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DVERNÉ ZOSTAVY DLS DVERNÁ  ZOSTAVA  S SCHRÁNKAMI DLS – B

ZASKLENIE ČELNEJ DOSKY ZOSTÁV SCHRÁNOK DLS – B V AL PROFILOCH

URČENIE ROZMERU ČELNEJ DOSKY PRE OSADENIE ZOSTAVOU DLS

TYPY DLS PRE OSADENIE DO DVERNÝCH ZOSTÁV

PRÍKLADY  PREVEDENIA

Dverné zostavy DLS sa osádzajú spravidla do pevnej časti vcho-
dovej steny vytvorené z plastových, oceľových, drevených alebo Al  
profi lov. Pre upevnenie sa používajú zasklievacie lišty.
Listové schránky sa nitujú do bloku a následne prinitovávajú na čelnú 
dosku z Al plechu hrúbka 2 mm (hrúbka pre osadenie do profi lov 4 
mm) prípadne tepelne izolovaná (hrúbka 24-28 mm) maximálneho 
rozmeru šírky alebo výšky 1200x2500 mm. V hodové klapky sú 
osadené (zavesené) do čelnej dosky rovnako ako plastové menov-
ky. Zostavy môžu byť doplnené o guľaté nerezové zvonkové tlači-
dlá a hovorový modul osadený na čelnej doske z vnútornej strany 
uzavreté v elektroschránke, ktorej rozmery vychádza z modulu 
vlastných DLS. V schránke môže byť tiež osadený video modulu, 
kódové klávesnice prípadne iné zariadenie dodané zákazníkom. 
Zostavy môžu byť doplnené, okrem toho číslom domu, názvom 
ulice, osvetlením a pod Pre začistenie spojenia jednotlivých DLS 
možno zostavu z vnútornej strany opláštiť Al plechom po obvode, 
variantne so zatepleným opláštením (vloženie polystyrénu do Al 
plechu po celom obvode bloku DLS). Štandardný presah čelnej 
dosky je 30 mm po obvode (minimálny rozmer), u pred sadených 
zostáv 60 mm po obvode. Dosky je však možné vyrobiť presne 
podľa veľkosti otvoru. Pre zmenšenie presahu schránok do pries-
toru za dverami je možné schránky pred sadiť navonok o 130 mm 

a vyloženie orámovať dutým Al profi lom 130x30 mm. Pri väčšom 
počte schránok (nad 25 ks) sa odporúča umiestniť pod schránky 
podperu z JPU 40/40/2 (alebo vykonať priskrutkovanie zasklie-
vacích líšt do rámu dverí). Za príplatok možno vykonať utesnenie 
zatváranie dvierok samolepiacim tesnením. Pri zvolenie dverové 
zostavy sú vždy schránky prístupné iba z vnútorných priestorov 
(i elektroschránky).
 
DLS modelu A, B (okrem B-049 a B-046) sú certifi kované autori-
zovanou skúšobňou. Certifi kačné číslo osvedčuje súlad s platnou 
EN 13 724:2003, platnú ako ČSN.

Maximálny odporúčaný počet schránok v zostave:
DLS modelu A-04 - 12 ks v 4 stĺpcoch a 3 radoch (4x3) 
DLS modelu B-04 - 30 ks v 3 stĺpcoch a 10 radoch (3x10) 
DLS modelu B-045 - 24 ks v 3 stĺpcoch a 8 radoch (3x8) 
DLS modelu B-046 - 40 ks v 4 stĺpcoch a 10 radoch (4x10) 
DLS modelu B-047 - 30 ks v 3 stĺpcoch a 10 radoch (3x10) 
DLS modelu B-049 - 39 ks v 3 stĺpcoch a 13 radoch (3x13) 
DLS modelu D-04 - 24 ks v 3 stĺpcoch a 8 radoch (3x8) 
DLS modelu D-046 - 32 ks v 4 stĺpcoch a 8 radoch (4x8)

Od rozmeru pre zasklenie (zasklievacej drážky) odpočítajte 10 mm (šírka i výška).

Zostava 1x8 DLS B-04  
sadená, orámovaná Al. 
profi lom 130x30mm. 
1x elektroschranka 

otvárateľná
(300x220x385), čelná 

doska z hliníku, zateple-
ná so zasklením hr. 24 
mm, hovorový modul,
 8x zvončeková tlačidlá 

s menovkami

Zostava DLS B-04 1x6   
(300x110x385)

pred sadená, orá-
movaná Al. profi lom 
130x30mm, Čelná  
doska z hliníku so 

zateplením, zasklením 
hr. 24 mm

Dverná zostava DLS B-04
pre 16 účastníkov, elektro-
schránka (300x220x385) 

zvončeková nerezová tlačidlá, 
hovorový modul, čelná doska 
z hliníku, zateplenia so zaskle-

ním hr. 24 mm

Zostava osadená v rovine Zostava predsadená o jednu polovinu Zostava predsadená o 130 mm

Dverná zostava 1x3 
DLS B-04

vsadená do rámu 
dvernej výplne

Zostava 1x4 DLS D-04 
(300x110x300 šikmé) 
čelná  doska z hliníku 

zateplená so zasklením 
hr. 24 mm
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A-04 
(370x330x100)

schránka stojatá  
pre osadenie 

do zostáv 
s čelnou doskou,

 vyber vzadu

B-04 
(300x110x385)

schránka ležatá 
pre osadenie 

do zostáv
 s čelnou doskou, 

vyber vzadu

B-24 
(300x220x385)

schránka ležatá 
pre osadenie 

do zostáv 
s čelnou doskou, 

vyber vzadu

B-046
(260x110x385)

schránka ležatá 
pre osadenie 

do zostáv 
s čelnou doskou, 

vyber vzadu

B-047 
(370x110x265)

schránka ležatá 
pre osadenie 

do zostáv 
s čelnou doskou,

 vyber vzadu

B-049 
(300x90x385)

schránka ležatá 
pre osadenie 

do zostáv 
s čelnou doskou, 

vyber vzadu

D-04 
(300x110x300)

schránka šikmá 
pre osadenie 

do zostáv 
s čelnou doskou, 

vyber vzadu

D-046 
(260x110x300)

schránka šikmá 
pre osadenie 

do zostáv 
s čelnou doskou, 

vyber vzadu

Čelná doska zateplená hr. 24 mm, umiestená v plastových profi loch. Doporučený presah čelnej dosky min. 30 mm

B-045
(370x150x265)

schránka ležatá 
pre osadenie 

do zostáv 
s čelnou doskou, 

vyber vzadu


