
Instrucțiuni de instalare pentru ușile de tezaur „TTV” gradul I conform EN 1143-1 

 

Pentru a ancora ușa de tezaur, în funcție de condițiile structurale, poate fi aleasa metoda de fixare cu 

dibluri sau instalarea cu ancoră de perete prin turnare. Combinarea ambelor opțiuni este de 

asemenea posibilă. Toate ușile de tezaur sunt dotate standard cu patru găuri în lateral și un orificiu în 

partea superioară a cadrului pentru ancorare cu dibluri. Mai mult, trei ancore de perete îndoite sunt 

prevăzute pe părțile laterale ale cadrului. Dacă este necesar, acestea trebuie să fie îndoite dupa cum 

se vede în schiță. Găurile pentru dibluri sunt amplasate sub capacele negre. 

 

 

Poziționare și aliniere: 

1. Verificați dimensiunile deschizaturii din perete. Când se folosesc ancorele de perete, trebuie 

să fie suficient spațiu în gaurile din perete după îndoire. Când se utilizează găurile pentru 

ancorare, trebuie să fie posibilă instalarea diblurilor în conformitate cu specificațiile 

producătorului de dibluri. 

2. Ușa este livrată cu incuietoarea orientata în sus și este închisă și incuiată, verificați 

incuietoarea (funcționarea bolturilor de blocare și a incuietorii) când este livrată. 

3. Poziționați ușa închisă în deschizatura din perete și fixați-o ferm pe ambele parti astfel incat 

sa nu poata cadea. 

4. Ușa poate fi fixată în zidărie prin găurile pentru suruburi laterale. De asemenea, este util să 

folosiți pene de lemn în cateva puncte. 

5. După fixare, deschideți cu atenție și verificați spatiul de sub usa în toate pozitiile. Aveți grijă 

să existe cel puțin 1 cm de spațiu în întreaga zonă pivotantă de sub foaia ușii. 

6. Foaia ușii trebuie să se oprească în fiecare unghi de deschidere și nu trebuie să se miste 

independent independent de pozitia in care este oprita. 

7. Ușa trebuie să fie ușor de închis și de incuiat, spațiul dintre ușă și cadru trebuie să fie uniform 

pe toate părțile. 

8. Îndoiți toate ancorele de perete folosite spre exterior si, dacă este necesar, mariti spațiul 

pentru acestea prin refacerea gaurilor din perete. 

 

 

Instalare în deschizatura din perete - cimentare: 

1. Ușa poate fi fixata în pozitia închisă sau deschisă cu un mortar de chituire cu rezistență mare. 

Când ușa este deschisă, aceasta trebuie blocată prin fixarea acesteia la unghiul de deschidere 

de 90 °. 

2. În funcție de consistența betonului, folosiți plăci de cofraj adecvate. 

3. Turnați betonul în conformitate cu instrucțiunile de prelucrare și compactați prin ciocanire. 

Nu folosiți niciodată vibratorul, deoarece acest lucru poate afecta sau slăbi fixarea. 

 

 

Ancorare prin fixare cu dibluri: 

1. Instalați diblurile prin gaurile de ancorare, având grijă ca cadrul ușii să nu se deformeze 

atunci când strângeți. Umpleți găurile pentru dibluri dacă acestea sunt prea largi. 



 

 

Verificare funcționare: 

După ce betonul s-a întărit, indepartati cofrajul și faceți o verificare a funcționarii. Dacă este necesar, 

faceți ajustari cu ajutorul șuruburilor de reglare din balamalele ușii. 

 

Notă de securitate: 

Betonul trebuie să fie complet lipsit de goluri, altfel nu este garantată rezistența corespunzătoare la 

efracție. După o spargere sau o tentativă de spargere, precum și o manipulare a sistemului de blocare 

sau a incuietorii, toate revendicările privind asigurarea și securitatea împotriva furtului se anuleaza. 


