PANIKOVÉ DVEŘNÍ UZÁVĚRY
se podle evropské normy EN 1125 třídí:
Devítiznaková klasifikace označuje:
kategorii použití
3 – vysoká frekvence použití

odolnost proti korozi
3 – vysoká odolnost
4 – velmi vysoká odolnost

životnost
6 – 100 000 cyklů
7 – 200 000 cyklů

bezpečnost
2 – panikové uzávěry jsou určeny pro ovládání dveří
zevnitř

hmotnost dveří
5 – až do 100 kg
6 – až do 200 kg
požární odolnost
0 – nepovoleno pro použití
v protipožárních/protikouřových dveřních
sestavách
1 – vhodné pro použití v protipožárních /
protikouřových dveřních sestavách

průmět madla
1 – průmět až do 150 mm (standard)
2 – průmět až do 100 mm (nízký průmět)
druh ovládání madla
A – panikový uzávěr ovládaný tlačným madlem
B – panikový uzávěr ovládaný dotykovým madlem

ochrana
1 – všechny panikové uzávěry musí mít rozhodující
ochrannou funkci
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Název Mul-T-Lock, logo „Muscleman“ a jakékoli další názvy, značky nebo loga používané společností
Mul-T-Lock a označené značkou ® nebo TM, jsou obchodní známky společnosti Mul-T-Lock Ltd.
registrované v různých zemích. Společnost Mul-T-Lock si vyhrazuje právo provádět jakákoli vylepšení
nebo úpravy výrobků bez předchozího ohlášení.

TESA Universal
Klasifikace dle EN 1125:
3-7-6-1-1-3-2-2-A
Model 1910
• panikové kování s odpruženou střelkou a
povrchově montovaným protikusem
• certifikováno pro použití do protipožárních sestav
• kování je snadno otočné (pravo-levé) – je vhodné
pro montáž na levé i pravé dveře.
• možnost použít pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře
• snadná montáž: možnost zkrácení vodo-rovného
madla podle potřeby
• standardně dodáváno vodorovné madlo dél. 900
mm, lze navíc objednat madlo délky 1 400 mm
• prostorově úsporná montáž – max. projekce
kování do prostoru na vnitřní straně dveří je 100
mm.
• na zakázku možnost provedení s mikrospínačem
• kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří:
MODULAR, SENA – viz str. 12, kování na vnější
stranu dveří pro modely Universal
• barevná provedení:
Standardní provedení (bez příplatku):
Mechanismus
Madlo
černá
zelená (RAL 6002)
černá
červená (RAL 3000)
černá
černá (RAL 9005)
Příplatková provedení:
Mechanismus
Madlo
černá
chrom
černá
nerez
stříbrná
stříbrná
satén
chrom
satén
nerez
nerez
nerez
• balení obsahuje:
» 2 mechanismy (z toho 1 se střelkou)
» 1 vodorovné madlo oválného průřezu (30x10
mm) délky 900 mm
» balíček s kováním obsahující: montážní
šrouby, hranol pro kliku (8 nebo 9 mm –
nutno definovat v obj. kódu), protikus střelky
k montáži na rám nebo druhé křídlo dveří,
montážní návod a instalační šablonu

Model 1910

Mechanismy jsou pravo - levé (snadná
možnost přednastavení po odkrytování)
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Název Mul-T-Lock, logo „Muscleman“ a jakékoli další názvy, značky nebo loga používané společností
Mul-T-Lock a označené značkou ® nebo TM, jsou obchodní známky společnosti Mul-T-Lock Ltd.
registrované v různých zemích. Společnost Mul-T-Lock si vyhrazuje právo provádět jakákoli vylepšení
nebo úpravy výrobků bez předchozího ohlášení.

TESA Universal
Klasifikace dle EN 1125:
3-7-6-1-1-3-2-2-A
Model 1920
• panikové kování s rozvorem se dvěma
zamykacími body - neodpruženými čepy
• certifikováno pro použití do protipožárních sestav
• kování je snadno otočné (pravo-levé) – je vhodné
pro montáž na levé i pravé dveře
• k použití na dveřích, kde není možné použít
provedení se střelkou (střelkami)
• funkce: při otevření dveří zatlačením na madlo
dojde k zasunutí čepů do zámků a jejich
zadržení. Při zavírání se čepy uvolní v momentě
dovření a zajedou do protikusů ve stropu a
podlaze.
• snadná montáž: možnost zkrácení vodorovného
madla podle potřeby, možnost seřízení svislých
tyčí v rozsahu 40 mm
• standardně dodáváno vodorov. madlo dél. 900
mm, navíc lze objednat madlo délky 1400 mm
• Standardní provedení pro dveře výšky max. 2210
mm (2 svislé tyče délky 930 mm), možnost
objednat navíc svislou tyč délky 1400 mm – pro
dveře výšky max. 2680 mm)
• prostorově úsporná montáž – max. projekce kování do prostoru na vnitř. straně dveří je 100 mm.
• na zakázku možnost provedení s mikrospínačem
• kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří:
MODULAR, SENA – viz str. 12, kování na vnější
stranu dveří pro modely Universal
• barevná provedení:
Standardní provedení (bez příplatku):
Mechanismus
Madlo
černá
zelená (RAL 6002)
černá
červená (RAL 3000)
černá
černá (RAL 9005)
Příplatková provedení:
Mechanismus
Madlo
černá
chrom
černá
nerez
stříbrná
stříbrná
satén
chrom
satén
nerez
nerez
nerez
• balení obsahuje:
» 2 mechanismy (z toho 1 pro rozvory)
» 1 vodorovné madlo oválného průřezu (30x10
mm) délky 900 mm
» 2 svislé tyče délky 930 mm
» 2 přídavné zámky se zamykacími čepy (vč.
protikusů)
» balíček s kováním obsahující: montážní
šrouby, hranol pro kliku (8 nebo 9 mm – nutno definovat v obj. kódu), 2 vodítka vertikálních tyčí, montáž. návod a instalační šablonu
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Mul-T-Lock a označené značkou ® nebo TM, jsou obchodní známky společnosti Mul-T-Lock Ltd.
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TESA Universal
Klasifikace dle EN 1125:
3-7-6-1-1-3-2-2-A
Model 1930
• panikové kování s rozvorem se dvěma
zamykacími body – odpruženými, svisle orientovanými střelkami (do horní hrany rámu dveří a do
podlahy)
• certifikováno pro použití do protipožárních sestav
• kování je snadno otočné (pravo-levé) – je vhodné
pro montáž na levé i pravé dveře
• snadná montáž: možnost zkrácení vodorovného
madla podle potřeby, možnost seřízení svislých
tyčí v rozsahu 40 mm
• standardně dodáváno vodorovné madlo dél. 900
mm, navíc lze objednat madlo délky 1400 mm
• Standardní provedení pro dveře výšky max. 2210
mm (2 svislé tyče délky 930 mm), možnost
objednat navíc svislou tyč délky 1400 mm – pro
dveře výšky max. 2680 mm)
• prostorově úsporná montáž – max. projekce kování do prostoru na vnitř. straně dveří je 100 mm.
• na zakázku možnost provedení s mikrospínačem
• kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří:
MODULAR, SENA – viz str. 12, kování na vnější
stranu dveří pro modely Universal
• barevná provedení:
Standardní provedení (bez příplatku):
Mechanismus
Madlo
černá
zelená (RAL 6002)
černá
červená (RAL 3000)
černá
černá (RAL 9005)
Příplatková provedení:
Mechanismus Madlo
černá
chrom
černá
nerez
stříbrná
stříbrná
satén
chrom
satén
nerez
nerez
nerez
• balení obsahuje:
» 2 mechanismy (z toho 1 pro rozvory)
» 1 vodorovné madlo oválného průřezu (30x10
mm) délky 900 mm
» 2 svislé tyče délky 930 mm
» 2 přídavné zámky s odpruženými, svisle
orientovanými střelkami (vč. protikusů)
» balíček s kováním obsahující: montážní
šrouby, hranol pro kliku (8 nebo 9 mm –
nutno definovat v objednacím kódu), 2
vodítka vertikálních tyčí, montážní návod a
instalační šablonu
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TESA Universal
Klasifikace dle EN 1125:
3-7-6-1-1-3-2-2-A
Model 1950
• panikové kování s rozvorem a se třemi
zamykacími body:
» odpružená střelka ve
výšce madla
s protikusem montovaným na rám dveří
nebo na druhé dveřní křídlo
» 2 odpružené, svisle orientované střelky (do
horní hrany rámu dveří a do podlahy)
• certifikováno pro použití do protipožárních sestav
• kování je snadno otočné (pravo-levé) – je vhodné
pro montáž na levé i pravé dveře
• snadná montáž: možnost zkrácení vodorovného
madla podle potřeby, možnost seřízení svislých
tyčí v rozsahu 40 mm
• standardně dodáváno vodorovné madlo dél. 900
mm, navíc lze objednat madlo délky 1400 mm
• Standardní provedení pro dveře výšky max. 2210
mm (2 svislé tyče délky 930mm), možnost
objenat navíc svislou tyč délky 1400mm – pro
dveře výšky max. 2680 mm)
• prostorově úsporná montáž – max. projekce kování do prostoru na vnitř. straně dveří je 100 mm.
• na zakázku možnost provedení s mikrospínačem
• kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří:
MODULAR, SENA – viz str. 12, kování na vnější
stranu dveří pro modely Universal
• barevná provedení:
Standardní provedení (bez příplatku):
Mechanismus
Madlo
černá
zelená (RAL 6002)
černá
červená (RAL 3000)
černá
černá (RAL 9005)
Příplatková provedení:
Mechanismus Madlo
černá
chrom
černá
nerez
stříbrná
stříbrná
satén
chrom
satén
nerez
nerez
nerez
• balení obsahuje:
» 2 mechanismy (1 se střelkou a pro rozvory)
» 1 vodorovné madlo oválného průřezu (30x10
mm) délky 900 mm
» 2 svislé tyče délky 930 mm
» 2 přídavné zámky s odpruženými, svisle
orientovanými střelkami (vč. protikusů)
» balíček s kováním obsahující: montážní
šrouby, hranol pro kliku (8 nebo 9 mm –
nutno definovat v objednacím kódu), 2
vodítka vertikálních tyčí, montážní návod a
instalační šablonu
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TESA Universal
Klasifikace dle EN 1125:
3-7-6-1-1-3-2-2-A
Model 195 L
• panikové kování s rozvorem a se třemi
zamykacími body:
» odpružená střelka ve výšce madla
» 2 odpružené, vodorovně orientované střelky
na rozvorech
» všechny 3 střelky s protikusem montovaným
na rám dveří nebo na druhé dveřní křídlo
• certifikováno pro použití do protipožárních sestav
• kování je snadno otočné (pravo-levé) – je vhodné
pro montáž na levé i pravé dveře
• snadná montáž: možnost zkrácení vodorovného
madla podle potřeby, možnost seřízení svislých
tyčí v rozsahu 40 mm
• standardně dodáváno vodorovné madlo dél. 900
mm, navíc lze objednat madlo délky 1400 mm
• Standardní provedení pro dveře výšky max. 2210
mm (2 svislé tyče délky 930mm), možnost
objenat navíc svislou tyč délky 1400mm – pro
dveře výšky max. 2680 mm)
• prostorově úsporná montáž – max. projekce kování do prostoru na vnitř. straně dveří je 100 mm.
• na zakázku možnost provedení s mikrospínačem
• kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří:
MODULAR, SENA – viz str. 12, kování na vnější
stranu dveří pro modely Universal
• barevná provedení:
Standardní provedení (bez příplatku):
Mechanismus
Madlo
černá
zelená (RAL 6002)
černá
červená (RAL 3000)
černá
černá (RAL 9005)
Příplatková provedení:
Mechanismus Madlo
černá
chrom
černá
nerez
stříbrná
stříbrná
satén
chrom
satén
nerez
nerez
nerez
• balení obsahuje:
» 2 mechanismy (z toho 1 se střelkou a pro
rozvory)
» 1 vodorovné madlo oválného průřezu (30x10
mm) délky 900 mm
» 2 svislé tyče délky 930 mm
» 2 přídavné zámky s odpruženými, vodorovně
orientovanými střelkami (vč. protikusů)
» balíček s kováním obsahující: montážní
šrouby, hranol pro kliku (8 nebo 9 mm – nutno definovat v obj. kódu), 2 vodítka vertikálních tyčí, montáž. návod a instalační šablonu
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TESA Universal
Klasifikace dle EN 1125:
3-7-6-1-1-3-2-2-A
Model 1970
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

panikové kování se zadlabacím zámkem
kompatibilní zámky: CF60 (2), 2035T a 4039T
certifikováno pro použití do protipožárních sestav
kování je snadno otočné (pravo-levé) – je vhodné
pro montáž na levé i pravé dveře
možnost zkrácení vodorovného madla podle
potřeby
standardně dodáváno vodorovné madlo dél. 900
mm (1), navíc lze objednat madlo délky 1400 mm
prostorově úsporná montáž – max. projekce kování do prostoru na vnitř. straně dveří je 100 mm.
kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří:
MODULAR, SENA – viz str. 13, kování na vnější
stranu dveří pro model Universal 1970
barevná provedení:
Standardní provedení (bez příplatku):
Mechanismus
Madlo
černá
zelená (RAL 6002)
černá
červená (RAL 3000)
černá
černá (RAL 9005)
Příplatková provedení:
Mechanismus Madlo
černá
chrom
černá
nerez
stříbrná
stříbrná
satén
chrom
satén
nerez
nerez
nerez
balení obsahuje:
» 2 mechanismy (z toho 1 pro zadlab. zámek)
» 1 vodorovné madlo oválného průřezu (30x10
mm) délky 900 mm
» podkladový montážní plát na vnitřní stranu
(pro použití se zadlabacím zámkem CF60)
» balíček s kováním obsahující: montážní
šrouby, dělený hranol 8 nebo 9 mm (5) –
nutno definovat v obj. kódu, montážní návod
a instalační šablonu

Dělený hranol
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TESA Universal
Klasifikace dle EN 1125:
3-7-6-1-1-3-2-2-A
Model 1970 pro dvoukřídlé dveře
• panikové kování se zadlabacími zámky a
s rozvory na pasivním křídle pro dvoukřídlé dveře
(pozn.: nejedná se o skleněné dveře, jak by
mohlo z obrázku vypadat !)
• kování je snadno otočné (pravo-levé) – je vhodné
pro montáž na levé i pravé dveře
• nutné zadlabání proti-zámku do pasivního křídla
dveří a protažení rozvorových tyčí vnitřní
konstrukcí dveří
• funkce: při otevření dveří zatlačením na madlo
dojde k zasunutí čepů do zámků a jejich zadržení
přidržovačem namontovaným do horní hrany
dveří. Při zavírání se čepy uvolní v momentě
dovření a zajedou do protikusů ve stropu a
podlaze.
• možnost zkrácení vodorovných madel podle
potřeby
• standardně dodávána vodorovná madla dél. 900
mm, navíc lze objednat madla délky 1400 mm
• prostorově úsporná montáž – max. projekce kování do prostoru na vnitř. straně dveří je 100 mm.
• kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří:
MODULAR, SENA - viz str. 13, kování na vnější
stranu dveří pro model Universal 1970.
• barevná provedení:
Standardní provedení (bez příplatku):
Mechanismus
Madlo
černá
zelená, červená, černá
Příplatková provedení:
Mechanismus Madlo
černá
chrom, nerez
stříbrná
stříbrná
satén
chrom, nerez
nerez
nerez
• nutno objednat tyto komponenty:
» panikové kování model 1970 – 2 sety
» zadl. zámek CF60 (pro aktivním křídlo dveří)
» zadl. zámek s rozvorem CF32 (pro pasivní
křídlo dveří) - objednací kód CF320SR9Z
» vertikální rozvorové tyče - objednací kód
BARVECF32 (balení obsahuje dvě rozvorové tyče se zadržovačem, protikus do
horní hrany rámu dveří a do podlahy)
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TESA Universal
Klasifikace dle EN 1125:
3-7-6-1-1-3-2-2-A
Model 191 D
• panikové kování pro postižené s odpruženou
střelkou ve výšce horního madla a povrchově
montovaným protikusem
• certifikováno pro použití do protipožárních sestav
• kování je snadno otočné (pravo-levé) – je vhodné
pro montáž na levé i pravé dveře
• snadná montáž: možnost zkrácení vodorovného
madla podle potřeby
• standardně dodáváno vodorovné madlo dél. 900
mm, navíc lze objednat madlo délky 1400 mm
• prostorově úsporná montáž – max. projekce kování do prostoru na vnitř. straně dveří je 100 mm.
• na zakázku možnost provedení s mikrospínačem
• kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří:
MODULAR, SENA – viz str. 12, kování na vnější
stranu dveří pro modely Universal
• barevné provedení:
Mechanismus
Madlo
černá
zelená (RAL 6002)
• balení paniku model 1970 obsahuje:
• balení zámku CF32 obsahuje:
» 4 mechanismy (2 hlavní, 2 vedlejší)
» 2 vodorovná madla oválného průřezu (30x10
mm) délky 900 mm
» 1 svislá tyč délky 930 mm
» balíček s kováním obsahující: montážní
šrouby, hranol pro kliku 8 nebo 9 mm –
nutno definovat v objednacím kódu, portikus
střelky, 1 vodítko vertikální tyče, montážní
návod a instalační šablonu
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TESA Universal
Klasifikace dle EN 1125:
3-7-6-1-1-3-2-2-A
Model 193 D
• panikové kování pro postižené se 3 zamykacími
body:
» odpružená střelka ve výšce madla (s
protikusem montovaným na rám dveří nebo
na 2. dveřní křídlo)
» dvě odpružené, svisle orientované střelky
(protikusy montované do horní hrany rámu
dveří a do podlahy)
• certifikováno pro použití do protipožárních sestav
• kování je snadno otočné (pravo-levé) – je vhodné
pro montáž na levé i pravé dveře
• snadná montáž: možnost zkrácení vodorovných
madel podle potřeby
• standardně dodávána vodorovná madla dél. 900
mm, navíc lze objednat madla délky 1400 mm
• prostorově úsporná montáž – max. projekce kování do prostoru na vnitř. straně dveří je 100 mm.
• na zakázku možnost provedení s mikrospínačem
• kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří:
MODULAR, SENA – viz str. 12, kování na vnější
stranu dveří pro modely Universal
SENA – pouze v provedení bez zám. vložky
• barevné provedení:
Mechanismus
Madlo
černá
zelená (RAL 6002)
• balení obsahuje:
» 4 mechanismy (2 hlavní, 2 vedlejší)
» 2 vodorovná madla oválného průřezu (30x10
mm) délky 900 mm
» 2 svislé tyče délky 930 mm
» 2 přídavné zámky se svislými odpruženými
střelkami (vč. protikusů)
» balíček s kováním obsahující: montážní
šrouby, hranol pro kliku 8 nebo 9 mm –
nutno definovat v obj. kódu, portikus
vodorovné střelky, 2 vodítka vertikálních tyčí,
montážní návod a instalační šablonu
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TESA Universal
Kování na vnější stranu dveří pro modely
Universal 1910, 1920, 1930, 1950, 191D, 193D, 195L
Řada MODULAR
Zámková půlvložka – s palcem, pro standardní tloušťku dveří
rozměr 30x10 mm (30x9,5 mm).
Zámkovou půlvložku lze zařadit do systému generálního klíče
Mul-T-Lock ve všech modelových řadách vložek.
MMPS1 a MMPS4 nelze použít pro paniky s rozvorem.

Klika + zám. vložka

Klika,
bez vložky

Jen vložka

Otočná koule
+ zám. vložka

Pevná koule
+ zám. vložka

Řada SENA
Speciální zámková půlvložka TESA – s děleným palcem a
RIM jazýčkem, rozměr 30x10 mm (pro dveře tl. max. 80 mm).
Zámkovou půlvložku nelze zařadit do systému generálního
klíče Mul-T-Lock.
TTF10U nelze použít pro paniky s rozvorem.
Klika + zám. vložka

Zaslepení

Jen vložka

Jen klika

Pevná koule
+ zám. vložka

12
Mul-T-Lock Technologies Ltd.
www.mul-t-lock.com
2006
Název Mul-T-Lock, logo „Muscleman“ a jakékoli další názvy, značky nebo loga používané společností
Mul-T-Lock a označené značkou ® nebo TM, jsou obchodní známky společnosti Mul-T-Lock Ltd.
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TESA Universal
Kování na vnější stranu dveří pro model Universal

1970 se zadlabacím zámkem
Pro kombinaci se zámkem CF60
Zámková půlvložka – s palcem, pro standardní tloušťku dveří
rozměr 30x10 mm (30x9,5 mm).
Zámkovou půlvložku lze zařadit do systému generálního klíče
Mul-T-Lock ve všech modelových řadách vložek.

Zaslepení

Jen zám. vložka

Klika+zám.vložka

Jen klika

Pevná koule
+ zám.vložka

Pro kombinaci se zámky 2035T a 4039T
Zámková půlvložka – s palcem, pro standardní tloušťku dveří
rozměr 30x10 mm (30x9,5 mm).
Zámkovou půlvložku lze zařadit do systému generálního klíče
Mul-T-Lock ve všech modelových řadách vložek.

Zaslepení

Jen zám. vložka

Jen klika

Pevná koule
+ zám. vložka
+ zám.vložka
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TESA Tempro
Klasifikace dle EN 1125:
3-7-6-1-1-3-2-2-B
Model TM1S
• panikové kování ovládané dotykovým madlem
• s odpruženou střelkou a povrchově montovaným
protikusem
• certifikováno pro použití do protipožárních sestav
• kování je otočné (pravo-levé) – je vhodné pro
montáž na levé i pravé dveře.
• možnost použít pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře
• možnost délkové úpravy vodorovného madla
v rozmezí +/- 30 mm od standardní délky A
• standardně dodávané rozměry – celková délka A:
460 mm
840 mm
520 mm
880 mm
580 mm
940 mm
640 mm
980 mm
680 mm
1 040 mm
740 mm
1 080 mm
780 mm
1 140 mm
• prostorově úsporná montáž – projekce kování do
prostoru na vnitřní straně dveří menší než 100
mm.
• na zakázku možnost provedení s mikrospínačem
• na zakázku varianta s motoricky ovládanou
střelkou (délka 780 mm a více)
• kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří:
MODULAR, SENA – viz str. 17, kování na vnější
stranu dveří pro modely Tempro
• barevná provedení:
Standardní provedení (bez příplatku):
Mechanismus
Madlo
černá
zelená (RAL 6002)
černá
červená (RAL 3000)
černá
černá (RAL 9005)
černá
bílá (RAL 9010)
Příplatková provedení (
Mechanismus
Madlo
černá
stříbrná
satén
nerez
• balení obsahuje:
» 2 mechanismy (z toho 1 se střelkou)
» 1 dotykové madlo vč. podkladní desky
» balíček s kováním obsahující: montážní
šrouby, hranol pro kliku, protikus střelky
k montáži na rám nebo druhé křídlo dveří,
montážní návod a instalační šablonu

Model TM1S v provedení nerez

Model TM1S s protikusem střelky

Délka madla

Seřízení délky madla +/- 30 mm

Min. a max. možná délka madla
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TESA Tempro
Klasifikace dle EN 1125:
3-7-6-1-1-3-2-2-B
Model TM2/3S
• panikové kování ovládané dotykovým madlem
• Dva (TM2S) nebo tři (TM3S) zamykací body:
» odpružená střelka ve
výšce madla
s protikusem montovaným na rám dveří
nebo na druhé dveřní křídlo (pouze TM3S)
» 2 odpružené, svisle orientované střelky (do
horní hrany rámu dveří a do podlahy)
• certifikováno pro použití do protipožárních sestav
• kování je otočné (pravo-levé) – je vhodné pro
montáž na levé i pravé dveře.
• možnost použít pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře
• možnost délkové úpravy vodorovného madla
v rozmezí +/- 30 mm od standardní délky A
• standardně dodávané rozměry – celková délka A:
460 mm
740 mm
980 mm
520 mm
780 mm
1 040 mm
580 mm
840 mm
1 080 mm
640 mm
880 mm
1 140 mm
680 mm
940 mm
• prostorově úsporná montáž – projekce kování do
prostoru na vnitř. straně dveří méně než 100 mm.
• na zakázku možnost provedení s mikrospínačem
• na zakázku varianta s motoricky ovládanou
střelkou (délka 780 mm a více)
• kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří:
MODULAR, SENA – viz str. 17, kování na vnější
stranu dveří pro modely Tempro
• barevná provedení:
Standardní provedení (bez příplatku):
Mechanismus
Madlo
černá
zelená, černá, červená
bílá
Příplatková provedení:
Mechanismus
Madlo
černá
stříbrná
satén
nerez
• balení obsahuje:
» 2 mechanismy (u TM2S jeden pro rozvory, u
TM3S jeden se střelkou a pro rozvory)
» 1 dotykové madlo vč. podkladní desky
» 2 přídavné zámky se svislými odpruženými
střelkami a protikusy
» 2 rozvorové tyče délky 930 mm
» balíček s kováním obsahující: montážní
šrouby, hranol pro kliku, 2 vodítka svislých
tyčí, protikus střelky

Seřízení délky madla +/- 30 mm
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TESA Tempro
Klasifikace dle EN 1125:
3-7-6-1-1-3-2-2-B
Model TM1E
• panikové kování ovládané dotykovým madlem
• ke kombinaci se zadlabacím zámkem. Kompatibilní zámky: CF60 (2), 2035T a 4039T
• certifikováno pro použití do protipožárních sestav
• kování je otočné (pravo-levé) – vhodné pro
montáž na levé i pravé dveře
• možnost použít pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře
• možnost délkové úpravy vodorovného madla
v rozmezí +/- 30 mm od standardní délky A
• standardně dodávané rozměry – celková délka A:
460 mm
840 mm
520 mm
880 mm
580 mm
940 mm
640 mm
980 mm
680 mm
1 040 mm
740 mm
1 080 mm
780 mm
1 140 mm
• prostorově úsporná montáž – projekce kování do
prostoru na vnit. straně dveří menší než 100 mm.
• na zakázku možnost provedení s mikrospínačem
• na zakázku varianta s motoricky ovládanou
střelkou (délka 780 mm a více)
• kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří:
MODULAR, SENA (3,4,6) – viz str. 17, kování na
vnější stranu dveří pro model TM1E
• barevná provedení:
Standardní provedení (bez příplatku):
Mechanismus
Madlo
černá
zelená (RAL 6002)
černá
červená (RAL 3000)
černá
černá (RAL 9005)
černá
bílá (RAL 9010)
Příplatková provedení (
Mechanismus
Madlo
černá
stříbrná
satén
nerez
• balení obsahuje:
» 2 mechanismy (1 pro ovládání rozvoru)
» 1 dotykové madlo vč. podkladní desky (1)
» balíček s kováním obsahující: montážní
šrouby, 1 dělený hranol 8 mm pro kliku (5),
montážní návod a instalační šablonu

Dělený hranol dodávaný k TM1E

Podkladní plechy EN1670INNE a ECF60INNE
na vnitřní stranu dveří (objednává se zvlášť)
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TESA Tempro
Kování na vnější stranu dveří
Řada MODULAR pro modely TM1S, TM2S, TM3S
Zámková půlvložka – s palcem, pro standardní tloušťku dveří
rozměr 30x10 mm (30x9,5 mm).
Zámkovou půlvložku lze zařadit do systému generálního klíče
Mul-T-Lock ve všech modelových řadách vložek.
Klika+vložka

Jen klika

Jen vložka

Otočná koule
+zám.vložka

Pevná koule
+zám.vložka

Řada SENA pro model TM1E
Zámková půlvložka – s palcem, pro standardní tloušťku dveří
rozměr 30x10 mm (30x9,5 mm). Lze zařadit do systému
generálního klíče Mul-T-Lock ve všech modelových řadách.
K zámkům 2035T nebo 4039T nutno objednat podkladní plech
na vnitřní stranu dveří, obj. kód E1670INNE.
K zámku CF60 nutno objednat podkladní plech na vnitřní
stranu dveří, obj. kód ECF60INNE.

Zaslepení

Jen vložka

Klika+vložka

Jen klika

Pevná koule
+ zám. vložka
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TESA Push PadD
Klasifikace dle EN 179
3-7-6-1-1-3-2-2-A
Dveřní uzávěry PUSH PAD jsou – na rozdíl od klasických panikových uzávěrů – určeny pro použití tak, kde
všechny osoby v objektu mohou být obeznámeny s jejich ovládáním (tzn. nejedná se o veřejnou budovu určenou
např. k obsluhování klientů) a kde je minimální riziko vzniku paniky v případě nenadálé situace jako je požár
apod. Jako takové jsou certifikovány dle normy EN 179. Vedle uzávěrů s tlačnou plochou (modelyTESA TP910
až TP930) může být dle normy EN 179 certifikován i zadlabací zámek s emergency funkcí ovládaný z vnitřní
strany běžnou klikou. Emergency funkce zámku umožňuje otevření dveří pouhým stlačením kliky i tehdy, jsou-li
dveře zamčeny na klíč.

Model TP910
Jednobodový uzávěr
s odpruženou střelkou a
povrchově montovaným
protikusem.

Model TP920
Dvoubodový uzávěr
s rozvorem. Dva zamykací
body - neodpružené čepy.

Model TP930
Dvoubodový uzávěr
s rozvorem. Dva zamykací
body – odpružené střelky,
svisle orientované.
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