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1.  WSTĘP

2.  MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH

Konstrukcja drzwi kl. B i C umożliwia skuteczne przeciwdziałanie 
przedostawaniu się ognia do chronionych rejonów, oraz ogranicza wzrost 
temperatury wg. stosownych przepisów, co dopuszczają do zastosowania 
w grodziach kl. B i kl.C jednostkach pływających.

Skrzydło zbudowane jest z dwóch nitowanych kaset z blachy stalowej 
o grubości 0,7 mm, pokrytej folią PCV lub powlekane farbą proszkową wg 
katalogu RAL, izolowane wełną mineralną odpowiedniej gęstości, oraz 
usztywnione kształtownikami z blachy stalowej. W górnej części , skrzydło drzwi 
posiada wzmocnienie z blachy stalowej umożliwiające montaż 
samozamykacza i trzymacza elektromagnetycznego. Ościeżnica drzwi 
wykonana jest z profili giętych z blachy stalowej o gr. 1,5 mm. Drzwi wyposażone 
są w zamek z wkładką patentową, oraz zawiasy. Drzwi mogą być wyposażone 
w kratkę wentylacyjną (Wm=125 cm² lub Wd =250cm²) i wyjście awaryjne. 
Powyższy osprzęt nie jest przedmiotem dostawy.

2.1  Montaż drzwi
Drzwi typu SEC SYSTEMS przystosowane są do bezpośredniego montażu 
w ścianie o grubości 50 mm, poprzez skręcenie dwóch części składanej 
ościeżnicy. Montaż w innej sytuacji (np. do ściany o grubości 25 mm lub do 
ściany stalowej) powinien być przeprowadzony wg szczegółowej dokumentacji 
technicznej.Nad drzwiami montowana jest płyta wypełniająca  (naddrzwiowa). 
Płytę tą mocuje się przy pomocy “Złącza Omega” lub dwóch profili 
prowadzących. W zależności od wysokości progu drzwi stosuje się profil 
progowy (dostarczany z drzwiami) lub płytę wypełniającą montowaną 
analogicznie jak płyta naddrzwiową. W zależności od typu drzwi standardową 
wysokość określa Karta Katalogowa. Montaż drzwi należy przeprowadzić po 
uprzednim demontażu skrzydła drzwi poprzez  odkręcenie zawiasów. Po 
przeprowadzeniu wszystkich prac montażowych można przeprowadzić 
zerwanie folii ochronnej z powierzchni skrzydła drzwi. Zaleca się usuwanie folii 
ochronnej po próbach statku w morzu, za zgodą budowniczego statku.

2.2.  Eksploatacja, czyszczenie i konserwacja
Podczas eksploatacji drzwi należy szczególnie przestrzegać następujących 
zasad:
a)  przegląd, konserwacja i usuwanie zabrudzeń powłoki PCV lub Ral.
b)  sprawdzanie niezawodności działania zamka.
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W przypadku zabrudzenia drzwi, miejsca zabrudzone należy przemyć 
roztworem letniej  wody z mydłem lub łagodnych detergentów stosowanych 
do użytku domowego, nie  zawierających amoniaku. W obu przypadkach 
zaleca się stosowanie środków uznanych producentów światowych.
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