
NÁVOD NA MONTÁ�

ANTIPANIK PUZDRO 85
  27 mm vysoké (plastové podložky C83 priložené)

NÁVOD NA MONTÁ�

rýchla a jednoduchá inštalácia

Tento výrobok pozostáva z kovového držiaka mechanizmu zámku, ochranného puzdra mechanizmu a krytu. Výrobok má 
viacero vnútorných i vonkajších upevòovacích bodov, ktoré sú chránené a po inštalácii nie sú vidite¾né. Samotná inštalácia je 
ve¾mi jednoduchá a rýchla. 

1. Otvorte výrobok a vyberte èas� 
pozostávajúcu z mechanizmu zámku 
a kovového držiaka.

2. Umiestnite plastové podložky 
(obj.è. C-83) potrebné pre montáž 
pod kovový držiak tak, aby bol 
jazýèek elektrického zámku v jednej 
rovine s jazýèkom mechanizmu 
panikového madla.

3. Pred upevnením kovového 
držiaka, prestrète elektrické vodièe 
cez otvory v plastových podložkách a 
cez otvor v kovovom držiaku.

4. Využitým dvoch upevòovacích 
bodov na kovovom drž iaku ,  
pripevnite mechanizmus na dverovú 
zárubòu. Pamätajte na to, že môžete 
ponecha� maximálnu vzdialenos�  
12-14 mm medzi elektr ickým 
zámkom a panikovým madlom. 
Zapojte elektrický zámok.

5.  Pr i ložte ochranné puzdro 
mechanizmu na kovový držiak. 
P r i p e v n i t e  h o  v y u ž i t í m  4  
upevòovacích bodov na kovovom 
držiaku.

6. Ak je ochranné puzdro upevnené, 
priložte èierny nylonový kryt na 
puzdro. Tento kryt je urèený na 
prekrytie štyroch upevòovacích 
skrutiek ochranného puzdra.
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s panikovým madlom

Nasledujúce nákresy zobrazujú umiestnenie elektrického zámku s oh¾adom na panikové madlo. Uvedené rozpätie ich 
vzdialenosti (min.12 mm max. 14 mm) musí by� dodržané.
Panikové madlo musí by� celé inštalované na pohyblivej èasti dverí a nesmie cez òu presahova�. Elektrický zámok môže by� 
inštalovaný rôznymi spôsobmi, v závislosti od typu dverí a nárokov daného objektu. Možnosti inštalácie sú opísané v 
príkladoch A, B a C.

Rôzne spôsoby upevnenia elektrického zámku na rôznych typoch  zárubní.

Inštalácia s elektrickým zámkom, ktorý je umiestnený súbežne 
s dverovou zárubòou.

Èas� dverovej zárubne 
je odstránená, aby sa 
vytvoril priestor pre 
otváranie jazýèka.

Inštalácia s elektrickým zámkom, ktorý presahuje za dverovú 
zárubòu.

Inštalácia kde je celý elektrický zámok umiestnený mimo dverovej 
zárubne.

Pri takejto inštalácii je nemožné, aby bol elektrický zámok upevnený 
na èelnú stranu dverovej zárubne, a preto musí by� na upevnenie k 
zárubni použitá konzola  (nie je priložená k výrobku). To ako bude 
takáto inštalácia vykonaná je ponechané na montážnikovi, ktorý 
však musí dodržiava� uvedené vzdialenosti.

(7 malých plastových podložiek C-83) - 14 mm vzdialenos� elektrického zámku od dverovej zárubne znázornená na 
nákresoch je len teoretická. Použite taký poèet podložiek C-83, aby sa odstránila akáko¾vek vô¾a a zabezpeèila sa 
správna funkènos� panikového madla. Umiestnenie elektrického zámku vo vzdialenosti 12  14 mm od panikového 
madla musí by� dodržaná.

A)

B)

Konzola nie je 
priložená k výrobku.

C)

vonkaj�í poh¾ad 

na dverovú zárubòu

Push-bar model

�tandardný model
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