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Vážení obchodní přátelé,

letošní rok je pro naši společnost vyjímečný s ohledem na orga-
nizační změny, navyšování počtu pracovníků a poměrně strmým 
růstem zakázek a obratu.
Investujeme do informačních technologií, nového hardwaru, 
webových aplikací. 
Více než 2/3 zaměstnanců prošli mnoha školeními zaměřenými 
na IT, správu dat a využívání těchto technologií v praxi.
Každý jednotlivý pracovník je vybaven technologií umožňující 
pracovat s informacemi a daty, která naše společnost spravuje. 
Desetitisíce návodů, nákresů, schémat, dokumentů a obrázků, 
které jsou dostupné odkudkoliv a kdykoliv, nás posouvá při pro-
vádění práce pro Vás zase o další stupeň výše.
Do konce tohoto roku nás ještě čeká zavedení Elektronického 
provozního deníku s možností přístupu Vás, uživatelů, což by 
mělo přispět k modelu „otevřené správy“ a v praxi aplikovat te-
orii, že preventivní údržba a správa technických zařízení může 
ušetřit značné náklady.
Čeká nás podzim, a to je v naší „branži“, nejplodnější část celé-
ho roku. Chtěli bychom, aby po tomto podzimu byla společnost 
METALO, s.r.o. Vaši přirozenou volbou jako dodavatele servis-
ních služeb na nejvyšší úrovni. Chceme Vás ujistit, že nám nesta-
čí být největší v Libereckém kraji, ale chceme také být nejlepší. 
A uděláme pro to maximum možného.

Zdeněk Chmelík, vedení společnosti

ZPRAVODAJ
KARLOVSKÁ 161, LIBEREC 22         WWW.METALO.CZ 10/2015
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POHONY AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ

Přední výrobce pohonů automatických dveří
Společnost SESAMO byla založena v roce 1965 v Itálii       
a je expertem na výrobu automatických systémů pro 
pohyb dveří včetně kompletního sortimentu hliníkových 
profilů pro dveře. Sesamo se zabývá výrobou inovativ-
ních a kvalitních výrobků, které splňují nejnáročnější po-
žadavky pro komerční a privátní použití.

Automatické pohony křídlových dveří
Automatické pohony křídlových dveří systému Sesamo 
můžou být přizpůsobeny pro širokou škálu různých apli-
kací a montážních podmínek pro nová či již existující 
dveře a vstupy.

SWINGO
Swingo je nový typ samozavírače křídlových dveří vyvi-
nutý společností Sesamo pro komerční a rezidenční ob-
jekty. Výrobek kombinuje elegantní a inovativní design   
s fyzickou silou, která je ideální pro náročné použití.

Produktové parametry:
• aplikovatelnost na všechny druhy křídlových dveří 
• široká škála mechanického a elektronického příslu-

šenství
• robustní provedení (váha křídla dveří max. 80kg, 

šířka 1200mm)
• patentovaný systém vnitřních bezpečnostních prv-

ků
• vestavěná řídící jednotka včetně záložního zdroje
• tichý a kompaktní
• snadná instalace a údržba

PROSWING
ProSwing je nový typ samozavírače křídlových dveří vy-
vinutý společností Sesamo pro komerční a industriální 
použití. Provedení výrobku je navrženo s maximálním 
možným důrazem na funkčnost a životnost včetně za-
chování vysokých designových standartů.

Produktové parametry:
• aplikovatelnost na všechny druhy křídlových dveří 
• široká škála mechanického a elektronického příslu-

šenství
• robustní provedení (váha křídla dveří max. 250kg, 

šířka 1400mm)
• patentovaný systém vnitřních bezpečnostních prvků
• vestavěná řídící jednotka včetně záložního zdroje
• integrovaná pružina pro vysokou životnost
• možnost aktivace „zatlačením“
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DUALCORE
Dualcore je nejmodernější výrobek určený pro otevírá-
ní lineárních dveří, vyvinutý společností Sesamo pro ko-
merční a industriální použití. Univerzální vlastnosti po-
honné jednotky a multifunkčnost řídícího systému před-
určuje použití tohoto výrobky pro širokou škálu aplika-
cí včetně možnosti výměny za stávající zařízení (do řídí-
cí jednotky lze zapojit všechny periferie jiných dodava-
telů  a výrobců). Vynikající vlastnosti ve spojení s výhod-
nou cenou dělají z pohonu Dualcore ideální výrobek pro 
rekonstrukce, repase nebo doplnění stávajících zařízení, 
jejich životnost nebo stav již neumožňují další provoz.

ERMETICA
Speciální pohon pro automatické lineární dveře do čis-
tých prostor nebo do otvorů s vysokými nároky na utěs-
nění. Certifikované provedení výrobku umožňuje jeho 
instalaci ve velmi náročných podmínkách a zaručuje vy-
nikající parametry pro průmyslové použití (nemocnice, 
vývojová pracoviště, laboratoře, atd…)

TELESCOPICA
Telescopica je pohon určený pro otevírání teleskopic-
kých (vícekřídlých) lineárních dveří pro komerční a indu-
striální použití. 
Výrobek je určen pro speciální aplikace nebo instalaci 
do omezených prostor (především do míst s omezeným 
prostorem pro otvírání lineárních křídel).

Produktové parametry:
• aplikovatelnost na všechny druhy posuvných lineár-

ních dveří 
• široká škála mechanického a elektronického příslu-

šenství
• robustní provedení (váha křídla dveří max. 140 + 

140kg, šířka 3000mm)
• patentovaný systém vnitřních bezpečnostních prvků
• vestavěná řídící jednotka včetně záložního zdroje
• programování pomocí USB disku
• stavebnicové řešení komponent
• možno zapojit do systému centrálního ovládání

Produktové parametry:
• certifikovaný výrobek
• široká škála mechanického a elektronického příslu-

šenství
• robustní provedení (váha křídla dveří max. 200kg, 

šířka 3000mm)
• vestavěná řídící jednotka včetně záložního zdroje
• stavebnicové řešení komponent
• možno zapojit do systému centrálního ovládání

Produktové parametry:
• aplikovatelnost na všechny druhy posuvných tele-

skopických lineárních dveří 
• široká škála mechanického a elektronického příslu-

šenství
• robustní provedení (váha křídla dveří max. 2x 120kg 

nebo 4x 80kg, šířka 3000mm)
• patentovaný systém vnitřních bezpečnostních prvků
• vestavěná řídící jednotka včetně záložního zdroje
• stavebnicové řešení komponent
• možno zapojit do systému centrálního ovládání

KDYŽ JDE O KVALITU - ZALOŽENO 1993      NONSTOP SERVIS
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EFAFLEX

RYCHLOBĚŽNÁ SPIRÁLOVÁ VRATA EFA-SST

Vrata EFA-SST®, to je klasika mezi rychloběžnými vraty 
EFAFLEX a nejúspěšnější konstrukční řada.

Nová generace EFA-SST®
Celosvětově stoupající ceny energie přiměly EFAFLEX k 
tomu, aby zcela nově koncipoval rychloběžná spirálová 
vrata pro uzavírání hal. Nová technická koncepce zna-
mená zlepšení fyzikálních vlastností listu vrat a optima-
lizaci funkčnosti.

Revolučně a s ohledem na budoucnost: Nové lamely 
EFA-THERM®
Jako první výrobce na světě nabízíme sériově tepelně 
izolační lamely EFA-THERM® s přerušeným tepelným 
mostem pro vrata EFA-SST®. Tak je dosaženo, podle veli-
kosti vrat, vynikající tepelné izolace mezi 0,66 a 1,52 W / 
m2K. Nový list vrat je mimořádně robustní, má dlouhou 
životnost, je nepropustný a tlumí hluk. Podle požadova-
ného přístupu světla zabudujeme do Vašeho listu vrat 
EFA-SST® libovolný počet průhledných lamel EFA-CLEAR 
z akrylátového skla. Také tyto jsou ve dvoustěnném izo-
lovaném provedení.

EFA-SST® se samoopravitelným listem vrat
Dojde-li k nárazu, je v budoucnu možné, aby Vaše vrata 
byla okamžitě znovu použitelná. Na přání obdržíte rych-
loběžná vrata EFA-SST® s aktivním systémem pro případ 
nárazu EFA-ACS, který realizuje během několika sekund 
automatickou nápravu. Inteligentní bezpečnostní zaří-
zení automaticky zajistí elektronicky kontrolovaný ná-
vrat listu vrat po nárazu zpět do původního vedení. EFA-
ACS zabraňuje drahým opravám, zbytečným prostojům 
a mnoha problémům.

Pro Vaše nejrůznější požadavky na rychloběžná vrata 
jsme vyvinuli tři různá provedení:

EFA-SST® PREMIUM
Koncipovaná pro trvale průmyslové použití. Toto prove-
dení zvládá bez problémů až 250.000 pracovních cyk-
lů (za rok či mezi dvěma servisními intervaly). Rychlost 
otevírání je až 2,5 m/s. Do rozsahu dodávky patří bez-
pečné zablokování a technickou zkušebnou prověřený 
patentovaný bezpečnostní systém EFA-TLG®.

EFA-SST®-ECO
Zatížitelnost EFA-SST®-ECO je s téměř 200.000 pohyby 
za rok daleko nad průměrem. Vysoká kvalita a obvyk-
lá spolehlivost výrobků firmy EFAFLEX, kombinovaná s 
rychlostí otevíraní cca 1,0 m/s, charakterizují toto pro-
vedení EFA-SST®.

EFA-SST® BASIC
Zde nestojí v popředí rychlost, ale vysoká úroveň kvality 
a mimořádná zatížitelnost. Základní provedení EFA-SST® 
splňuje všechny požadavky kladené na moderní rych-
loběžná vrata: Špičková kvalita, až 100.000 pracovních 
cyklů za rok a rychlosti otevíraní 0,5 m / s.

METALO, s.r.o.       Váš autorizovaný prodejní a servisní partner EFAFLEX
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IZOLAČNÍ VRATA HÖRMANN

Počátkem dubna roku 2015 zahájila společnost Hörmann výrobu nového typu 
sekčních průmyslových vrat, a to na bázi lamely o tloušťce 67mm vypěněné 
polyuretanem. 

Tento typ sekčních průmyslových vrat dosahuje tepelného koeficientu 0,62 
W/m2K. Pokud zájemce vrata navíc doplní izolačním rámem ThermoFrame, 
pak vrata dosahují hodnot dokonce 0,51W/m2K.

Jedinečná novinka, sekční vrata SPU 67, má ambice posunout standard vrato-
vé techniky k vyšším izolačním vlastnostem. 

Nízkého koeficientu vrata dosahují především dokonalým přerušením tepel-
ného mostu nejen v rámci lamel, ale i v rámci celého vratového celku. Vrata 
jsou unikátní tím, že je možné je osadit integrovanými dveřmi, které jako jedi-
né na světě mají kompletně přerušený tepelný most. Díky tomu vynikají skvě-
lými izolačními vlastnostmi.

Sekční průmyslová vrata SPU 67 lze rovněž dodat v proskleném provedení pod 
označením ALR 67. V tomto provedení jsou vrata osazena trojitým prosklením 
Duratec, které je odolné proti mechanickému poškození.

IZOLAČNÍ VRATA HÖRMANN

5

Autorizovaný prodejce HÖRMANN       METALO, s.r.o.
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PROVOZNÍ BEZPEČNOST
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PRŮMYSLOVÁ VRATA A BRÁNY

Minimální bezpečnostní požadavky na zavírací hrany průmyslových vrat (EN 12453 5.5.1.)

Při kombinaci omezení síly a světelné clony/světelné závory nemusí být funkce světelné clony/světelné závory monitorována, je-li kontrolována alespoň jednou za 6 měsí-
ců. „Dveře na dohled“ je ovládání z pozice, která umožňuje plný, přímý a trvalý pohled na dveře během provozu.

Autorizovaný dodavatel výrobků      BIRCHER REGLOMAT      METALO, s.r.o.
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PŘÍKLADY VOLBY SENZORŮ PRO SEKČNÍ VRATA

• Světelná clona LBGate 25 nebo LBGate 18 s vysílačem/přijímačem ve dveřním otvoru.
• Smyčkový detektor ProLoop 2 a indukční zemní smyčka pro bezpečnost vozidel nebo otevírací impuls.
• Elektrická nebo pneumatická bezpečnostní lišta na zavírací hraně vrat Rádiový přenos RFGate signálu bezpeč-

nostní hrany do řídící jednotky dveří Herkules 2 – radar pro otevírací impuls od pohybující se osoby nebo vo-
zidla.

• Nožní spínač ES-Button nebo kontaktní rohož pro otevírací impuls.

Herkules 2  –  radar pro automatické otevírání průmyslových vrat. Instalace 
   do maximální výšky 7 metrů. Rozlišuje mezi lidmi a vozidly.

Merkur 2 ES  –  radar pro automatické otevírání průmyslových vrat. Instalace 
   do maximální výšky 4 metrů.

OCHRANA SEKČNÍCH VRAT

KDYŽ JDE O KVALITU - ZALOŽENO 1993      NONSTOP SERVIS
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4. Zvýšené požadavky na bezpečnost v určitých pro-
středích 
Zkontrolujte, že jsou splněny bezpečnostní poža-
davky uvedené v EN12453 5.5.1, tabulka 1. 

5. Průmyslová vrata instalovaná v prostředí, kde je 
požadována odolnost vůči výbuchu  
Nemohou získat označení CE, pokud vrata nejsou 
vhodná pro toto prostředí. Vrata nejsou nainstalo-
vána. Pokud jsou vrata určena pro použití v tako-
vém prostředí, musí to na nich být uvedeno.

1. Vyvažování, páková ramena nebo motor jsou 
umístěny nízko a existuje nebezpečí rozdrcení 
Je-li s technickým řešením spojeno riziko rozdrce-
ní, nemohou získat vrata označení CE. Pro označe-
ní CE jsou požadovány kryty nebo jiná bezpečnost-
ní opatření. Dokumentace pro označení CE nemůže 
být předložena, dokud nejsou přijata tato opatření. 

2. Překážky příliš blízko vrat, například podvěsný je-
řáb  
Označení CE není možné, pokud je vzdálenost men-
ší, než je uvedeno v platných normách, viz nor-
ma EN349 + A1:2008; Bezpečnost strojních zaříze-
ní – Minimální mezery k zamezení stlačení částí lid-
ského těla. 

3. Nebezpečně ostré hrany v blízkosti vrat 
Pokud se hrany nacházejí tak blízko u vrat, že člověk 
může být uvězněn mezi dveřmi a hranou, označe-
ní CE nesmí být připojeno dříve, než budou zakry-
ty nebo odstraněny. Dokumentace pro označení CE 
nemůže být předložena, dokud nejsou přijata tato 
opatření. Zakrytí obvykle realizuje zákazník. Existu-
jí-li ostré hrany v blízkosti dveří, musí to být zmíně-
no v průběhu kolaudačního řízení. Ostré hrany jsou 
například nařezané kovové plechy bez odstranění 
otřepů.

OCHRANA POSUVNÝCH BRAN

8

PŘÍKLADY VOLBY SENZORŮ PRO BRÁNY

• Světelná clona LBGate s vysílačem/přijímačem na-
jedné nebo obou stranách otvoru brány

• Smyčkový detektor ProLoop 2 a indukční zemní 
smyčka SF pro bezpečnost vozidel nebo otevírací 
impuls Elektrická bezpečnostní lišta na zavírací hra-
ně brány, na zadní hraně a na stojanu

• Rádiový přenos RFGate signálu bezpečnostní hrany 
do řídící jednotky brány Systém InTra6 s přenosem 
signálu indukční bezpečnostní hrany do řídící jed-
notky brány

• Monitorovací relé EsGate pro bezpečnostní hrany 
8,2 kOhmů

PŘÍKLADY NEBEZPEČÍ A RIZIK, KTERÉ MUSÍ BÝT POSOUZENY V PRŮBĚHU INSTALACE PRŮMYSLOVÝCH VRAT
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OCHRANA AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ

DVEŘE PRO PĚŠÍ POSUVNÉ

Motoricky ovládané dveře musí být navrženy tak, aby ri-
zika spojená s rozdrcením, střihem, nárazem a vtažením 
v průběhu cyklu otevírání a uzavírání byla minimalizová-
na nebo tak, aby byla přijata ochranná opatření a opat-
ření ke kontrole těchto rizik.

Elektricky ovládané dveře musí být konstruovány tak, 
aby mohly být instalovány, používány, kontrolovány, 
udržovány a demontovány bezpečně. Musí být použity 
výstražné značky, aby byli uživatelé upozorněni na zbyt-
ková rizika, pokud existují. Zajištění bezpečnosti a po-
souzení rizik by měly být úměrné nákladům na zajiště-
ní shody a rovnováha musí být přiměřeně dosažitelná.

Přípustné síly automatických dveří jsou stanoveny nor-
mou EN 16005. Pokud tyto maximální síly nemohou být 
zaručeny, musí být vždy přijata bezpečnostní opatření.

Může být použito následující: 
• Kryty
• Bariéry
• Omezení sil křídel (neplatí pro nebezpečí střihu  

a vtažení) 
• Elektrická ochranná zařízení (ESPE) např. PrimeTec, 

UniScan 
• Na tlak citlivá ochranná zařízení (PSPE) např. bez-

pečnostní lišty 
• Bezpečné vzdálenosti dle EN 349
• Nízkoenergetický pohyb (pomaloběžné dveře)

POSOUZENÍ RIZIKA PRO MOTORICKY OVLÁDANÉ 
POSUVNÉ DVEŘE

1) Kontakt s dveřmi: V prostředích s velkým podílem 
starších, nemohoucích osob, osob se zdravotním posti-
žením a malých dětí je veškerý kontakt mezi dveřním kří-
dlem/dveřní konstrukcí a uživatelem podle EN16005 po-
važován za nepřijatelný – musí být přijata bezpečnostní 
opatření, aby nemohlo dojít ke kontaktu s dveřním kří-
dlem.

2) Obecně: Pro motoricky ovládané dveře pro pěší, kte-
ré nevyhovují požadavkům EN16005 na nízkoenergetic-
ký pohyb, nebo pokud nízkoenergetický pohon bez do-
datečného ESPE není zvolen jako bezpečný nebo vhod-
ný, je nutné přijmout bezpečnostní opatření a dodržet 
bezpečné vzdálenosti v souladu s normou.

U dveří s plnohodnotným pohonem musí být zavírací 
hrana i dveřní otvor chráněny bezpečnostními spínači. 
Senzory přítomnosti musí sledovat prostor alespoň 20 
cm před dveřmi na obou stranách dveřního otvoru.
 
Nejsou-li bezpečné vzdálenosti nebo maximální zavírací 
síly na jiných nebezpečných místech dodrženy, musí být 
tato rizika vždy zajištěna.

KDYŽ JDE O KVALITU - ZALOŽENO 1993      NONSTOP SERVIS
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POSOUZENÍ RIZIKA PRO MOTORICKY OVLÁDANÉ OTOČNÉ DVEŘE

1) Kontakt s dveřmi: V prostředích s velkým podílem 
starších, nemohoucích osob, osob se zdravotním posti-
žením nebo malých dětí musí být použity senzory vyho-
vující normě EN16005 (které brání kontaktu se dveřmi).

2) Neočekávaná překážka: Na dveřích otevírajících se 
do prostoru, ve kterém procházejí lidé, musí být vždy 
použit bezpečnostní senzor.

3) Bezpečnostní opatření: u automatických dveří s pl-
nohodnotným pohonem. Senzory musí být použity na 
přední hraně dveří, šířka jejich zóny závisí na rychlos-
ti dveří. Bezpečné vzdálenosti vzhledem k okolí musí,           
v kombinaci s maximálními silami, vyhovovat normě 
nebo musí být použita dodatečná ochrana senzory.
Riziko střihu a vtažení prstů na zadní hraně dveří musí 
být zajištěno až do výšky 2 m a alespoň 2,5 m na před-
ní hraně.

4) Nízkoenergetický pohon: Místo automatických dveří 
s plnohodnotným pohonem vybavených bezpečnostní-
mi senzory je možné jako bezpečnostní opatření použít 
automatické dveře s nízkoenergetickým pohonem vyho-
vujícím normě to EN16005.
Max. rychlost přípustná pro nízkoenergetický pohyb je 
určena hmotností a šířkou dveřního křídla.

Minimální čas v sekundách přípustný pro otevření nebo 
zavření na 80 stupňů se u nízkoenergetických nastave-
ní počítá takto:

t = šířka dveří (m) x   hmotnost dveří (kg) / 2,26

Pro posledních 10 stupňů je třeba přidat alespoň 1,5 s. 
Vyšší rychlost vždy vyžaduje senzor (např. UniScan), kte-
rý brání tomu, aby přední část křídla dveří narazila do 
uživatele. I v případě použití nízkoenergetického poho-
nu mohou být nutná další bezpečná opatření pro různá 
nebezpečná místa.

OCHRANA OTOČNÝCH DVEŘÍ
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SPÍNACÍ PRVKY - POSUVNÉ DVEŘE
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PŘÍKLADY VOLBY SENZORŮ PRO ELEKTRICKY OVLÁDANÉ POSUVNÉ DVEŘE

KDYŽ JDE O KVALITU - ZALOŽENO 1993      NONSTOP SERVIS
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PŘÍKLADY VOLBY SENZORŮ PRO ELEKTRICKY OVLÁDANÉ OTOČNÉ DVEŘE

• Bezpečnost otočných dveří pomocí UniScan 1 nebo UniScan 2 
• Otevírací impuls pomocí radaru Merkur 2 ES nebo PrimeMotion B
• Otevírací impuls pomocí nožního spínače ES-Button nebo  

bezdotykového CleanScan 
• Otevírací impuls pomocí TopScan instalovaného na dveřích  

nebo SpotScan na zdi 
• Otevírací impuls pomocí kontaktní rohože nebo kontaktní  

lišty nainstalované na zdi
• Otevírání a bezpečnost posuvných dveří pomocí PrimeTec a PrimeScan

12

SPÍNACÍ PRVKY - OTOČNÉ DVEŘE

METALO, s.r.o.       zajišťuje odbornou instalaci       BIRCHER REGLOMAT



777 292 305

FUNKCE PRO ÚSPORU ENERGIE A KONTROLU – DVEŘE PRO PĚŠÍ

Senzory zajišťující, že dveře pro pěší a průmyslové brány na fasádách nezůstanou otevřeny déle, než je nutné, mo-
hou přispět k měřitelným energetickým úsporám v budově. Mezi funkce, které je třeba vážně zvážit, patří, že by im-
pulsní senzor otevírající dveře pro pěší a průmyslová vrata na fasádě budovy rozlišoval směr a měl možnost filtro-
vat příčný provoz, takže by osoby odcházející ode dveří nebo procházející kolem nebyly detekovány. Cyklus zavírá-
ní dveří může být zahájen dříve a dveře by se neotevíraly pro osoby procházející kolem.

FUNKCE PRO ÚSPORU ENERGIE – PRŮMYSLOVÁ VRATA

Při instalaci dvou indukčních zemních smyček ve vzdálenosti alespoň jednoho metru může smyčkový detektor Pro-
Loop 2 rozeznat pořadí, ve kterém byly smyčky aktivovány, a vydat signál pouze pro vozidla, která přijíždějí k vra-
tům a ne pro vozidla, která od vrat odjíždějí.
To zkracuje otevírací časy a zmenšuje energetické ztráty. Popřípadě je možné použít směrový radar reagující pouze 
na vozidla, ne lidi (například Herkules 2). Reakci na příčný provoz je možné zabránit použití funkce „při prodlevě“ 
na smyčkových detektorech. Pak je možné nastavit minimální dobu přítomnosti, aby se dveře otevřely.

ÚSPORA ENERGIE

13
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REVIZE, SERVIS, OPRAVY, REKONSTRUKCE

Revize motoricky ovládaných dveří a vrat

Po instalaci průmyslových vrat a bran musí být prováděny 
opakované revize v souladu s národními předpisy. 

Na evropském trhu po správné instalaci dveří/vrat je vlast-
ník budovy a nebo uživatel budovy (nebo v některých pří-
padech nájemce v pronajatých budovách) zodpovědný za 
trvale bezpečnou funkci dveřních sestav – to zahrnuje pra-
videlný servis a bezpečnostní kontroly.

Servis a doplňování dveří a vrat

„Výrobce” (ve smyslu Směrnice o strojních zařízeních) dve-
ří/vrat určuje intervaly servisu a údržby a požadavky ve své 
dokumentaci. Nejsou-li žádné pokyny od výrobce, je do-
poručen interval pro kontrolu řízení bezpečnostních funk-
cí alespoň dvakrát ročně. EN16005 doporučuje intervaly 
alespoň jedenkrát za rok u dveřních sestav pro pěší. Je ne-
zbytné vypracovat postupy servisu a údržby, obvykle ve 
spolupráci s příslušnou servisní společností. Neplatí žádné 
požadavky na nové označení CE při opravě motoricky ovlá-
daných dveřích a vrat, pokud se nezměnily základní bez-
pečnostní parametry.

Při výměně senzorů a bezpečnostních lišt za neoriginál-
ní díly je nezbytné ověřit jejich funkce a zavírací sílu. To 
je možné provést například měřením sil na místě. Zkušeb-
ní metody jsou uvedeny v EN12445 pro průmyslové dve-
ře a vrata a v EN16005 v případě dveří pro pěší. Náhradní 
díly musí vždy vyhovět základním požadavkům na ochranu 
zdraví a bezpečnost uvedeným ve Směrnici o strojních zaří-
zeních a deklarované vlastnosti musí být zachovány.

SLUŽBY, SERVIS, POVINNOSTI

Pro motoricky ovládané dveře pro pěší i průmys-
lová vrata a brány musí být veden provozní de-
ník, který obsahuje následující informace:

1. Název a kontakty výrobce
2. Unikátní identifikační číslo vyznačené na no-

vých dveřích a vratech
3. Odkaz na umístění dveří, je-li to nutné
4. Název a kontakty na případnou instalační spo-

lečnost
5. Datum instalace
6. Identifikace řídící jednotky dveří a bezpeč-

nostních senzorů
7. Podepsané a datované výsledky ověření  

a zkoušek při uvedení do provozu provede-
ných výrobcem nebo instalační společností in-
stalující výrobky již nesoucí označení CE

8. Odkaz na návod k použití dveří

Měl by také obsahovat:

• Doklady o provedeném servisu a opravách, 
včetně doporučení na modernizaci / výměnu 
částí

• Dokumentaci ke všem provedeným vylepše-
ním a změnám

• Veškeré práce prováděné na vratech
• Jména, data a podpisy osob zodpovědných  

za provedené práce

KDYŽ JDE O KVALITU - ZALOŽENO 1993      NONSTOP SERVIS
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PŘÍKLADY KONTROLNÍHO SEZNAMU PRO ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (MINIMÁLNÍ POŽADAVKY)

Kontroly funkce následujících prvků:
1. Na tlak citlivá ochranná zařízení jako například bezpečnostní lišty a kontaktní rohože.
2. Omezení síly (měření pomocí přístroje není v současnosti při servisu povinné).
3. Elektrická ochranná zařízení jako například světelné závory a světelné clony. 

Ostatní kontroly:
1. Bezpečné vzdálenosti mezi křídly a pevnými součástmi v blízkosti.
2. Kabelové propojení / zapojení mezi zabezpečovacím zařízení a řídící jednotkou.
3. Stav ochran/krytů.

OPRAVY A PŘESTAVBA DVEŘÍ A VRAT
 
Všechny změny a práce musí být zaznamenány v provozním deníku dveří/vrat. Realizátor změn na motoricky ovlá-
daných vratech musí provést analýzu rizik a doložit, že všechny původní zavírací síly byly zachovány nebo zlepšeny. 
Rozsáhlejší změny a přestavby, zejména tam, kde mohou být identifikována jakákoliv dodatečná nebezpečí či rizika, 
mohou vyžadovat nové označení CE ve vztahu ke Směrnici o strojních zařízeních a „Prohlášení o shodě“.

Posouzení rizik musí zajistit, že pohyblivé části na dveřích a vratech s nebezpečnými body až do výšky 2,5 m budou 
zakryty nebo zabezpečeny senzorem. Podle EN16005 nebezpečné body mezi křídlem a rámem, kde hrozí zachyce-
ní prstů, mohou být chráněny pouze do výšky 2 m. Je povolena vodící drážka v krytu pohonu nebo hnací rameno či 
zavírání v horní části motoricky ovládaných dveří pro pěší.

DODATEČNÁ MOTORIZACE A ROZSÁHLÉ ÚPRAVY

Při motorizaci stávajících ručně ovládaných dveří, automatizaci nebo provádění rozsáhlých úprav na motoricky 
ovládaných dveřích nebo vratech je nutné na ně pohlížet jako na nový výrobek. Pak platí stejné požadavky na bez-
pečnost jako pro nové dveře nebo vrata. Dokumentace k rekonstrukci průmyslových vrat a dveří musí být vypra-
cována podle EN12635, příloha C. Musí být vystaveno Prohlášení o shodě a připojeno označení CE. Požadavky na 
nové dveře a vrata uvedené v normách výrobků, které odkazují na Nařízení o stavebních výrobcích (CPR), jsou po-
vinné. Bezpečnostní požadavky v harmonizované normě odkazující na Směrnici o strojních zařízeních, jako napří-
klad EN16005 pro motoricky ovládané dveře pro pěší, dovolují výběr jiných řešení, než je popsáno v normě. V ta-
kovém případě musí mít výrobce písemný doklad a musí být schopen prokázat, že odchylky od této normy zaruču-
jí alespoň stejnou úroveň bezpečnosti jako řešení, která jsou uvedena v normě.
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