, elektromehanske
AD-GS-FE

8

Št. art. K-18835-00-0-1

Št. art. K-18365-00-0-*

Pokrov talnega samozapirala AD-SRI

9

Št. art. K-18367-00-0-*

10 Montažna plošča MP**

Dimni vklopni modul RSM
Št. art. K-19058-00-0-*

11 Omejilo odpiranja ÖB

Št. art. K-18280-00-0-1

Št. art. K-18916-00-0-6

Garniture za 1-krilne rešitve
Samozapiralo vrat BG z drsno letvijo GS

 Garnitura OTS 735 BG z GS K-18361-00-0-*

1BG
1A
2

Telo zapirala OTS 73x BG
AD-OTS 73x
GS

Samozapiralo vrat BG brez drsne letve GS
1BG
1A

Telo zapirala OTS 73x BG
AD-OTS 73x

Opcije:

 3 AD-GS

K-18364-00-0-*

 4 FM

K-18369-00-0-6

 11 ÖB****

K-18916-00-0-6

 10 MP

K-18280-00-0-1

 Garnitura OTS 735 BG
brez GS
 Garnitura OTS 736 BG
brez GS
Opcije:

 10 MP

11 ÖB

4 FM

5
2
6

1 OTS 73x BG

Tip samozapirala vrat izberite glede
na potrebno silo zapiranja

K-18499-00-0-*

OTS 735 BG = EN 2-5 (širina krila vrat 1250 mm)
OTS 736 BG = EN 3-6 (širina krila vrat 1400 mm)

K-18501-00-0-*
10 MP

2
6
9

6 AD-GS-FE
5 FE

 Garnitura GS FER-OTS 73x
5

Kratice

K-18352-00-0-*

FE
GS
AD-GS-FE

Drsna letev GS FER-OTS 73x

▪ EN 1154 (Samozapirala za vrata)
▪ EN 1158 (Talno samozapiralo)
▪ EN 1155 (Blokade, elektromehanske FE)
in odobren za uporabo na protipožarnih in protidimnih vratih

10 MP

K-18280-00-0-1

 Garnitura GS FE-OTS 73x

Celoten modularni sistem je preskušen po

2 GS

1 OTS 73x BG

Drsna letev GS FE-OTS 73x

Primerno za protipožarno varovanje

3 AD-GS

 Garnitura OTS 736 BG z GS K-18363-00-0-*

K-18353-00-0-*

FE
GS
AD-GS-FE
RSM

AD-OTS 73x
AD-GS
AD-GS-FE
AD-SRI
BG
BS
FE
FM
GS
MP
ÖB
OTS
RSM
SRI-BG

2 GS

6 AD-GS-FE
5 FE

2 GS

9 RSM

Pokrov telesa zapirala
Pokrov drsne letve
Pokrov blokade, elektromehanske
Pokrov talnega samozapirala
Na nasprotni strani tečajev
Stran tečajev
Blokada, elektromehanska
Blokada, mehanska
Drsna letev
Montažna plošča
Omejilo odpiranja
Zgornje samozapiralo
Dimni vklopni modul
Talno samozapiralo
na nasprotni strani tečajev integrirano

Garniture za 2-krilne rešitve
Samozapiralo vrat BG brez drsne letve GS
1BG
1A

Telo zapirala OTS 73x BG
AD-OTS 73x

 Garnitura OTS 735 BG
brez GS
 Garnitura OTS 736 BG
brez GS
Opcije:

 2x 10 MP

2x K-18499-00-0-*
2x K-18501-00-0-*
2x K-18280-00-0-1

10 MP

1 OTS 73x BG

 Garnitura
GS SRI-OTS 73x BG

Drsna letev GS SRI-OTS 73x BG
2
3
7BG
8

2x GS
2x AD-GS
SRI-BG
AD-SRI

5
6
7BG
8

2
5
6
7BG
8
9

2x K-18369-00-0-6
2x K-18916-00-0-6

11 ÖB

5 FE

 Garnitura
GS FER-SRI-OTS 73x BG

2x GS
2x FE
2x AD-GS-FE
SRI-BG
AD-SRI
RSM

* Barva: srebrna (-1), črna (-6), bela RAL 9016 (-7), nerjaveče jeklo (-8), posebna barva (-9)
** Pri uporabi na protipožarnih in protidimnih vratih so potrebne montažne plošče
*** Ni dovoljeno za protipožarna in protidimna vrata
**** Ni potrebno, če je vgrajen FM

4 FM

8 AD-SRI
7BG SRI-BG

2 GS

6 AD-GS-FE

K-18358-00-0-*

2x GS
2x FE
2x AD-GS-FE
SRI-BG
AD-SRI

Drsna letev GS FER-SRI-OTS 73x BG

3 AD-GS

K-18357-00-0-*

 2x 4 FM
 2x 11 ÖB****

 Garnitura
GS FE-SRI-OTS 73x BG

Drsna letev GS FE-SRI-OTS 73x BG
2

Opcije:

10 MP

2 GS

6 AD-GS-FE

K-18359-00-0-*
5 FE

8 AD-SRI
7BG SRI-BG

2 GS

Sivo prikazani deli so izbirni in jih je treba naročiti ločeno
Pri 2-krilnih vratih bo morda treba paziti na uporabo sojemalne lopute

8 AD-SRI

9 RSM
7BG SRI-BG

1 OTS 73x BG

3 AD-GS
2 GS

4 FM

11 ÖB

6 AD-GS-FE
2 GS

5 FE

6 AD-GS-FE
2 GS

5 FE

