
TOP VERZE 
 

Zadlabaný typ: 
- Použitelný pro standardní i protipožární dve�e 
- Pravolevý model pro jedno i dvouk�ídlé dve�e 
- Použitelný pro plné i prosklené dve�e 
- Patentovaný model 

 

 
 
Výrobní vlastnostni: 

A) Minimální ší�e dve�í 350mm 
B) Tlouš�ka dve�í: 40 – 65mm 
C) Osa zámku je 25 mm od vni�ní hrany dve�í 
D) Pro zámek pro aktivní k�ídlo se zádlabem 65mm a zámek na pasivní k�ídlo se zádabem 95m �ty�hran o délce 28mm z exit strany 
E) Pro zámek pro akt.k�. a zámek pro pas.k�. se zádlabem 40mm �ty�hran o délce 31mm z exit strany 
F) 55 mm �ty�hran z vn�jší strany 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Montážní návod 
 
 

1) Sejmi vrchní (C) a dolní (D) kryty z mechanismu s pákou (A&B) 
a. Pozn.: pro zprávnou fun�nost, vytvo� otvor o pr�m�ru 25mm, která koresponduje s �ty�hranem paniky na obou 

stranách 
 

2) Umísti vložku (M) nebo p�lvložku a zajisti ji šroubem M5x80 (K) (pokud požadováno). 
3) MDC, MCE, MCI, MS verze: 

Umísti �ty�hran (E) (s vyvrtaným závitovým otvorem)  ze strany hrazdy do o�echu zámku. Z opa�né strany použij �ty�hran 
s otvorem (F), a pak �ty�hrany sešroubuj šroubem (G). Ujisti se, aby oba �ty�hrany se otá�eli na sob� nazávisle. 
KCE, PCE, PN, FPN, SN, FSN Verze: 
Umísti krátký �ty�hran (E) s jistícím seager kroužkem do zámku 

4) Umísti mechanismus (A) , aby zapadl �ty�hraný otvor v mechanismu do �ty�hranu (E) 
5) MDC, MCE, MCI, MS Verze: 

Pracujeme na opa�né stran� dve�í než je mechanismus (A), umístíme štít kování (H), aby zapadl na �ty�hran (F). Odejmy ze štítu 
(H) krytku (I) . Upni závitový kolíky (N) do štítu (H). Poté p�išroubuj šrouby M5x50 (S) ze strany mechanismu (A) do kolík� (N) 
a dotáhni a zebezpe� štít (H)  s mechanismem (A). Nasa� na štít (H) krytku (I). 
SN, FSN Verze:   
Použij šrouby M4x16 (T) k upevn�ní mechanismu (A) do kolík� ve dve�ích 
KCEE, PCE PN, FPN Verze: 
Umísti štít (H) na stranu dve�í proti stran� dve�í mechanismu (A). Sejmy krytku (I) ze štítu (H) . P�išroubuj do kolík� (N)  kování 
(H), pak spoj šrouby (S) M5x50 ze strany mechanismu (A). : Nasa� je na kolíky (N) a zajisti mechanismus (A) s kováním (H) 
navzájem s. Nasa� na štít (H) krytku (I).  
 

6) P�i použití z pantové strany šroub� M4x16 (T), upevni mechanismus (B) do kolík� umíst�ných ve dve�ích. 
7) Zm�� vzdálenost (L) mezi dvemi pákami a u�ízni hrazdu na rozm�r „L+18“, Poté p�ipevni na hrazdu záslepky (P) 
8) Odšroubuj šroub (T) kv�li sejmutí krytu mechanismu (B),  umisti kolík do speiáoního úchytu v klice do zajišt�ných kolík� 

M8x50 (Q). 
9) Ujisti se, aby šrouby (S) (T) a (Q) byly zprávn� dotaženy. 
10) Nasa� vrchní (C) a dolní (D) kryt na mechanismy (A&B) a zajisti je odpovídajícími šrouby (Z). 

 

 
 
 
 



 
Komponenty 

 
1) Automatiská západka  
2) Vrchní táhlo 
3) Zámek pro pasivní k�ídlo 
4) Spodní táhlo 
5) Zámek pro aktivní k�ídlo 
6) Spodní vodítko (pouze na objednávku) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postup pro automatickou západku (obr.3) 
 
Toto za�ízení musí být namontováno na pasivním k�ílde na vrchní táhlo a zajišt�no samo�eznými šrouby a pérovými podložkami 
zajiš�ujícími povolení. 
 Tato západka je oto�ná a m�že být namontována na ob� k�ídla (DIN RH a DIN LH). 
 
P�ibližná tabulka pro úpravu táhel na pasivní k�ídlo (obr.4) 
Jelikož táhlo se vysouvá 17mm (obr.2)  použij následující délky: 
Pro pasivní zámek se zádlabem 95mm 
Vrchní táhlo L=(A-7mm.) (pro A obr.2) 
Spodní táhlo L=(B-118mm) (pro B obr.2) 
Pro pasivní zámek se zádlabem 40mm 
Vrchní táhlo L=(A-41mm.)  (pro  A obr.2) 
Spodní táhlo L=(B-152mm)  (pro B obr.2) 
 
Montážní postup pro pasivní k�ídlo 

1) Vlož spodní táhlo  až  vyjede z otvoru, namontuj pasivní zámek a 
p�išroubuj táhlo do ur�eného závitu v pasivním zámku. 

2) Vlož horní táhlo nahoru a p�išrouj táhlo do závitu na pasivním zámku (pokud to situace neumož�uje, uchy� táhlo zkrz otvor p�ed 
namontováním zámku) 

3) P�imontuj horní západku, ov�� uchycení 
4) P�ipevní spodní vodící kolík 6 (obr2) 

 
Údržba: je doporu�eno, aby byly provád�ny pravidelné údržbá�ské zkoušky, které by m�ly být vykonávány v intervalu né v�tším 
než jeden m�síc, a to bu� uživatelem nebo jeho �ádným zástupcem: 

- prohlédnout a zprovoznit panikový uzáv�r pro zajišt�ní uspokojivého pracovního stavu všech sou�ásti 
- zajistit, aby protiplechu(�m) nic nep�ekáželo 
- zajistit aby všechny šrouby byly pevn� dotaženy 
- zajistit promázání kde se st�elka  a rozvory potkávají s protiplechy 

 
 
 

 
 

 

Ochranné prvky tohoto výrobku jsou podstatné pro shodu s EN1125. Nejsou povoeny žádné zm�ny . Nejsou povoleny žádné 
zm�ny jakéhokoliv druhu krom� t�ch povolených v tomto návod�. 
Použití tohoto certifikovaného výrobku je omezeno na dve�e, jejichž vlastnosti nep�esahují následující údaje: 
. max výška do 2500mm 
. máx ší�ka do 1300mm 
. max hmotnost do 200kg 


