Bezpečnostní dveřní uzávěry
Vícebodové dveřní uzávěry G.U-SECURY
pro dveře ze dřeva, plastu a hliníku
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Přehled programu zámků
Automaticky se uzamykající bezpečnostní dveřní uzávěry
G.U-SECURY Automatic
G.U-SECURY Automatic4
G.U-SECURY Automatic paniková funkce E
G.U-SECURY Automatic s kolíky AB 2
Manuálně se uzamykající bezpečnostní dveřní uzávěry
G.U-SECURY MR (s masivními závorami)
G.U-SECURY SH (s hákovými závorami)
G.U-SECURY DR (s dvojitými závorami)
G.U-SECURY R (s uzávěrovými valivými čepy)
Bezpečnostní dveřní uzávěry uzamykané pohybem kliky
G.U-SECURY-EUROPA
Zámky
G.U-ECONOMY
Vícebodové dveřní uzávěry G.U-SECURY
Přehled programu G.U-SECURY pro dveře ze dřeva, plastu a hliníku

Přehled programu příslušenství
Pro jednokřídlé a dvoukřídlé dveře ze dřeva, plastu a hliníku
Zapadací plechy úhlové, uzávěrové protikusy, uzávěrové lišty, hranové zástrče, štulpové rozvorové uzávěry
Štulpové pákové rozvory pro 2-křídlé dveře
Příslušenství pro SECURY Automatic s A-otvíračem
G.U-SECURY se špehýrkou
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Všeobecné informace o SECURY
Program

Osvědčené pro
domovní a vstupní
bytové dveře
GU nabízí obsáhlý dodací program automatických, manuálních
a motorických vícebodových
dveřních uzávěrů pro domovní
dveře, pro vstupní i další bytové
dveře – dřevěné, plastové i hliníkové. Dveřní uzávěry G.U-SECURY
jsou praxí osvědčené výrobky s
vysokou užitnou hodnotou pro
zákazníka.

Automaticky vícenásobně
uzamknout:
G.U-SECURY Automatic –
stačí jen zaklapnout dveře (str. 6)

Vestavěná špehýrka
(str. 26)

G.U-SECURY Automatic
s A-otvíračem, ovládaný
např. G.U-BKS ACCESS
(str. 24)

Bezpečnostní cylindrická
vložka BKS

Program
 SECURY Automatic
 SECURY s masivními závorami
(MR)
 SECURY s hákovými závorami
(SH)
 SECURY s dvojitými závorami
(DR)
 SECURY s uzávěrovými valivými čepy (R)
Kompletní program s
příslušenstvím pro dřevěné, plastové a kovové prvky naleznete v
našem objednávkovém katalogu.

ferGUard*silber
Všechny součásti kování
SECURY mají osvědčenou
unikátní povrchovou úpravu
ferGUard*silber.
Trvanlivá úprava povrchu je
mimořádně kvalitní, má prvotřídní
ochranné protikorozní vlastnosti
a vyhovuje požadavkům EU na
ochranu životního prostředí.

®

Zkoušení / certiﬁkace
DIN 18251-3 třída 3 a 4
DIN 18250
Certiﬁkát VdS ve třídě A
ČSN EN 179 a ČSN EN 1125
ČSN EN N 1627 až 1630, odolnost tř.2 až 4
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Automaticky se uzamykající bezpečnostní dveřní uzávěry
G.U-SECURY Automatic

Samočinná střelková závora

Skříňka zámku

zaručuje – jako vrchní uzávěrový prvek – výtečnou
bezpečnost. Vestavěný uvolňovač vyvolá samočinné
bleskové vysunutí střelkové závory na 20 mm.
Přestavitelná z pravé na levou, po svém vysunutí
se znehybní a změní v uzamykací závoru, nelze ji
zatlačit zpět.

ze všech stran uzavřená – chrání funkci zámku.
Opatřena upevňovacími pouzdry pro montáž štítků a
rozet vrchního kování.

Čtyřhran kliky
Střelka
přestavitelná z pravé na levou.
Dodávané i v protipožárním
provedení.

funguje bez nežádoucí vůle a zasouvá se do
něj trn kliky – pro spolehlivé ovládání zámku.
Dodává se i vpožárně odolném provedení.

Svislá rozteč

Závora
1-chodá s vysunutím 20 mm.

Způsob uzamknutí
Dodává se pro standardní cylindrické vložky,
nebo pro kruhové cylindrické vložky Ø 22 mm.

Osová vodorovná rozteč
Čelo zámku
zinkované s úpravou ferGUard,
práškově lakované nebo z
nerezavějící oceli.

Samočinná střelková závora
zaručuje – jako spodní uzávěrový prvek – výtečnou
bezpečnost. Vestavěný uvolňovač vyvolá samočinné
bleskové vysunutí střelkové závory na 20 mm.
Přestavitelná z pravé na levou, po svém vysunutí
se znehybní a změní v uzamykací závoru, nelze ji
zatlačit zpět.

Vstupní dveře s dveřním uzávěrem
G.U-SECURY Automatic jsou

Vyzkoušeno pro
WK 2 a WK 3

G.U-SECURY Automatic
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Automaticky se uzamykající bezpečnostní dveřní uzávěry
G.U-SECURY Automatic

Pro dveře, které se
samy uzamknou!

G.U-SECURY Automatic s A-otvíračem

G.U-SECURY Automatic sám
zaručí bezpečnost: stačí
přitáhnout dveře – a samočinně,
bez uzamykání klíčem, se o 20
mm vysune několik uzávěrových
prvků.
Dvě nebo čtyři střelky se po
svém vysunutí znehybní a změní
se v uzamykací závory, nelze je
zatlačit zpět.
To je právě dnes rozhodující moment pro technicky pokrokové
bezpečnostní vybavení vstupních
dveří.

A-otvírač
Napětí: 12 V
Proud: 1 A
umožňuje motorické
otevření dveří

G.U-SECURY Automatic se špehýrkou

Odemknutí

Výhody:

Varianty programu

Uzavřené dveře se otevírají
zvenku klíčem a zevnitř klikou.

 Zvýšená odolnost proti
vloupání
 Nabízí konstantní podmínky
vůle mezi křídlem a rámem:
je vždy uzamknuto!
 Přestavitelná střelka i
střelkové závory, každý
zámek je tak levý i pravý
 Osvědčený program
příslušenství G.U-SECURY.
 Střelkové závory jsou po
vysunutí zablokovány proti
zatlačení zpět.
 Dodávané i pro bezbarierové
byty dle DIN 18025






Certifikát VdS
ve třídě A

VdS

Vstupní dveře s dveřním uzávěrem
G.U-SECURY Automatic jsou

Vyzkoušeno pro
WK 2 a WK 3
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Automatic
Automatic s A-otvíračem
Automatic se špehýrkou
Automatic s panikovou /
protipožární funkcí

G.U-SECURY Automatic existují v
běžných svislých a vodorovných
roztečích, s různým provedením
čela a čtyřhranu kliky pro dveře
ze dřeva, plastu a hliníku.

blokovací ramínko
integrovaný zachycovač
dveřního křídla s komfortním ovládáním otočným
knoﬂíkem, zvenku ovládané
cylindrickou vložkou

Automaticky se uzamykající bezpečnostní dveřní uzávěry
G.U-SECURY Automatic4

Pro dveře, které se
samy uzamknou!
G.U-SECURY Automatic4
sám zaručí bezpečnost: stačí
přitáhnout dveře – a samočinně,
bez uzamykání klíčem, se o 20
mm vysune několik uzávěrových
prvků.
Dvě nebo čtyři střelky se po
svém vysunutí znehybní a změní
se v uzamykací závory, nelze je
zatlačit zpět.
To je právě dnes rozhodující moment pro technicky pokrokové
bezpečnostní vybavení vstupních
dveří.

Výhody:

G.U-SECURY Automatic4

 Zvýšená odolnost proti
vloupání
 Nabízí konstantní podmínky
vůle mezi křídlem a rámem:
je vždy uzamknuto!
 Přestavitelná střelka i
střelkové závory, každý
zámek je tak levý i pravý
 Osvědčený program
příslušenství G.U-SECURY.
 Střelkové závory jsou po
vysunutí zablokovány proti
zatlačení zpět
 Dodávané i pro bezbarierové
byty dle DIN 18025

Samočinná
střelková závora

Skříňka zámku

Střelka
Čtyřhran kliky

Odemknutí

Varianty programu

Uzavřené dveře se otevírají
zvenku klíčem a zevnitř klikou.






Certifikát VdS
ve třídě A

VdS

Automatic4
Automatic4 s A-otvíračem
Automatic4 se špehýrkou
Automatic4 s panikovou /
protipožární funkcí

G.U-SECURY Automatic4 existují
v běžných svislých a vodorovných
roztečích, s různým provedením
čela a čtyřhranu kliky pro dveře
ze dřeva, plastu a hliníku.

Závora
Způsob uzamknutí

Čelo zámku

Samočinná
střelková závora

Vstupní dveře s dveřním uzávěrem
G.U-SECURY Automatic4 jsou

Vyzkoušeno pro
WK 3
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Automaticky se uzamykající bezpečnostní dveřní uzávěry
G.U-SECURY Automatic paniková funkce E

Zamezí přístupu zvenku pro
nepovolané – a v případě potřeby
vždy volná úniková cesta.
Dveře se při uzavření vždy v
několika bodech samočinně
uzamknou, kdykoliv se můžou
zevnitř stiskem kliky (ČSN EN
179), nebo panikového madla
(ČSN EN 1125) otevřít.
Uzavřené dveře se otevírají
zvenku klíčem.

Paniková funkce:
S panikovou funkcí E
 Vybaven dvěma střelkovými
(zvenku se zámek otvírá klíčem)
závorami, s panikovou funkcí s použitím kování pro uzávěry
E, zajišťuje G.U-SECURY
únikových cest podle normy
Automatic vysoký stupeň
ČSN EN 179 a ČSN EN 1125.
bezpečnosti a komfortu při
současném zajištění bezpečné Vyžádejte si naši brožuru „Systémy
únikových dveří pro Evropu“.
cesty pro únik v nebezpečí.
 Funguje spolehlivě
bez cylindrické vložky
s volnochodem:
G.U-SECURY Automatic
nepotřebuje pro bezchybnou
funkci nepotřebuje speciální
volnochodou cylindrickou
Varianta programu
vložku. Použitelná je kterákoli
 Vhodné pro protipožární
běžná cylindrická vložka!
dveře s panikovou funkcí.
 G.U-SECURY Automatic s
panikovou funkcí je zejména
vhodný pro vedlejší vchodové dveře např. kin, hotelů.
nemocnic, škol a veřejných
budov.

Výhody:

G.U-SECURY Automatic paniková funkce E

Samočinná
střelková závora

Skříňka zámku

Střelka
Čtyřhran kliky

Způsob uzamknutí

Čelo zámku

Samočinná
střelková závora
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Automaticky se uzamykající bezpečnostní dveřní uzávěry
G.U-SECURY Automatic s kolíky AB 2

Bezpečnost pro
vstupní bytové dveře
– nyní i u dveří s
ocelovou zárubní
G.U-SECURY Automatic s
uzávěrovými kolíky AB 2
sám zaručí bezpečnost: stačí
přitáhnout dveře – a samočinně,
bez uzamykání klíčem, se o 20
mm vysune několik uzávěrových
prvků.

G.U-SECURY Automatic s kolíky AB 2

Samočinná
kolíková závora

Dvě kolíkové závory se po svém
vysunutí znehybní a změní se v
uzamykací závory, nelze je
zatlačit zpět.
To je právě dnes rozhodující moment pro technicky pokrokové
bezpečnostní vybavení vstupních
dveří.
Skříňka zámku

Odemknutí
Uzavřené dveře se otevírají
zvenku klíčem a zevnitř klikou.

Výhody:

Uzavřené dveře jsou vždy
samočinně uzamknuté!

2 samočinné kolíky s
vysunutím závory o 20 mm
zabezpečují vstupní bytové
dveře

Umístění samočinných
kolíkových závor vyhovuje pro
montážní body na ocelové
zárubně.

Vybavit nebo doplnit dveře
s ocelovou zárubní tak, aby
byly odolné proti vloupání a
v přijatelné ceně, není žádný
problém.

Střelka
Čtyřhran kliky

Závora
Způsob uzamknutí

Čelo zámku

Samočinná
kolíková závora

Vhodné pro
WK 2 a WK 3
(podle konstrukce dveří)
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Manuálně se uzamykající bezpečnostní dveřní uzávěry
G.U-SECURY MR (s masivními závorami)

Skříňka zámku
ze všech stran uzavřená – chrání funkci zámku.
Opatřena upevňovacími pouzdry pro montáž štítků a
rozet vrchního kování.

Masivní závora
s kalenou ocelovou vložkou zaručuje – jako vrchní
uzávěrový prvek – výtečnou bezpečnost.

Čtyřhran kliky
funguje bez nežádoucí vůle a zasouvá se do
něj trn kliky – pro spolehlivé ovládání zámku.
Dodává se i v protipožárním provedení.

Střelka
přestavitelná z pravé na levou.
Dodávané i v protipožárním
provedení.

Svislá rozteč

Závora
2-chodá, každý chod vysune o
10 mm (celkem vysunutí závory
na 20 mm)

Způsob uzamknutí
Dodává se pro standardní cylindrické vložky,
nebo pro kruhové cylindrické vložky Ø 22 mm.

Osová vodorovná rozteč
Čelo zámku
zinkované s úpravou ferGUard,
práškově lakované nebo z
nerezavějící oceli.

Masivní závora
s kalenou ocelovou vložkou zaručuje – jako spodní
uzávěrový prvek – výtečnou bezpečnost.
Vstupní dveře s dveřním uzávěrem
G.U-SECURY MR 2 jsou

Vyzkoušeno pro
WK 2 a WK 3
G.U-SECURY MR 2
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Manuálně se uzamykající bezpečnostní dveřní uzávěry
G.U-SECURY MR (s masivními závorami)

Přednosti

G.U-SECURY MR 4

 G.U-SECURY MR existují
v provedení se 2 nebo 4
masivními závorami. Tím je
dveřní křídlo uzavřeno po
celé své výšce ve 3 resp. 5
bodech.
 Masivní závora MR má
robustní konstrukci, tvrzená
ocel odolá řezání pilou.
( podle SKG ).
 Profil závory je shodný s
G.U-SECURY Automatic,
proto lze pro G.U-SECURY MR
použít i shodné rámové díly.
 Dodávané i pro bezbarierové
byty dle DIN 18025

G.U-SECURY MR/R s
uzávěrovými valivými
čepy

G.U-SECURY MR/R

Masivní závora

Uzávěrové
valivé čepy

Masivní závora

Masivní závora

Skříňka zámku

Skříňka zámku
Střelka

Nastavitelné valivé čepy (vysoké
8 mm, Ø 11 mm) optimalizují
přítlak křídla v jeho spodní i
vrchní části a starají se tak
o lepší tepelnou a zvukovou
izolaci.
V kombinaci s jinými složkami
uzávěry, jako jsou např. masivní
závory a uzavírací háky, poskytují dveřní uzávěry G.U-SECURY
MR/R dokonalé zabezpečení.

Čtyřhran
kliky

Střelka

Závora

Závora
Způsob
uzamknutí

Čelo zámku

Čtyřhran
kliky
Způsob
uzamknutí

Čelo zámku

Masivní závora

Masivní závora

Masivní závora

Uzávěrové
valivé čepy

G.U-SECURY MR existují v
běžných svislých a vodorovných
roztečích, s různým provedením
čela a čtyřhranu kliky pro dveře
ze dřeva, plastu a hliníku.

Varianty programu
Vchodové dveře s dveřním uzávěrem
G.U-SECURY MR 4 jsou

Vyzkoušeno pro WK 3
(PTE Rosenheim GmbH)






MR 2 (2 masivní závory)
MR 4 (4 masivní závory)
MR 2 se špehýrkou
MR/R (2 masivní závory a 2
uzávěrové valivé čepy)
 MR/R se špehýrkou
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Manuálně se uzamykající bezpečnostní dveřní uzávěry
G.U-SECURY SH (s hákovými závorami)

Skříňka zámku
ze všech stran uzavřená – chrání funkci zámku.
Opatřena upevňovacími pouzdry pro montáž štítků a
rozet vrchního kování.

Háková závora
zaručuje – jako vrchní uzávěrový prvek – výtečnou
bezpečnost.

Čtyřhran kliky
funguje bez nežádoucí vůle a zasouvá se do
něj trn kliky – pro spolehlivé ovládání zámku.
Dodává se i vpožárně odolném provedení.

Střelka
přestavitelná z pravé na levou.
Dodávané i v protipožárním
provedení.

Svislá rozteč

Závora
2-chodá, každý chod vysune o
10 mm (celkem vysunutí závory
na 20 mm)

Způsob uzamknutí
Dodává se pro standardní cylindrické vložky,
anebo pro kruhové cylindrické vložky Ø 22 mm.

Osová vodorovná rozteč
Čelo zámku
zinkované s úpravou ferGUard,
práškově lakované anebo z
nerezavějící oceli.

Háková závora
zaručuje – jako spodní uzávěrový prvek – výtečnou
bezpečnost.

Vhodné pro
WK 2 a WK 3
(podle konstrukce dveří)

G.U-SECURY SH 2
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Manuálně se uzamykající bezpečnostní dveřní uzávěry
G.U-SECURY SH (s hákovými závorami)

G.U-SECURY SH

G.U-SECURY SH 4

G.U-SECURY SH/R

Dává mimořádnou, stabilní
odolnost proti roztažení dveřní
zárubně a násilnému vysazení
křídla. Za sílu uzavření vděčí
masivním uzavíracím hákům.
Háková závora

Uzávěrové
valivé čepy

Háková závora

Háková závora

Skříňka zámku

Výhody:

Varianty programu

 Masivní, stabilní, robustní.
 Vysunutí 24 mm, více než je
požadavek normy DIN ! Zahákne se zespodu do rámového
protikusu. Technicky nejlepší
řešení. Blokování zpětného
chodu brání odtlačení háku
zpět.
 Osvědčený program
příslušenství G.U-SECURY.






SH 2 (2 hákové závory)
SH 4 (4 hákové závory)
SH 2 se špehýrkou
SH/R (2 háky, 2 valivé čepy)

Střelka

Čtyřhran
kliky

Závora

Skříňka zámku
Střelka

Závora
Způsob
uzamknutí

Čelo zámku

Čtyřhran
kliky
Způsob
uzamknutí

Čelo zámku

Háková závora

Háková závora

Háková závora

Uzávěrové
valivé čepy

G.U-SECURY SH/R
Nastavitelné valivé čepy (vysoké
8 mm, Ø 11 mm) optimalizují
přítlak křídla v jeho spodní i
vrchní části a starají se tak
o lepší tepelnou a zvukovou
izolaci.
V kombinaci s jinými uzávěry,
jako hákové závory, poskytují
dveřní uzávěry G.U-SECURY
SH/R dokonalé zabezpečení.
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Manuálně se uzamykající bezpečnostní dveřní uzávěry
G.U-SECURY DR (s dvojitými závorami)

Skříňka zámku
ze všech stran uzavřená – chrání funkci zámku.
Opatřena upevňovacími pouzdry pro montáž štítků a
rozet vrchního kování.

Zdvojená závora
zaručuje – jako vrchní uzávěrový prvek – výtečnou
bezpečnost. Spolu uzamykají vždy háková závora a
masivní ocelová závora (s kalenou vložkou).

Čtyřhran kliky
funguje bez nežádoucí vůle a zasouvá se do
něj trn kliky – pro spolehlivé ovládání zámku.
Dodává se i v protipožárním provedení.

Střelka
přestavitelná z pravé na levou.
Dodávané i v protipožárním
provedení.

Svislá rozteč

Závora
2-chodá, každý chod vysune o
10 mm (celkem vysunutí závory
na 20 mm)

Způsob uzamknutí
Dodává se pro standardní cylindrické vložky,
anebo pro kruhové cylindrické vložky Ø 22 mm.

Osová vodorovná rozteč
Čelo zámku
zinkované s úpravou ferGUard,
práškově lakované anebo z
nerezavějící oceli.

Zdvojená závora
zaručuje – jako spodní uzávěrový prvek – výtečnou
bezpečnost. Spolu ve dvojici uzamykají vždy háková
závora a masivní ocelová závora (s kalenou vložkou).

Vhodné pro
WK 2 a WK 3
(podle konstrukce dveří)

G.U-SECURY DR
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Manuálně se uzamykající bezpečnostní dveřní uzávěry
G.U-SECURY DR (s dvojitými závorami)

G.U-SECURY DR je další produkt
z programu G.U pro vícebodové
uzávěry dveří – pro domovní
dveře z plastu, dřeva a hliníku,
odolné proti vloupání.
G.U-SECURY DR se vyznačuje
zdvojenými závorovými prvky na
vrchní a spodní části zámku.

Výhody:
 Perfektní zdvojené vícebodové uzamykání – G.USECURY DR vývojově vychází
z osvědčených dveřních
uzávěrů G.U-SECURY SH a
MR.
Nahoře i dole se uzamykají
vždy ve dvojici hákové a
masivní závory společně
(při manuálním ovládání).
 Kvalitní a ocelově pevná
bezpečnost – G.U-SECURY
je přednostně zaměřeno na
stabilitu a kvalitu.
Zejména masivní závora má
robustní konstrukci, tvrzená
ocel odolá řezání pilou
( podle SKG ).
 Posílené vysunutí závor při
uzamknutí dveří
– zdvojeným výsuvem závor
nahoře i dole
– vysunutím hákových závor
zdola nahoru, které jsou
zcela pevně zaháknuté do
rámu dveří.
 Perfektní těsnost uzavření,
lepší tepelná izolace a vynikající odolnost proti roztažení
zárubně resp. vysazení křídla.
 Stejné frézování jako u
SECURY Automatic4.
 Na rámu se používá stejné
příslušenství jako pro
G.U-SECURY Automatic4.
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Manuálně se uzamykající bezpečnostní dveřní uzávěry
G.U-SECURY R (s uzávěrovými valivými čepy)

Skříňka zámku
ze všech stran uzavřená – chrání funkci
zámku. Opatřena upevňovacími pouzdry pro
montáž štítků a rozet vrchního kování.

Valivé uzávěrové čepy
jako dodatečné zajištění vytváří vysokou
ochranu před chladem a hlukem.

Valivé uzávěrové čepy
jako dodatečné zajištění vytváří vysokou
ochranu před chladem a hlukem.

Čtyřhran kliky
funguje bez nežádoucí vůle a zasouvá se do něj
trn kliky – pro spolehlivé ovládání zámku.

Střelka
přestavitelná z pravé na levou.

Závora

Svislá rozteč

2-chodá, každý chod vysune o
10 mm (celkem vysunutí závory
na 20 mm)

Způsob uzamknutí
Dodává se pro standardní cylindrické vložky,
nebo pro kruhové cylindrické vložky Ø 22 mm.

Osová vodorovná rozteč

Valivé uzávěrové čepy
jako dodatečné zajištění vytváří vysokou
ochranu před chladem a hlukem.

Čelo zámku
zinkované s úpravou ferGUard,
práškově lakované anebo z
nerezavějící oceli.

Valivé uzávěrové čepy
jako dodatečné zajištění vytváří vysokou
ochranu před chladem a hlukem.

G.U-SECURY R 4
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Manuálně se uzamykající bezpečnostní dveřní uzávěry
G.U-SECURY R (s uzávěrovými valivými čepy)

G.U-SECURY R

G.U-SECURY P/R

G.U-SECURY R 4 s uzávěrovými
valivými čepy představuje
tento uzávěr klasiku výrobního
programu SECURY.
Nastavitelné valivé čepy
(vysoké 8 mm, Ø 11 mm)
optimalizují přítlak křídla v jeho
spodní i vrchní části a starají se
tak o lepší tepelnou a zvukovou
izolaci.

Čepy tvaru
hřibové hlavy

Valivé
uzávěrové čepy

Skříňka zámku
Střelka

G.U-SECURY P/R
G.U-SECURY P/R se 2 čepy tvaru
hřibové hlavy a se 2 valivými
uzávěrovými čepy poskytují mimo lepší tepelné a zvukové
izolace - ještě vyšší ochranu
před vloupáním.

Varianty programu

Čtyřhran
kliky

Závora
Způsob
uzamknutí

Čelo zámku

Valivé
uzávěrové čepy

 R4
 P/R

Čepy tvaru
hřibové hlavy
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Bezpečnostní dveřní uzávěry uzamykané pohybem kliky
G.U-SECURY-EUROPA

Skříňka zámku
ze všech stran uzavřená – chrání funkci
zámku. Opatřena upevňovacími pouzdry pro
montáž štítků a rozet vrchního kování.

Masivní závora
s kalenou ocelovou vložkou zaručuje – jako vrchní
uzávěrový prvek – výtečnou bezpečnost.

Čtyřhran kliky
Střelka
přestavitelná z pravé na levou.
Dodávané i v protipožárním
provedení.

funguje bez nežádoucí vůle a zasouvá se do
něj trn kliky – pro spolehlivé ovládání zámku.
Dodává se i v požárním provedení.

Svislá rozteč

Závora
Vysunutí závory 20 mm

Způsob uzamknutí
Dodává se pro standardní cylindrické vložky,
anebo pro kruhové cylindrické vložky Ø 22 mm.

Osová vodorovná rozteč
Čelo zámku

Ovládání klikou

zinkované s úpravou ferGUard,
práškově lakované nebo z
nerezavějící oceli.

1
2
1

2

Masivní závora
s kalenou ocelovou vložkou zaručuje – jako spodní
uzávěrový prvek – výtečnou bezpečnost.

G.U-SECURY EUROPA
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Otevřít

Zavřít

1. Otočením klíčem ve
vložce se dveřní uzávěr
odjistí ze zamknuté
polohy
2. Stisknutím kliky se
otevře

1. Zdvižením kliky vratným
pohybem se dveřní uzávěr
uzamkne
2. Otočením klíčem ve vložce
se dveřní uzávěr zajistí v
zamknuté poloze

Bezpečnostní dveřní uzávěry uzamykané pohybem kliky
G.U-SECURY-EUROPA

Výhody:

G.U-SECURY-EUROPA SH 2

 G.U-SECURY –EUROPA
existují v provedení se 2 nebo
4 uzavíracími místy. Tím je
dveřní křídlo uzavřeno po
celé své výšce ve 3 resp. 5
bodech.
 Masivní závory a hákové závory mají robustní konstrukci,
tvrzená ocel odolá řezání
pilou ( podle SKG ).

G.U-SECURY-EUROPA R 4

Valivé
uzávěrové čepy

Háková závora

G.U-SECURY-EUROPA existují v
běžných svislých a vodorovných
roztečích, s různým provedením
čela a čtyřhranu kliky pro dveře
ze dřeva, plastu a hliníku.

Valivé
uzávěrové čepy

Skříňka zámku

G.U-SECURY-EUROPA R4
s uzávěrovými valivými
čepy

Skříňka zámku
Střelka
Čtyřhran kliky

Nastavitelné valivé čepy (vysoké 8
mm, Ø 11 mm) optimalizují přítlak
křídla v jeho spodní i vrchní části
a starají se tak o lepší tepelnou a
zvukovou izolaci.

Závora

Střelka

Čtyřhran
kliky

Závora
Způsob
uzamknutí

Způsob uzamknutí

Čelo zámku

Čelo zámku

Valivé
uzávěrové čepy

Háková závora

Varianty programu
 EUROPA MR 2
(2 masivní závory)
 EUROPA SH 2 (2 hákové závory)
 EUROPA R 4
(4 uzávěrové valivé čepy)

Valivé
uzávěrové čepy
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Zámky
G.U-ECONOMY

Zadlabací zámky
jako ideální doplněk
k bezpečnostním
dveřním uzávěrům

G.U-ECONOMY

Dveře shodně zhotovené,
lez vybavit vícebodovými
bezpečnostními dveřními
uzávěry G.U-SECURY nebo
jednobodovými zadlabacími
zámky G.U-ECONOMY:
Zámky G.U-SECURY a
G.U-ECONOMY to umožňují
 Identické rozměry frézování
pro skříňku zámku
 Stejné profily lišty
 Shodný program
příslušenství

 Čelo zámku je ocelové –
ploché, nebo s profilem U,
Zadlabací zámky G.U-ECONOMY
přizpůsobené různým
se dodávají v provedeních:
konstrukcím dveří.
Čelo zámku je krátké 280mm,
 Ocelová závora jednochodá,
konce čela jsou pravoúhlé
vysunutí 20 mm
 Zámek stříbřitě zinkovaný,
 S převodem z cylindrické
střelka a závora niklované,
vložky na střelku
čelo povrchově zušlechtěno
 Zadlabací zámky se dodávají
úpravou ferGUard*silber.
se čtyřhranem kliky 8 mm,
Další barevné odstíny čela na
svislou roztečí 92 mm a běžně
vyžádání
dodávané v DM 30 - 45 mm.

Program
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Vícebodové dveřní uzávěry G.U-SECURY
Přehled programu G.U-SECURY pro dveře ze dřeva, plastu a hliníku

Domovní dveře hlavní i vedlejší

Vodorovná osová
rozteč*

Svislá
rozteč

Čtyřhran

Čelo zámku

Automatic
Automatic4
Automatic s A-otvíračem
Automatic s A-otvíračem a špehýrkou
Automatic s A-otvíračem a panikovou funkcí
Automatic se špehýrkou
Automatic s panikovou funkcí
Automatic4 s panikovou funkcí

33 – 80
35 – 80
35 – 80
35 – 65
35 – 80
35 – 80
35 – 65
35 – 65

85, 88, 92
85, 88, 92
85, 88, 92
85, 88, 92
92
85, 88, 92
92
92

10+8+8,5+9 FH
10+8+8,5+9 FH
10+8+8,5+9 FH
10+8+8,5+9 FH
9 FH
10+8
9 FH
9 FH

Ploché
Ploché
Ploché
Ploché
Ploché
Ploché
Ploché
Ploché

Masivní závora
MR 2, MR 4
Masivní závora se špehýrkou
MR 2
Masivní závora s uzávěrovými valivými čepy
MR/R
Masivní závora s uzávěrovými valivými čepy a špehýrkou MR/R

25 – 90
35 – 65
55 – 80
65

85, 88, 92
85, 88, 92
85, 88, 92
92

10+8+8,5+9 FH
10+8+8,5+9 FH
10+8
10+8

Ploché čelo tvaru U
Ploché čelo tvaru U
Ploché
Ploché

Zdvojená závora

DR

35 – 80

92

10+8

Ploché čelo tvaru U

Háková závora
Háková závora se špehýrkou

SH 2, SH 4
SH 2

25 – 90
25 – 90

92
92

10+8
10+8

Ploché čelo tvaru U
Ploché čelo tvaru U

Uzávěrové valivé čepy
2 nerez-/ uzávěrové valivé čepy
Bytové vstupní dveře
Automatic
Automatic s A-otvíračem
Automatic s A-otvíračem a panikovou funkcí
Automatic se špehýrkou
Automatic s panikovou funkcí

R4
P/R

25 – 90
25 – 45

92
92

10+8
8

Ploché čelo tvaru U
Ploché

Zárubeň DIN
Zárubeň DIN
Zárubeň DIN
Zárubeň DIN
Zárubeň DIN

55 – 65
55 – 65
55 – 65
55 – 65
55 + 65

72, 78
72, 78
72
72, 78
72

8+9 FH
8+9 FH
9 FH
8+9 FH
9 FH

Ploché
Ploché
Ploché
Ploché
Ploché

Zárubeň DIN
Zárubeň DIN

55 – 65
55 – 65

72
72

8
8

Ploché
Ploché

Zárubeň DIN
Zárubeň DIN

65
55 – 80

72
72

9 FH
9 FH

Ploché
Ploché

SB 2
AB 2

55 – 65
55 – 65

72
72

8
8

Ploché
Ploché

35 – 55
35 – 55
35 – 55

92
92
92

8
8
8

Ploché
Ploché
Ploché

30 – 45

92

8

Ploché čelo tvaru U

Masivní závora
MR 2, MR 4
Masivní závora se špehýrkou
MR 2
Dveře se zvýšenou požární odolností (FH)
Automatic FH
Masivní závora FH
Dveře pro ocelové zárubně DIN
Uzávěrové kolíky
Automatic uzávěrové kolíky
Ovládané klikou
EUROPA MR 2
EUROPA SH 2
EUROPA R 4
Zadlabací zámek
ECONOMY

čelo tvaru U
čelo tvaru U
čelo tvaru U
čelo tvaru U
čelo tvaru U
čelo tvaru U
čelo tvaru U
čelo tvaru U

* Program G.U-SECURY ve všech dodávaných roztečích zámků naleznete v našem objednávkovém katalogu.
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Příslušenství G.U-SECURY
Zapadací plechy úhlové, uzávěrové protikusy, uzávěrové lišty
pro uzavírání jednokřídlých a dvoukřídlých dveří

Příslušenství G.U-SECURY pro
dřevěné, plastové i hliníkové
dveře:
 Úhlové zapadací plechy,
rovné zapadací plechy k
zafrézování, uzávěrové
protikusy a jejich stavitelná
pouzdra.
 Program uzávěrových lišt pro
G.U-SECURY Automatic, pro
SECURY s masivními závorami, SECURY se zdvojenými
závorami a SECURY s uzavíracími háky.

Dvoukřídlé dveře
Příslušenství potřebné pro
dvoukřídlové dřevěné, plastové
a hliníkové dveře uvádíme v
našem objednávkovém katalogu:
 Hranové zástrče spodní a
vrchní
 Uzávěrové protikusy a stavitelná uzávěrová pouzdra
 Štulpové pákové uzávěry
 Štulpové rozvorové uzávěry
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Příslušenství G.U-SECURY
Štulpové pákové uzávěry pro 2-křídlé dveře

Komfortní zajištění a
odjištění neaktivního
křídla

štulpové pákové uzávěry

Výhody:
 Současné vysunutí / zasunutí
rozvor navrchu i naspodu
křídla
 Zabraňující vloupání:
– Uzamknutí aktivního křídla
je možné až poté, kdy se
zajistilo neaktivní křídlo
– při manipulaci s pákou
uzávěru brání přídavné
závory odjištění
štulpového uzávěru
 Uživatelsky příjemné:
pro jeho lehký chod je
obsluha hračkou
 Variabilní pákový uzávěr
pro nejrůznější konstrukční
situace, typy profilů a druhy
materiálu
 Snadná montáž
 Druh uzávěru:
– Automatic
– MR 2

Ovládací páku lze otočit o 180°,
tím nehrozí poškození stěny ani
nebezpečí poranění
otevřeno

zavřeno

Technické údaje
Hodnota vysunutí

15 – 25 mm

Polodrážka křídla

1880 – 3115 mm
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Příslušenství G.U-SECURY
G.U-BKS ACCES, ovládání ručním vysílačem, bezpečnostní trafo,
nezávislé zásobování el.proudu pro SECURY Automatic s A-otvíračem

G.U-BKS ACCESS - Přístup bez klíče
jednoduché, kompaktní a cenově přístupné
S kontrolou přístupu můžou být dveře, v kterých je zabudovaný
např.motorický zámek, otevřeny bez dotyku přes transportér
(čipem nebo kartou)
Výhody:
 Komfortnější a bezpečnější
přístup bez mechanického
klíče
 Jednoduché programování
bez PC
 Výhodné řešení pro dveře
Vnitřní prostor:
 Řídící jednotka s integrovanou čtecí jednotkou a
klávesnicí pro zadání kódu
 Programování prostřednictvím
klávesnice nebo karty
Venkovní prostor:
 Čtečka odolávající vlivům
počasí v různých designech

 Bezdotykové otevření dveří
 Ideální kombinace s motorickými zámky ( např.
G.U-SECURY Automatic s
A-otvíračem) nebo elektromechanickými zámky

Elektronický klíč:
 Karta nebo čip
Systém skládající se z:
 řídící jednotky
 síťové části
 transportér (karta nebo čip)
 Venkovní čtečka (volitelná)

Čtečka karet

Řídící jednotka kombinovatelná
s čtečkou výstupu

Bezpečnostní
transformátor
 Napětí primáru:
230 V – 50 Hz
 Napětí sekundáru:
12 Vst – 2,0 A

Řízení prostřednictvím
ručního bezdrátového
vysílače
Součásti:
 Ruční bezdrátový vysílač G.U
se specifickým kódováním G.U
pro bezdrátové přijímače G.U
 Ruční bezdrátový vysílač
G.U pro montáž do skřínky
počítadla anebo pod omítku
do elektroinstalační krabice
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Nezávislé zásobování
elektřinou
Ruční bezdrátový
vysílač G.U

Bezdrátový přijímač G.U

 Provozní napětí:
12...24 Vst +/- 10%
14...24 Vss +/- 10%
 přípustná teplota okolního
prostředí:
0...40°C (Ø max. 30°C)

Příslušenství G.U-SECURY
Skryté kabelové přechody, dodatečné zajištění s dotazem
pro SECURY Automatic s A-otvíračem

Dveřní
křídlo

Rám
(zárubeň)

Skryté kabelové
přechodky

Přídavná uzavírání s
indikací stavu

 Skrytě uložené přechodky
pro kabel jsou zapuštěny do
polodrážky křídla a pevně
přišroubované.
Kabelové vodiče jsou vyrobeny ze silné, pochromované
ocele.

Funkce:
 Při použití dveřních uzávěrů
G.U-SECURY v rámci objektového managementu a dveří
mohou, přídavné uzávěry do
jednotky pro vyhodnocení,
zprostředkovat a předat
informaci o stavu uzamčení.

Přídavné uzavírání
Automatic

Přídavné uzavírání MR

Přídavné uzavírání SH
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Příslušenství G.U-SECURY
G.U-SECURY se špehýrkou
Automatic - s masivními závorami - s hákovými závorami

Výhody:

Obsluha špehýrky otočným knoflíkem,
snadná, komfortní.

 Odpadá vrchní zámek a
zajišťovací řetízek !
 Místo toho integrovaný
zachycovač dveřního křídla
s komfortním ovládáním
knoflíkem a klíčem v zámku.
 Zajištění a odjištění dveří
se zevnitř provádí otočným
knoflíkem.
 Špehýrku zajištěnou zvnitřku
je zvenčí možné odjistit pouze
otočením klíčem v zámku.
 Pojistné uzamknutí proti
nechtěnému otevření z nepozornosti.
 Použitelné u pravých i levých
dveřních křídel.
 Použití na všech běžných profilech dřevěných dveří.
 Na plastových a hliníkových dveřích je provedení
přizpůsobeno danému profilovému systému.
 G.U-SECURY se špehýrkou
je zvlášť vhodné pro vstupní
dveře bytů a pro vchodové
dveře rodinných domů.

Typy G.U-SECURY,
které se dodávají
opatřené špehýrkou
 SECURY Automatic
 SECURY s masivními
závorami (MR)
 SECURY s hákovými
závorami (SH)
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Bezpečí ze všech stran!
S balíkem řešení pro výbavu bezpečných dveří od G.U-BKS

Bezpečnostní vrchní kování
BKS
Vícenásobné sešroubování štítů
proti násilnému vytržení, masivní
ocelová konstrukce pod krytem
venkovního štítu, kryt cylindrické
vložky se štěrbinovým otvorem
pro klíč.

Vrchní dveřní zavírače OTS
Dveřní zavírač na domovních
a bytových vstupních dveřích
zaručí vždy plně kontrolované
uzavření dveří, ať byly předtím
dveře v jakékoli otevřené poloze.
Volitelné barevné provedení.

Elektrický vrátný
Elektricky ovládaný otvírač dveří
pro obslužný komfort:
Dveře jsou otevřeny stlačením
knoflíku

Závěsy domovních dveří
Masivní dveřní závěsy pro
domovní dveře s vysokou
hmotností přispívají ke zvýšení
bezpečnosti v oblasti vstupu – i
s přídavnými pojistkami proti
vysazení dveřního křídla.

Vysoce kvalitní bezpečnostní
technika a dokonalý design
Systém bezpečnostních
cylindrických vložek BKS s
bezpečnostními klíči pro nezávislé oboustranné otvírání.

Hliníkové dveřní prahy
Tepelně izolované dveřní prahy
s přerušeným tepelným mostem
spolehlivě utěsňují spodní část
dveří v nové i starší zástavbě.
Zamezí se srážení vlhkosti kolem
dveří a zlepší se tepelná izolace.
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