
 
 

Hörmann plieninių durų MZ /T30 H8-5 

Eksploatacijos instrukcija 
 

Produkto paskirtis.  
Plieninės priešgaisrinės durys T 30 skirtos užtikrinti apsaugą nuo ugnies ir dūmų. Atsparumas 

ugniai EI 30 min. pagal LST EN 13501-2:2004.  

MZ vienos sąvartos durys su ištisine durų varčia ir specialia kampine stakta kai išmatavimai iki 

1000 x 2125 mm yra  tokios pat konstrukcijos  kaip ir T30 H8-5 durys.  

Mechaninio stiprumo klasė 2, pagal LST EN 1192  kai yra vidutinės ir sunkios naudojimo sąlygos 

t.y. vidutinio dažnumo tvarkingas naudojimas, kai yra tam tikros atsitikimų, susijusių su netinkamu 

naudojimu, galimybės.  

Hörmann naudoja išskirtinai cinkuotą plieną, kuris yra gruntuotas su aukštos kokybes milteliniu 

sluoksniu. Tai yra geros apsaugos nuo korozijos sąlyga.  Dėka visapusio sandarinimo ir izoliacinio 

durų užpildo garantuoja gerą sandarumą, šilumos sulaikymą ir garso slopinimą. Todėl durys 

MZ/T30 H8-5 gali būti naudojamos, kaip vidinės ir kaip išorinės.  

Hörmann plieninės durys MZ/T 30 H8-5 pagamintos pagal kokybės valdymo sistemą DIN ISO 

9001. 

 

Prieš pradedant eksploatuoti duris įsitikinkite, ar durys yra teisingai sumontuotos  

(pagal pridedamą durų montavimo instrukciją) ir pilnai sukomplektuotos t.y. uždėtos rankenos, 

plokštelės, įstatytos spynos šerdelės, sumontuotos visos numatytos sandarinimo tarpinės. Jei yra 

numatyi durų pritraukėjai ir varčios atramos, būtina atkreipti dėmesį ar teisingai jie sumontuoti. 

Durų pritraukėją rekomenduojama montuoti į duris, kurios gamykloje yra specialiai paruoštos 

pritraukėjo montavimui (montavimo vietoje varčia yra sustiprinama). Jei durys yra išorinės, 

rekomenduojame naudoti lietaus lentjuostę.  

 

MZ/T 30 durų priežiūra  
Kad užtikrinti ilgą durų tarnavimo laiką jų ugniaiatsparumą, bei nepralaidumą dūmams, būtina 

periodiškai, kas vieneri metai, patikrinti durų būklę ir pašalinti atsiradusius defektus.  

Bendra būklė –  patikrinkite ar durys nepažeistos mechaniškai, ar nėra korozijos. 

Spyna – patikrinkite tvirtinimo varžtus, sutepkite spynos liežuvėlį, sklendę, patikrinkite jų 

veikimą. Patikrinkite ar liežuvėlis pakankamai prispaudžia durų varčią prie staktos sandarinimo 

tarpinių, jei ne būtina atreguliuoti, arba pakeisti nauju, priešingu atvėju nebus užtikrintas durų 

sandarumas. 

Vyriai – Patikrinkite jų tvirtinimą, sutepkite ašis ir rutulinius guolius. Patikrinkite spyruoklinio 

vyrio sureguliavimą, jei reikia sureguliokite. Susidėvėjusias dalis pakeiskite. 

Uždarymo mechanizmai – patikrinkite jų tvirtinimą prie varčios ir staktos. Patikrinkite 

mechanizmo sureguliavimą, jei reikia sureguliuokite. 

Tarpas tarp varčios ir staktos – patikrinkite jo dydį, kuris turi būti 4 +/- 1 mm. šonuose 6 +/- 1 

mm. viršuje ir 6 +/- 1 mm. apačioje. 

Sandarinimo tarpinės – Patikrinkite ar sandarinimo tarpinės nepažeistos mechaniškai, ar 

nesusidėvėję. Ęsant pažeidimams, būtina pakeisti naujomis. 

Slenksčio sandarumas – patikrinkite slenksčio tarpinės nusidėvėjimą, jei varčia nepakankamai 

priglunda, būtina pakeisti tarpinę.     

 

Kitų, papildomų, mechanizmų sumontuotų duryse ( durų pritraukėjų ir pan.) priežiūrą atlikti pagal 

atskiras šių mechanizmų eksploatavimo instrukcijas. 

Pastaba:   
Rekomenduojame, kad priešgaisrinių durų kasmetinę priežiūrą, atliktu kvalifikuoti specialistai.  Už 

nepriekaištingą durų būklę atsako duris eksploatuojanti šalis.  

 

Techninės charakteristikos 

Ugniaatsparumas – EI 30 min. Pagal LST EN 13501-2:2004 

Varstymų skaičius – 200 000 ciklų. Pagal  LST EN 1191 

Mechaninis atsparumas – 2 klasė. Pagal LST EN 1192  

Šilumos laidumas, k – 1,7 W/m2K  

Garso izoliacija, Rw– 39 dB (kai durys su apatiniu sandarinimo profiliu) 

 

Gamintojas:  Hörmann KG Gewerbeallee 17, D 04821 Brandis, Vokietija 

      


