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SZEMÉLYBEJÁRÓK ÉS MELLÉKAJTÓK

A kapukba igény esetén személy-

bejáró ajtó is beépíthető, ez azonban

gyengítheti a kapu szerkezeti

stabilitását. Emellett figyelembe kell

venni a szélesség, a magasság, a

küszöb, és a menekülési útvonalakkal

kapcsolatos lehetőségeket és elő-

írásokat is. Amennyiben a kivitelezés

során megvalósítható, a maximális

stabilitás érdekében azt javasoljuk,

hogy a személybejáró ajtó a

szekcionált kaputól külön, az épület

homlokzatába kerüljön beépítésre. Ha

ez nem lehetséges, természetesen

segítünk a legideálisabb beépíthető
személybejáró ajtó megtalálásában és

kivitelezésében.
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KAPUBA INTEGRÁLT 
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ELKÜLÖNÍTETT SZEMÉLYBEJÁRÓ AJTÓ A KAPU STRUKTÚRÁJÁBAN 

Az elkülönített személybejáró ajtó előnye abban rejlik,

hogy teljesen el van választva a személy- és

áruforgalom. Ez azt jelenti, hogy a kapu megtartja

szerkezeti stabilitását és egyúttal csökken a baleset

kockázata is. A mellékajtó a kapu mellé, a homlokzatba

kerül beépítésre, mivel a kapuval megegyező anyagokból

készül teljes egységet mutat.

A mellék személybejáró ajtók DIN szabvány szerint

készülnek, lehetnek befelé vagy kifelé, illetve jobbra

vagy balra nyílók. Ha az ajtó a vészkijárat szerepét is

betölti, kizárólag kifelé nyílhat!
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A MELLÉKSZEMÉLYBEJÁRÓ AJTÓK BESZERELÉSE

Akárcsak a szekcionált kapu, az ajtó beépítése is a

nyílás belső része mögé történik. Ez két előnnyel jár:

először is az ajtó könnyen szintbe hozható (esztétikai

szempont), másodszor a szélessége 810 mm lesz az

1000 mm-es nyílásban (1000+50- 240=810 mm).

Vagyis az ajtó szélessége 60 mm-el nagyobb,

mintha az ajtót a nyílásba installáltuk volna.

Amennyiben mégis a nyílásba való szerelést

választja, számoljon azzal, hogy az ajtó mérete csak

750 mm lehet ugyanabban az 1000 mm-es

nyílásban.

SZEMÉLYBEJÁRÓK

INTEGRÁLT SZEMÉLYBEJÁRÓ AJTÓ

Amennyiben nincs lehetőség a

személybejáró ajtó homlokzatba való

beépítésére, akkor az integrálható a

szekcionált kapuba is. Több lehetőség

kínálkozik erre, közülük mindegyik megfelel

a strukturális, esztétikai és biztonsági

követelményeknek. Az integrált kapuk

ízléses, integrált felfüggesztési rendszerrel

rendelkeznek, biztosítva az ajtó megfelelő
illeszkedését. Három féle küszöbmagasság-

gal rendelhető: 110, 195 mm és alacsony,

22 mm-es küszöbbel is.

A színes szekcionált kapuk (ISO vagy ALU)

mellé választható akár eltérő színű integrált

személybejáró ajtó is, nem szükségszerű,

hogy az ajtó profiljai ugyanolyan színűek

legyenek, mint a kapu.

INTEGRÁLT SZEMÉLYBEJÁRÓ AJTÓ A KAPUBAN VALÓ 
ELHELYEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A személybejáró ajtók a szekcionált kapu stabilitása

érdekében nem kerülhetnek a szélekre. Az ábrán

zöld színnel látható, hogy a kapun belül hová, mely

részekre lehet személybejáró ajtót elhelyezni, piros

színnel pedig azok a részek, ahová nem lehetséges

integrált ajtó beépítése.

Személybejáró ajtót max. 6000 mm szélességű
kapukba lehet beépíteni!
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ESZTÉTIKUS MEGJELENÉS

A beépített zsanéroknak

köszönhetően nincs látható

rögzítőelem a külső oldalon,

így a szabványos alumínium

ajtóprofil tökéletesen belesimul

a kapu összképébe.

BEÉPÍTETT AJTÓKAPCSOLÓ

A személybejáró ajtókapcsoló,

amely az erősítő csapszeg

fogadója alatt helyezkedik el,

egy olyan beépített biztonsági

eszköz, ami megakadályozza

a szekcionált kapu működését,

ha a személybejáró ajtó nyitva

van.

ERŐSÍTŐ CSAPSZEG

Az erősítő csapszegeknek

köszönhetően, az ajtó mindig

megfelelő pozícióban van a

kapu mozgása közben,

emellett a jobb tömítésről is

gondoskodik a kapu és az

ajtó között.

INTEGRÁLT SZEMÉLYBEJÁRÓ AJTÓ, MINT VÉSZKIJÁRAT

Ha az integrált személybejáró ajtó

egyben a vészkijárat szerepét is betölti,

számtalan követelménynek és előírás-

nak kell megfeleljen.

VÉSZKIJÁRATI AJTÓ MÉRETEK

Amennyiben az ajtó maximális

szélessége 940 mm, magassága 2250

mm, abban az esetben teljesíti a

vészkijáratokra vonatkozó előírásokat.

A 22 mm magasságú, alacsony küszöb

azon felül, hogy csökkenti a megbotlás

esélyét, szintén megfel a vonatkozó

vészkijárati előírásoknak.

BIZTONSÁGI (PÁNIK) ZÁR

Az integrált személybejáró ajtókat –

amennyiben a vészkijárati szerepet is

betölti – biztonsági, ún. pánikzárral kell

ellátni. A pánikzárral ellátott személy-

bejáró ajtók belülről kilinccsel bármikor

nyithatók, még akkor is ha a retesz

zárva van.
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KIEGÉSZÍTŐK

INTEGRÁLT SZEMÉLYBEJÁRÓ

A biztonság és a mindennapi

használhatóság mellett a kényelmes

használathoz hozzátartoznak az

olyan megoldások, mint az ajtó

leemelés elleni védelem, elektromos

biztosítás, pánikrúd és a három-

pontos zárszerkezet.

A színes ALU/ISO szekcionált kapuk

mellett elérhetők a színes integrált

személybejáró ajtók is. Az alap-

kivitelű ajtókat nem színezik, hogy a

sötétebb színű kapuknál az ajtó

szembetűnőbb legyen, azonban

lehetőség van az ajtó a kapuval

megegyező vagy bármilyen, válasz-

tott színre történő festésre.

Standard zárszerkezetek:

– zárszerkezet mindkét oldalon kilinccsel

– zárszerkezet fix fogantyúval a külső oldalon és kilinccsel 

a belső oldalon

PÁNIKZÁR (E-TÍPUS)

Az ajtó belülről bármikor nyitható és zárható egy kulcs segítségével. A zárnyelvet

és a reteszt a kilincs lenyomása egyszerre hozza működésbe. A pánikkioldó

funkció csak akkor használható, ha nincs kulcs a zárcilinderben. Kívülről a

zárnyelvet és a reteszt csak kulcs segítségével lehet működtetni. A működés után

a retesz ismét zárt helyzetbe kerül. Ez a típus csak vészkijáratként működik,

mindennapi használatra nem alkalmas!

PÁNIKZÁR (B-TÍPUS)

A B-típusú pánikzár a belső oldalon ugyanúgy működik, mint az E-típusú,

azonban kívül egy kilincs található, amely zárható vagy nyitható, így mindennapi

használatra is alkalmas. Az ajtó kívülről egy kulcs segítségével bármikor nyitható

vagy zárható. Kulccsal való zárásakor a külső kilincs működésképtelen, a külső
kilincs akkor sem működik, ha a pánikfunkciót használjuk és a retesz a zárban

van. A pánikfunkció működése után a retesz ismét zárt helyzetbe kerül. A zár

akkor működtethető ismét kívülről, ha kulccsal feloldjuk a cilindert.

ZÁRÁS HÁROM 
PONTON

A fokozott biztonság

érdekében az ajtó

alsó és felső részébe

a gyári mellett két

további zárat lehet

beszerelni, melyek

egy kulccsal zárhatók.

Ezek forgógombos

zárak, így az ajtó

belülről kulcs nélkül

nyitható.

Pánikzárak:

– pánikzár fix fogantyúval a külső oldalon és kilinccsel a  

belső oldalon (E-típusú funkció)

– pánikzár mindkét oldalon kilinccsel (B-típusú funkció)

– pánikzár fix fogantyúval a külső oldalon és nyomórúddal    

a belső oldalon (E-típusú funkció)

– pánikzár kilinccsel a külső oldalon (osztott dióval) és 

nyomórúddal a belső oldalon (B-típusú funkció)

ZÁRSZERKEZETEK


