
DPB2 - DVEŘE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 (norma RC2) 

Požárně bezpečnostní dveře Solodoor DPB 2 jsou dle ČSN P EN 1627:2000 ve shodě s požadavky 
kladenými na bezpečnostní třídu 2, zkoušky prováděl certifikační orgán č. 5025 Trezor Test s.r.o. 
Klecany.  
Dveře jsou určené pro otevírání směrem do chráněného prostoru, osazené do ocelové protipožární 
zárubně, která má již připravené otvory pro bezpečnostní prvky dveří, pasivní čepy na závěsové straně 
a výsuvné čepy na zámkové straně.  
Pokud je nutné otvory zhotovit při montáži dveří, postupuje se dle obrázku 1.  
Dveře se nasazují na závěsy, které jsou z výroby osazeny na ocelové zárubně pro dveře DPB 2, nebo 
jsou k zárubni přiloženy a před nasazením dveřního křídla se namontují do připravených otvorů. Před 
nasazením dveří na ocelovou zárubeň, zkontrolujte rovinnost a osovou souměrnost závěsů dveří a 
zárubně. V případě, že závěsy dveří a zárubně jsou v ose, dveře plynule a bez zvýšeného tlaku 
zavěste na spodní díl závěsu osazeného v zárubni (doporučujeme před nasazením dveří závěsy na 
zárubni očistit a ošetřit jemným mazacím tukem nebo vazelínou, stejné ošetření závěsů doporučujeme 
provádět minimálně 1 x ročně).  
Dveře DPB 2 nelze zkracovat, zkrácením dojde ke změně parametrů dveří v rozporu s vystaveným 
certifikátem a ke ztrátě záruky na dveře. Dveře mají 5 bodový zámek TRILOGIA, který musí být 
osazen cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy 2 a vyšší. Pokud je nutné při montáži vrchního kování 
vrtat do dveří otvory v místě zámku, je nutné před touto prací zámek ze dveří demontovat, jinak může 
dojít k zanesení zámku pilinami a poškození jeho funkce.  
Na nefunkčnost zámku z tohoto důvodu není možné uplatňovat reklamaci. V případě, že dveřní křídlo 
nejde zavírat, nebo chod dveří není plynulý je nutné upravit otvory pro pasivní pantové čepy, aby chod 
dveří byl bez odporu. Stejným způsobem se upraví otvory pro čepy zámku anebo otvor pro střelku a 
závoru zámku, dokud nejdou dveře plynule zamykat na dva západy,  
Dveře prudce nezavírejte a dveře ovládejte pouze pomocí kliky nebo dalšího kování (madla, hrazdy 
atd.). Na dveře nezavěšujte žádná další břemena a nevkládejte žádné předměty mezi dveřní křídlo a 
zárubeň. Výrobek používejte vždy v souladu s jejich určením a v prostorech určených pro použití 
interiérových dveřních křídel (místnosti s relativní vlhkostí v rozmezí 30 až 50 %). Pro dlouhodobé užití 
je ideální teplota okolo 21 °C (± 5 °C). Rozdíl teplot mezi jednotlivými oddělenými prostory nesmí být 
větší než 5 °C. Při montáži světlých dekorů (obzvláště bílá) je v povinnosti montážníka dát větší důraz 
na očištění hran, povrchů a spojů pomocí čistících a krycích prostředků. Z důvodu rozdílné technologie 
výroby dveřních křídel může docházet k rozdílu v barevném podání a tónu dekoru dveří, zárubní, 
rámečků, hranovací pásky a osazeného kování. Tato vlastnost není vadou a nelze jí reklamovat. 
Dveře ošetřujte pouze běžným saponáte bez desinfekční složky, případně běžným prostředkem 
určeným na čištění nábytku. Nepoužívejte nepřiměřené množství vody. Hrany dveří je možno v 
případě nutnosti ošetřit hadříkem mírně napuštěným technickým lihem. 
 
Montáž protipožárních a bezpečnostních výrobků musí provádět pouze k tomu proškolená a 
výrobcem certifikovaná osoba firma (seznam certifikovaných a proškolených pracovníků. 
naleznete na www.solodoor.cz). Je povinnost provádět kontroly a údržbu provozuschopnosti 
požárně bezpečnostních zařízení v rozsahu a způsobem stanoveným předpisy a zároveň 
jednou ročně provést  seřízení dveřního křídla odbornou firmou. Jedná se zejména o promazání 
a dotažení závěsů v zárubni a dveřním křídle, promazání požárního zámků nebo bezpečnostního 
zámku a dotažení kování. O montáži a kontrole musí být dle vyhlášky č. 246/2001/Sb. vypracován 
protokol o montáži a kontrole provozuschopnosti požárního uzávěru. 
Prodávající poskytuje na své výrobky prodlouženou záruční lhůtu v délce 5 let. Podmínkou této záruky 
je montáž výrobku odbornou firmou s platným certifikátem od SOLODOOR a.s. pro montáže (viz 
www.solodoor.cz a výše) a jedno seřízení výrobku takovou firmou v průběhu čtvrtého čtvrtletí druhého 
roku trvání zákonné záruky O seřízení obdrží kupující od firmy doklad, který při uplatňování 5leté 
záruční doby musí předložit. Při nesplnění uvedených podmínek platí záruční lhůta pouze dva roky. 
Záruční lhůta začíná běžet ode dne dodání zboží. 
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Obr. 1 rozměry otvorů  pro bezpečnostní prvky dveří DPB 2 

 


