NOVÉ DVEŘE A ZÁMKY
V našem domě, byly instalovány nové, vstupní dveře z hliníkových profilů od firmy VEKRA. V nich, jsou
osazeny bezpečnostní, vícebodové zámky značky Abloy. Jde o renomovaného výrobce a zámky mají
certifikaci jak proti násilnému vniknutí, tak pro montáž do požárních únikových cest. Dveře se otvírají po
směru odchodu z domu – směru úniku v případě požáru.
Zámky v hlavních vchodech (vstup z ulice), jsou typu Elektromechanický, samozamykací. To znamená,
že po uzavření dveří a dosednutí do zárubně, dojde automaticky k vysunutí tzv. závory a zaaretování
(ztuhnutí) dělené střelky. Z chráněné strany (zevnitř) je osazená vždy funkční „Paniková“ klika. Při jejím
stisku VŽDY dojde k zatažení závory a dveře je možné otevřít – bez použití klíče tak, aby mohlo dojít
k rychlému opuštění domu při mimořádných událostech.
Zadní vchody jsou osazené zámky typu mechanický, samozamykací u nově instalovaných dveří. Také
tyto dveře mají zevnitř „Panikovou“ kliku. Tyto zámky se rovněž zamykají automaticky po uzavření do
zárubní. Pro vstup z venkovní strany se pro jejich odemčení používá pouze klíč. Vnější zadní vchodové
dveře zůstaly v původní konstrukci. Pro bezpečnost domu by měly být trvale zamčené a k jejich otevření
je nutné používat klíč.
Všechny vchodové dveře v domě byly opatřeny novými vložkami, sjednocenými pro použití jednoho
klíče v rámci daného vchodu. Vložka je certifikována na bezpečnostní stupeň 3.
Spolu s novými dveřmi byl instalován elektronický vstupní systém u obou hlavních vchodových dveří.
Pro vstup do domu s využitím elektronického vstupního systému je třeba použít čip. Vnější klika je
v základu volná a neprovádí žádnou akci. Při použití oprávněného čipu je klika v zámku elektricky
aktivována (aretována) a jejím stiskem provedete zatažení závory – dveře jsou odemčené a je možné je
otevřít. Použití klíče se po dobu aktivace elektronického systému jeví jako zbytečné. Pokud dojde
k deaktivaci elektronického systému z důvodu výpadku elektrické energie, poruchy nebo nasilného
poškození systému, dojede z venkovní strany dveří k uvolnění kliky a trvalému zamknutí dveří. Až v tomto
případě je nutné použít klíč ke vstupu do domu. Při použití klíče je závora rovněž zatažena a dveře je
možné otevřít.
Zámky se klíčem nezamykají – zamknou se sami automaticky!!!
S využitím elektronického vstupního systému, byl v prostoru mezi hlavními vchodovými dveřmi, kde
jsou umístěné poštovní schrány, naprogramován „doručovatelský režim“, kdy v době od 7,00 hodin do
20,00 hodin jsou první hlavní vchodové dveře odblokovány a k jejich otevření postačí zmáčknutí vnější
kliky. Druhé hlavní vchodové dveře zůstávají vždy zamčeny.

Otevření hlavních vchodových dveří při vstupu do domu
A)

Přiložíte čip ke čtečce (v zámku znatelně cvakne), stiskem kliky otevřete dveře.

B)

Vložíte klíč, otočíte jím v zámku a tahem za kliku otevřete dveře.

Čtečka čipů ve zvonkovém tablu hlavní vstup.

Čtečka čipů pro vnitřní vstup.

Otevření hlavních vchodových dveří při odchodu z domu
Stiskněte kliku, otevřete dveře. Po uzavření se dveře sami zamknou.

Rychlá aretace dveří
Dveře jsou osazené novými samozavírači. Tyto umožňují aretaci v otevřeném stavu (to pro případ
potřeby vícero průchodů pod dozorem oprávněného obyvatele domu, vnášení a vynášení rozměrných
věcí a ostatní manipulace s materiálem). Aretaci zajistíte vmáčknutím černého kolíku na rameni
samozavírače ve směru otevírání dveří a jejich otevřením do úhlu cca 100°. Dveře zůstanou otevřené.
Vmáčknutí kolíku provádějte pouze na zavřených dveřích!!!

Aretační kolík.

Dveře v aretované, otevřené poloze.

Pro opětovné zavření dveří je mírným tlakem zavírejte a zatlačte pod úhel 80°. Překonáte aretační
moment, uzavření dokončí samozavírač. (Aretační kolík není nutné mechanicky zastrkávat zpět!)

