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Návod k obsluze a údržbě 
dřevěných požárních uzávěrů 

Bezpečnostní pokyny: 
Do stavby osazená požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ) v podobě dřevěných požárních uzávěrů splňují kriteria bezpečného výrobku 
dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163 ze dne 6.3.2002 ve znění pozdějších předpisů. Přesto, že obsluha dodaných výrobků je 
jednoduchá a bezproblémová, měl by tento návod být pozorně přečten a provozovatelem dbáno, aby bezpečnostní pokyny byly dodržovány. 
Jejich dodržováním předejdete případné možnosti vzniku škod na zdraví a majetku v souvislosti s nesprávnou obsluhou zařízení. V každém 
případě tento „Návod k obsluze a údržbě“ předejte provozovateli a s jeho obsahem seznamte též  ostatní osoby včetně osob pověřených 
údržbou. Aby byly námi dodané výrobky plně funkční po celou dobu jejich životnosti, dbejte prosím následujících pokynů: 

 Nepřipusťte u křídel dveří, oken nebo stěn  v provedení požárních uzávěrů jakékoliv svislé nebo vodorovné přídavné zatížení. 

 Nepřipusťte vložení jakýchkoli předmětů do prostoru mezi křídlem dveří a obložkou nebo mezi křídlem okna a jeho rámem, které by 
bránily zavření výrobku. V případě osazení výrobku samozavíračem může zablokování křídla dveří nebo okna (např. klínem) způsobit 
jejich trvalé prohnutí,  znehodnocení funkce požárního uzávěru a následně ztrátu záruky. 

 Prosklené výrobky chraňte před přímým UV zářením, které může způsobit mléčné zakalení skla nebo vznik průhledných  bublinkových 
útvarů. Tato reakce je pouze estetická a nemá zásadní vliv na funkci výrobku jako celku nebo odolnost skla. 

 S ohledem na zvýšenou hmotnost otočných křídel, musí být provozní seřizování kování a samozavírače (pokud je na výrobku osazen),  
jakož i svěšování a zavěšování křídel,  prováděno  pouze proškolenými pracovníky. 

 S ohledem na zvýšenou hmotnost otočných křídel hrozí vlivem větru, průvanu nebo nevhodným zavíráním nebezpečí zranění části  těla 
mezi křídlem a rámem. (např. přiskřípnutí prstů, zhmožděniny apod.)  

 Při neodborné manipulaci (např. zablokování křídla, odpojení ramene samozavírače apod.) hrozí nebezpečí vytržení dveřního křídla  ze 
závěsů a jeho trvalé poškození, spojené s následnou ztrátou záruky. 

 

Návod k obsluze: 
Požární uzávěry v provedení okna, stěny, dveře nebo jejich kombinace jsou stavební prvky, na které jsou kladeny vysoké technické nároky 

a které současně splňují i estetické požadavky. Neplní pouze funkci požárního uzávěru, který odděluje dva požární úseky nebo funkci dveří 
pro vcházení či vycházení z obytné buňky, neslouží pouze pro zajištění přívodu vzduchu nebo odvětrání. Výrobky splňují špičkové parametry 
kvality a svým designem perfektně doplňují interiér objektů, včetně objektů památkově chráněných. K dosažení maximální životnosti a funkce 
výrobků dodržujte následující pokyny: 

 Manipulaci s dveřním křídlem provádějte výhradně pomocí osazeného kování, uzamykání klíčem přes zámek. (V případě osazení kování 
„klika – koule“ je možno odjištění střelky dveří na straně koule provést klíčem.) 

 Křídla dveří jsou osazena na třech, případně čtyřech otočných závěsech, které jsou seřiditelné ve třech osách pomocí imbusového klíče. 
Tak lze provádět po předchozím svislém odlehčení (nadzdvihnutí křídla pomocí speciální páky) dodatečné seřizování křídla (zvedání popř. 
spouštění, naklápění do stran, přítlak nebo souběh se zárubní. Při provádění běžné údržby dbejte, aby všechny závěsy byly rovnoměrně 
zatíženy. 

 Dveře jsou jako celek včetně samozavírače (pokud je osazen) při montáži seřízeny odbornou montážní firmou. Jejich další (provozní) 
seřízení je povinností provozovatele provádět pravidelně v rámci běžné údržby. Při nutnosti okamžitého zásahu provádějte běžné 
provozní seřizování výhradně svými proškolenými pracovníky. Pokud zjistíte na osazeném výrobku vážné technické závady bránící jeho 
funkci požárního uzávěru a řádnému užívání, případně že osazený výrobek nelze seřídit, obraťte se neprodleně na výrobce.  

 

Čištění a údržba: 
Provozovatel nesmí na dodaných výrobcích v záruční lhůtě provádět svépomocí žádné opravy, úpravy nebo jinou údržbu včetně výměny 

dílů, jejichž výměna by mohla ovlivnit funkčnost PBZ, bez předchozího souhlasu výrobce. Za účelem běžné údržby se povoluje pouze 
povrchová konzervace a čištění PBZ neutrálními čistícími prostředky, formou jejich vlhkého nanášení. Prostředky obsahující ředidla, saponáty, 
agresivní látky nebo brusné prostředky mohou povrch výrobku nebo povrch zpěňovacího těsnění trvale poškodit. K čistění a mazání závěsů, 
kování a zpěňovacího těsnění užívejte jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi, funkčnost zpěňovacího 
těsnění (chemicky reaguje  na vodou ředitelné přípravky) a povrchový vzhled výrobku.  

Kromě pravidelně prováděné údržby kování u všech výrobků se ukládá provozovateli vyhláškou č.246/2001 Sb.,§7 odst.4,  1x ročně 
provést kontrolu celistvosti povrchu rámů a křídel, požárního těsnění, zástrčí, závěsů, upevnění výplní, těsnění proti kouři, samozavíračů a 
koordinátoru zavírání (pokud jsou na výrobku osazeny). O případném poškození (s výjimkou drobných povrchových vad, jako např. oděrky) 
musí být provozovatelem podána bezprostředně po zjištění zpráva výrobci požárních výrobků. 
 

Servis a záruka: 
Osazené požární uzávěry jsou plně funkční i po skončení záruční doby. Jejich životnost a funkci lze prodloužit dodržováním pravidelných 
kontrol provozuschopnosti, ve výrobcem  stanoveným termínu 1x za 12 měsíců. V případě poruchy zařízení po záruční době doporučujeme 
konzultovat další postup s výrobcem, který si tímto vyhrazuje právo posouzení a způsob realizace takové opravy, případně rozhodne o 
vyřazení zařízení z provozu. Pokud bude zjištěno, že na zařízení byla realizována jakákoliv úprava bez vědomí výrobce, je toto zjištění 
důvodem k okamžitému zrušení záruky. Prodloužená záruka se vztahuje výhradně na výrobky, u kterých byla mezi uživatelem a výrobce 
uzavřena písemná dohoda o provádění pravidelných kontrol požárně bezpečnostního zařízení. 


