
Poradca pri výbere bezpečnostných dverí

Tento poradca neobsahuje všetky aspekty a možnosti. Použitie len na vlastné nebezpečenstvo.
Uvedené odráža moje subjektívne názory a skúsenosti.

Všeobecne

Pod pojmom bezpečnostné dvere chápeme dvere
ktoré majú zvýšenú odolnosť pred prekonaním
neoprávnenými osobami a sú certifikované na
určitý stupeň podľa STN.. Može sa jednať o
exteriérové dvere i interiérové. Interiérových je
naprostá väčšina, preto sa v tomto poradcovi
budeme zaoberať nimi.
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Trieda bezpečnosti

V praxi som sa stretol s predstavou ľudí, e bezpe nostné dvere sa nedajú
prekonať, i dokonca údajne aj bola taká záruka deklarovaná. Také nie o nie
je korektné. V etky dvere sa dajú prekonať, av ak nie rovnako ľahko a s
rovnakými prostriedkami. Odolnosť vyjadruje

podľa STN (nie po ty kolíkov a podobné zále itosti).
Pre be né byty je bežná trieda 2 (bytovka kde sú stále ľudia - nízka
pravdepodobnosť brutálneho útoku napr. puckou, čakanom rozbrusovačkou
a pod.), pre lepšie zabezpečenie trieda 3. Pre zvlá ť ohrozené priestory
(osamotené miesta s vysokou pravdepodobnosťou brutálneho útoku)
existujú aj dvere s triedou 4.
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Priezvučnosť

Ďal ou po iadavkou je priezvu nosť dverí, kde je
normou po adovaný útlm 32 dB a viac. K zní eniu
priezvu nosti dôle itá poznámka - hodnoty útlmu
veľmi výrazne zvyšuje pružné tesnenie, ktoré je po
celom obvode dverí, a to aj na prahu.
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Protipožiarna odolnosť

Pri výbere dverí do bytu je podstatné, i sa byť
nachádza vo viacpodla nom objekte. Ak ide o
klasickú bytovku, dvere majú mať protipo iarnu
odolnosť 30 minút (ozna enie takejto odolnosti je
napr. EW30D3). Tých 30 minút, je as potrebný
pre po iarnikov, aby Vás dostali z horiaceho domu,
event. aby nebola nepriechodná úniková trasa z
horných poschodí, ak horí u vás. Tento parameter
vy aduje aj zákon. Je to veľmi dôležitá požiadavka.
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Polodrážka

Vhodné / dobré:

Nevhodné:

Polodrážka (bok dverí) je eseticky vyspravená -
potiahnutá dekoračným materiálom ako ostatný
povrch dverí.

Poldrážka nevyspravená - vidno vrstvenie
materiálu.

Priechodky

Vhodné / dobré:

Nevhodné:

Na prechodoch uzamykacích čapov cez plechy
sú potrebné priechodky - zabezpečujú ľahký
chod a zamedzujú “drnčaniu”. Priechodky by
mali byť aj vo vnútri dverí.

Dvere bez priechodiek.Uzamykacie čapy

Vhodné / dobré:

Nevhodné:

Uzamykacie čapy sú lepšie výsuvné. Je výhodné
ak sa vysúvajú doboku. Pri vysúvaní do podlahy je
nevýhoda v tom, že otvor pre zasúvanie sa zanáša
nečistotami a pri vysúvaní dohora je problém v
staršej zástavbe kde sa ťahali el. vedenia tesne
ponad zárubňu.

Na lacných typoch sa z dôvodu etrenia apy na
pántovej strane robia pevné. Okrem nižšej
účinnosti, je pri osádzaní do pôvodných zárubní
obyčajne estetický výsledok slabší, nakoľko sa
otvory musia vŕtať šikmo.
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Závesy

Vhodné / dobré:

Nevhodné:

Závesy v krídlach sú dobré skrutkovacie.
Umožnujú nastavovanie
krídla v zárubni, čo je veľmi dôležité.

Pevné závesy bez možnosti nastavovania.

horizontálnej polohy

BEDEX

BEDEX

Pozri tiež: www.bedex.sk

Kompatibilita

Vhodné / dobré:

Nevhodné:

Dvere vyrobené u dielov a podľa noriem u nás používaných.

Výrobky zo štátov s inými normami (Čína, Francúzko atď), alebo výrobky s dielov z týchto
štátov. Môže ísť o iné svetlé rozmery zárubne, iné normy na vložky (FAB-ky) či kovania s
kľúčikmi v guli a pod. Na takéto diely v prípade poruchy mimo pôvodného dodávateľa
nezaobstaráte náhradné diely či servis.

Túto vložku sa nepodarilo
užívateľovi zaobstarať a preto
bol nútený kúpiť nové dvere!

048 / 415 1016

0905 / 213 718

apex@stavebna.sk

www.stavebna.sk

Vložka zámku a kovanie (kľučka)

Tvoria srdce dverí. Tadiaľto vedie najčastejšia cesta k prekonaniu
bezpečnostných dverí odborníkmi. Amatéri používajú skôr brutálne metódy.
Je nutné aby kovanie malo príslušnú triedu bezpečnosti a vhodnejšie sú
masívne typy.
Vložky nižších tried je možné prekonať rýchlo a bezhlučne, preto dbajte aby
vaša vložka mala vhodnú bezpečnostnú triedu 4 (3), odolávala SG metóde
(rezonančná metóda - vložka sa dá otvoriť rozkmitaním stavidiel) a bola
zabezpečená proti odvŕtaniu (vlastnosťami vložky a kovaním). Odporúčame
núdzovú funkciu - pri zabuchnutí sa dajú dvere otvoriť zvon. Neodporúčame
gombík - niektoré poisťovne krátia plnenie, ak bol použitý páchateľmi pri
úniku (ak vnikli napr. oknom).
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Zámok

Vhodné / dobré:

špeciálne zostrojený
rozvorový zámok pre vlo ku s ozubeným vencom.
Takýto zámok je na použitie
v bezpečnostných dverách.

zvorového zámku (lacné dvere).
Takéto zámky nie sú ur ené na ťahanie
uzamykacích ty í, ani na veľkú záťaž.
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Menej vhodné:

Nevhodné:

zámok pre vložku s palcom

bežný zadlabací zámok pre vložku s palcom,
prerobený na ťahanie tyčí. Takýto zámok stojí
desatinu ceny ro
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Zámok MTL vo dverách BEDEX

Tesnenie

Vhodné / dobré:

Nevhodné:

Tesnenie s vysokým zdvihom a jemným
prítlakom, obyčajne silikónové do drážky na
dvernom krídle. VEĽMI dôležité!

Dvere bez tesnenia (!), alebo s tvrdým
tesnením s malým zdvihom. V takomto prípade
tesnenie veľmi tlačí na zámok a to spôsobuje že
sa dvere odomykajú ťažko. Tento stav z
dlhodobého hľadiska vedie k poškodeniu
vložky alebo rozvorového mechanizmu.

BEDEX
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Kvalitné dvere po neúspešnom
pokuse o prekonanie brutálnym
útokom sekerou.

Dvere nízkej kvality,
prekonané v

.
yrazením a

páčením

Všimnite si prosím, že dvere boli vyrazené napriek vysunutým
štrukcie, resp. večapom. Stáva sa to z dôvodu mäkkej kon ľkej

medzery v polodrážke. Obdobná záležitosť hrozí aj pri
pasívnych čapoch, lebo je obyčajne problém, aby boli
dostatočne hlboko zasunuté.


