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1. Vispārīgi brīdinājumi 

Pirms jebkādu darbu uzsākšanas pie bīdāmo ugunsdrošo vārtu uzstādīšanas vārtu 

uzstādītājam un lietotājam ļoti rūpīgi jāiepazīstas ar sniegtajiem lietošanas noteikumiem  

šajā instrukcijā. 



 

 

 

Neievērojot  instrukcijā sniegtos norādījumus, jūs varat pakļaut sevi un apkārtējos zināmiem 

drošības riskiem. 

Kad pieņemta prece, pārbaudiet, vai tā nav kaut kādā veidā bojāta transportēšanas laikā, un 

pārbaudiet visus norādītos datus  saņemtajā pavadzīmē - rēķinā.  Saņemtā pavadzīme- rēķins 

ir likumīgs dokuments pie preces saņemšanas. 

2. Transportēšana 

Ugunsdrošo vārtu sastāvdaļas  tiek pārbaudītas pirms tās tiek nogādātas klientam un 

iesaiņotas tā, lai nodrošinātu tos pret bojājumiem. 

Vārtus transportējot, izmantojiet  atbilstošus iekrāvējus, piemērotus attiecīgam 

transportējamā produktu svaram. 

 

3. Vides nosacījumi 

Lai izvairītos no vārtu nejaušas sabojāšanas, ja tos nav iespējams uzstādīt tūlīt pēc to 

saņemšanas, vai , ja tie netiek uzstādīti, ir nepieciešama pagaidu noliktava vārtu sistēmas 

sastāvdaļām. Šajā ziņā ir jāievēro  būtiskas darbības:  

• Lai izvairītos no vārtu elementu saskares ar grīdas segumu, neatbrīvojiet vārtus no 

iepakojuma vai satrplikām, kas ievietotas tos transportējot. 

• Vārtus nedrīkst uzglabāt telpā ar paaugstinātu mitrumu. 

• Ja iepakojumā rodas kondensāts, nepieciešms saiņojumu atvērt, notīrīt visas 

sastāvdaļas un uzturēt attiecīgo vidi sausu un vēdināmu (mitrums var izraisīt vārtu 

izolācijas bojājumus). 

• Nepakļaujiet vārtus triecieniem, saules stariem. Nodrošiniet  vēdināšanu telpā. 

 

4. Vispārīgi  brīdinājumi vārtu uzstādīšanas laikā 

• Vārtu uzstādīšanu jāveic profesionāliem meistariem. 

• Visi elementi, kuri piestiprināmi ar skrūvēm pie sienām, ir jāfiksē ar atbilstošu skrūvju 

skaitu. Vārtu  vadotnes stiprinājumu urbumi nav izvietoti vienā līnijā, nepieciešams 

izmantot visus stiprināšanai paredzētos urbumus. 

• Lai piestiprinātu vārtus sienai, jāizmanto metāla skrūves. Izveidotie caurumi dažādos 

elementos ļauj izmantot skrūves un paplāksnes, lai sadalītu slodzi. Visiem elementiem 



 

stiprināšanai jāizvēlas atbilstošas skrūves un paplāksnes, kam diametrs ir piemērots 

attiecīgam pielietojumam, kuru apstiprinājis vārtu ražotājs. 

 

• Izmantojiet  tikai  atbilstošas skrūves, kā min garums  65mm, minimālais diametrs 

10mm; min vilces spēks 1500 N, min cirpes spēks -  3200 N. 

• Skrūvju diametrs un pieliktā slodze uz tām ir atkarīga no vārtu svara un izmēra. 

• Skrūvju tips ir jāizvēlas atkarībā no sienas materiāla, pie kāda vārti tiek stiprināti. 

 

5. Vārtu uzstādīšanas vietas pārbaude 

Ļoti svarīgi, lai vārtu uzstādīšanas plakne būtu pilnīgi līdzena un līmenī (vertikālā aspektā). 

Pie vertikālās plaknes tiek stiprināts: 

• Vārtu augšējā vadotne. 

• Parametru labirinti. 

• Pretsvara kārba. 

• Fiksējoša kārba. 

Vārtu uzstādīšanas pamata grīdai jābūt pietiekami  līdzenai un nolīmeņotai. 

6. Uzstādīšanas fāze 

Darba procesa secības aprakstu par vārtu pareizu uzstādīšanas procesu atradīsiet instrukcijas 

pavadvēstulē, kuru saņemsiet kopā ar bīdāmajiem vārtiem. 

Beidzot vārtu uzstādīšanas darbus,  meistaram būtu jānosūta uzstādīšanas instrukcijas 

kopija, kurā deklarēti  jebkādi  redzami  defekti, kuri  konstatēti  vārtu  uzstādīšanas laikā, kā 

arī saskaņā ar pircēja vai lietotāja mutisku vienošanos ar atbildīgo personu, kura veic vārtu 

uzstādīšanas darbus. 

Šis fakts nodrošinās pircēja  (gala lietotāja) atbildību par pielietojumu, balstītu uz produkta 

pielietošanu un izmantošanu atbilstoši ražotāja lietošanas un uzturēšanas instrukcijām. 

7. Bīdāmo vārtu apraksts un to sastāvdaļas 

7.1. Drošības ierīces 

Bīdāmie ugunsdrošie vārti ir aprīkoti ar ierīcēm, kuras garantē lietotāja drošību: 

• VISCOTROLLER/SPEED REDUCTOR:  tā ir ierīce, kura aizvēršanas režīmā nodrošina 

vērtnes drošu padeves ātrumu, lai samazinātu  vārtu aizvēršanās ātrumu pie 

ātrgaitas atvēršanas. 



 

 

 

• SHOCK ABSORBER S.A.M.:  vērtņu aizvēršana kinētiskās enerģijas trieciena 

novēršanas ierīce. Proporcionāli  pieaugošā kinētiskā enerģija, kas vērtnes pasargā 

no bojājumiem to aizvēršanās laikā. Šo papildus ierīci nevar aizstāt  

VISCOTROLLER/SPEED REDUCTOR  ierīci. 

• DERAILMENT: drošības ierīce, kas neļauj nesošiem vārtu riteņiem nobīdīties. 

Nozīmīgs BRĪDINĀJUMS:  īpaša vērība jāpiegriež ierīces pareizai uzstādīšanai. 

• GROUND TRAVEL STOP:  ierīce, kas pilda vārtu  atdures (stop) funkciju. 

Nostiprināšana – vadoties pēc uzstādīšanas instrukcijām. 

• FIX PROTECTION: lai izvairītos no tieša kontakta ar kustīgiem priekšmetiem 

7.2. Kontroles un komandprogrammu ierīces 

Lai nodrošinātu vērtu pareizu darbību, tiem  jābūtj „open normally” –atvēršanas 

pozicijā, kas garantē vārtu automātisku aizvēršanos. Šo procesu garantē speciāla 

sistēma „termodrošinātājs”. 

 

8. Virspusējā apdare un estētiskais izskats. 

8.1. Krāsošana. 

Vārti ir izgatavoti no cinkota tērauda plāksnēm un pārklāti ar ekoloģisko  

Saint krāsu, rūpnieciska rakstura augstas kvalitātes epoksida sveķu tipa 

krāsa, kas garantē plaša spektra aizsardzību pret koroziju, piemērotu 

agresīvās vidēs, kuras nav tieši pakļautas ārējiem dabas atmosfēras 

apstākļiem. 

Vārti var tikt krāsoti dažādās RAL kataloga krāsas. 

8.2.  Estētiskais izskats. 

Ņemot vērā  uguns aizsargājošās īpašības,  modulārie elementi ,  kuri ir 

uguns izturīgo bīdāmo vārtu sastāvā. Vārtu vērtnes ir izgatavotas no 

speciāliem materiāliem un pārklājumiem, kas novērš  to deformācijas 

iespējas. 

9. Vārtu lietošanas instrukcijas izmantošanas pamācība 

• Uzstādīšana, uzglabāšana, iespējamie labošanas darbi – tos drīkst veikt 

tikai profesionāli apmācīti darbinieki. 

 



 

 

• Nelietojiet vārtus vietās, kādi nav norādīti šajā instrukcijā. 

•  Nelietojiet vārtus, kamēr tie nav uzstādīti un  nodrošināti  ar visu 

paredzēto aizsardzību 

• Neizmainiet nodrošināto aizsardzību: to var veikt tikai sertificēti un 

apmācīti darbinieki. 

• Neveiciet vārtu apkopes procedūras, kad notiek vārtu kustība.  

• Nepārvietojiet vārtus no vienas vietas uz citu bez tehniski apmācīta vārtu 

uzstādītāja palīdzības. 

10. Vārtu apkalpošanas norādes. 

Ugunsdrošo vārtu tehniskai apkalpošanai un uzturēšanai darba kārtībā ir ļoti liela 

nozīme, jo vārtu uzdevums ir ugunsgrēka gadījumā pasārgāt blakus telpas no 

uguns izplatības. 

 

10.1. Parastā tehniskā apkalpošana. 

Parastā apkalpošana sastāv no vienas operācijas komplekta. 

Vienreizēja ikgadēja pārbaude var būt pilnīgi pietiekoša. Tomēr: 

• Pirmā gada laikā rekomendējam veikt vārtu pārbaudi ik ceturksni, lai 

novērtētu vārtu lietošanas efektīgākus izmantošanas nosacījumus. 

• Palieliniet pārbaudes intervālus  līdz sešām reizēm , ja ir konstatēta 

biežaka vārtu lietošana. 

• Ja vārti uzstādīti putekļainās, mitrās, piesārņotās, netīrās vietās, 

iesakam palielināt pārbaudes laika biežumu. 

Jebkurā  gadījumā, lai noteiktu vispiemērotāko apkalpošanas programmu, ir nepieciešams 

veikt vienu īpašu analīzi un novērtējumu, kas attiecas uz vides apstākļiem un vārtu 

izmantošanas biežumu. 

Ir  paņēmieni, kuri realizējami  katrā vārtu pārbaudes laikā vai jebkurā gadījumā katru reizi, 

kad atbildīgā persona no drošības personāla uzskata, ka tas nepieciešams ekspluatācijas 

kontroles  pārbaudei: 

• Notīriet kustīgās vārtu detaļas, lai izvairītos no putekļu un netīrumu uzkrāšanās. 

• Tīrīšanai izmantojiet mitru  šķiedraudumu. 

• Ēļļošanai izmantojiet speciālu eļļu paredzētu šim mērķim. 



 

• Pārbaudiet visa mehāniskā komplekta slēguma vietas. 

• Pārbaudiet, dūmu blīves stāvokli. 

• Pārbaudiet skrituļu bloku stāvokli un pretsvara fiksācijas stāvokli. 

• Pārbaudiet integritāti un pareizu noregulējumu ritošajām ierīcēm. 

• Pārbaudiet VISCOTROLLER pareizu funkcionēšanu. 

• Pārbaudiet skrituļu bloka  un durvju sliedes funkcionēšanu. 

10.2. Īpaša vārtu tehniskā apkalpošana 

Īpaša vārtu tehniskā apkalpošana sastāv no vesela komplekta operācijām, 

kuras ir jārealizē brīdī, kad tiek bojāta vārtu integritāte vai kāda no to daļām, 

vai, ja  tiek samazināta pašaizvēršanās sistēmas efektivitāte. 

• Vārtu vērtņu vai dažu to moduļu pārmaiņa vietām: ja dažas vērtnes tiek bojātas 

neparedzētu apstākļu rezultātā – no triecieniem  vai kādām personām. Lai realizētu 

šo operāciju pareizi, nepieciešams kontaktēties ar profesionālu tehnisko personālu 

un ievērot secību procesam, kas minēta vārtu uzstādīšanas instrukcijā. 

• Ja  vārti tiek aizvērti, izmantojot  pašaizvēršanās sistēmu, ir jāpārbauda visi vārtu 

komponenti, ko veic  apmācīti speciālisti. 

11. Garantija 

Garantija ietver sevī visu atbilstoši likumdošanai,  visu mehānisko komponentu 

salūšana, tāpat kā produkta sekojoši defekti, un nodrošina bojāto komponentu 

nomaiņu, neskaitot intervenci un  transportēšanu. Garantija neparedz  elektrisko 

komponentu un  caurumoto detaļu nepareizu uzturēšanu un pielietojumu,  

un/vai instalācijas, un/vai nepareizu ekspluatāciju, un no tā visa izrietošajiem  

bojājumiem. 

Garantijas noteiktajos termiņos ražotājs var  izgatavot nomaināmās detaļas 

vienmēr attiecīgi ievērojot saistošos likumus, kas attiecas uz produkciju un vārtu 

un to detaļu  pārdošanu.  

Ja parastā vārtu apkalpošana nav ievērota, vārtu garantija netiek saglabāta. 

12. Derīguma termiņš. 

Padilla patur tiesības bez ierunām realizēt visas modifikācijas, kuras atbilst  šai 

lietošanas instrukcijai. 

 

 

13. Vārtu montāžas detalizēta shēma 
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- INSTALLATION INSTRUCTIONS -

SINGLE WING, MODULAR SLIDING DOOR FIRE FIXING® REI 120, with PEDESTRIAN DOOR (optional)

THE DOOR WORKING 
CORRECTLY IS ALSO DUE  
TO THE CORRECT 
MOUNTING.
WE WOULD LIKE TO THANK 
THE INSTALLERS FOR 
THEIR CARE, ATTENTION 
AND COLLABORATION.

short-protruding 
handle

Reinforced 
concrete load 
bearing beam

Steel load 
bearing beam

Steel beam mountingWall mounting

Rockwool infilling
(Mev Firux® 150 kg/m3 )

Plasterboard lining 
with 2 sheets, 12,5 mm 
thick each, at customer 
charge

RIGHT OPENING

LEFT OPENING

HANDLE AND MOVE WITH THE UTMOST CARE

Always keep the panels in a 
vertical position, likewise when 

packaged

Uncorrect handling of the panel 
may cause permanent distortions, 

such as bending, waving, etc.

FIG.1

Move with adequate 
fork-lifts

Handle with care Don’t knock or 
bend the panels 

Store under cover 
Don’t expose to sun 
light or adverse 
weather conditions

Installation to be 
carried out by 
qualified personnel 

Packing and mix of 
accessories checked 
before delivery

 1) Counter-weight box

 2) Ground level driving drum 

 3) Wall vertical labyrinth

 4) Wing vertical labyrinth 

 5) Modular panel 

 6) Guide guard

 7) Load bearing guide 

 8) Wing upper horizontal

      labyrinth 

 9) Bogie

10) Guide guard supports 

11) Pulling rope 

12) S.A.M.

13) Pulling rope driving pulley

14) Counter-weight 

15) Electromagnet / wing

       end-of-stroke stop 

16) Viscotroller ®

17) Ground level end-of-stroke stop

18) Pedestrian door (optional)

Note:
Verify that the wall, where 
rawlplugs must be secured, 
has the suitable 
consistency and 
homogeneity, and that 
repairs or fillings with 
unsuitable materials which 
could weaken the power of 
the rawlplugs have not 
been made

PEDESTRIAN DOOR (optional)
When the pedestrian door opens 
toward the wall side, the sliding 
door shall be provided with 
suitable vertical and horizontal 
spacing pieces

Verify the plumb level line

Verify  the 
horizontal 
level line

N.B.
Verify the plumb level line

After having cheched the flatness 
and  verticality of the areas of the 
wall surrounding the wall opening, 
place in position provisionally the 
wall vertical labyrinth (3) and the 
closing edge box (1).

FIG. 2.1

Accurately verify the 
flatness and verticality of 
the areas of the wall 
surrounding the wall 
opening.

FIG. 2.2 FIG. 2.3

* The figure shows the case of the 
counter-weight box at the closing 
edge. 

1

Vertical spacing 
piece

Horizontal 
spacing piece

LN 

LNp

Suitable wing vertical labyrinth 

H
N

 

3

Suitable wing 
vertical labyrinth 

Rockwool infilling
(Mev Firux® 150 kg/m3)

FIG.2

~60

1

3

3

1

~60

Verify that the wall, where rawlplugs must be secured, has the suitable consistency and 
homogeneity, and that repairs or fillings with unsuitable materials which could weaken the power 
of the rawlplugs have not been made

Position the load-bearing guide (7) in line with  the vertical external counter-weight box 
edge,  3 mm above  its upper edge (1).
The correct installation is obtained by  having a gradient of the guide of 2 mm/m,  in the 
sense of the opening run.

In line with  the 
external vertical 
closing box edge

3 mm

External closing 
box edge

If present, check the correct 
insertion of the “coupling device”

1

2 mm

1000

Note: 
Use adequate rawlplugs 

7

FIG.3

Gradient of th
e guide: 2 mm/m

2

2

2

2

1

1

1
1

Load the pedestrian door closing 
springs, placed in the hinges. 

Join the elements forming the wing (the element ends shall coincide following progressive 
numeration) taking care to block them with the supplied fixing screws.
Fix the horizontal upper labyrinth (8) onto the  upper tubular crosspiece of the wing.

Fixing screws 

Lower tubular 
crosspiece of 

the wing

CAREFULLY VERIFY THAT 
THE PROGRESSIVE 
NUMERATIONS MARKED 
ON THE LOWER 
CORNERS OF THE WING 
PANELS AND ON THE 
LOWER  TUBULAR 
CROSSPIECES OF THE 
WING WILL MATCH.

Upper tubular 
crosspiece of 

the wing

Upper tubular 
crosspiece of 

the wing

8

5

5

FIG.4 Hang the wing on the load bearing guide (7), adjust the bogies (9) to obtain a gap of 
about 10 mm between the floor and the wing. Next, fix the wing vertical labyrinth (4) 
checking that it is parallel to the wall vertical labyrinth (Fig.2.2). Fasten definitively the wall vertical 
labyrinth (3) and the counterweight box (1) (Fig. 2.2). Fix to the floor, outside the net opening, 
in the overlapping area between the wing and the wall, the ground level driving drum (2)*.
Fix to the floor the ground level end-of-stroke stops (17)*.

To fix the 
end-of-stroke stops, 
use the existing 
holes only, and 
small-head 
rawlplugs 

17
*

2
*

Gap between the 
floor and the 
wing: 10 mm

In the package, the 
end-of-stroke stops 
are coupled with the 
load-bearing guide 

Adjust the derailment-preventing 
device and tighten the lock nut

* 

7

9

18

5

4

7

5

5

3

4

FIG.5



Derailment preventing system

Where the door is held open by the electromagnetic releasing 
system (15), hook the pulling rope to the derailment-
preventing device of the front bogie, thread it through the 
hole prearranged on the derailment-preventing device itself, 
make the rope  run on the driving pulley on the load-bearing 
guide (13), and finally hook the rope to the counterweight*.
(The rope is supplied in the right lenght for the particular 
door. See the label on the rope.)

FIXING THE PULLING ROPE – DOOR WITH ELECTROMAGNET RELEASING SYSTEM

Adjust the 
electromagnet bracket 

and tighten definitively.

VT (if present)

Electromagnetic 
touch plate

15

13

The figure shows the 
case of a straight, 
simple transmission 
of the rope.
Other cases are 
shown in fig.9.

*

FIG.6

Thermal fuse device

Thermal fuse 
bracket

13

Where the door is equipped with the thermal fuse releasing system, put the 
wing in its fully open position, hook the pulling rope to the thermal fuse device, 
thread it through the hole prearranged on the derailment-preventing device 
of each bogie, make it run on the driving pulley on the load-bearing guide (13), 
and finally hook the counterweight to it.

FIXING THE PULLING ROPE – DOOR WITH THERMAL FUSE RELEASING SYSTEM

Adjust the thermal fuse 
device bracket and 
tighten definitively.

Derailment-preventing system

Thermal fuse 
releasing 

device

The figure shows the 
case of a straight, 
simple transmission of 
the rope. Other cases 
are shown in fig.9.

FIG.7

FIG.8

1

FIG.8.1 FIG.8.2

1

13

After having hooked the pulling rope to the releasing 
system as per fig. 6 or fig. 7, make the rope run on 
the vertical-shaft-driving-pulley on the load-bearing 
guide (18), then make it run on the driving pulley at 
the opposite end of the guide (13), and finally hook 
it to the counterweight in its box (1). 

REAR COUNTER-WEIGHT SLIDING DOOR OFFSET COUNTER-WEIGHT

After having hooked the pulling rope to the 
releasing system as per fig. 6 or fig. 7, make the 
rope run on the vertical-shaft-driving-pulley on the 
load-bearing guide (18), then make it run on the 
driving pulley (13) on the particular support, and 
finally hook it to the counterweight in its box (1). 

18

13

1

Derailment-preventing system

1

Derailment-
preventing system

FIG.8

18

Hooked the pulling rope as per fig. 6 or fig. 7, make it 
run on the pulley (13)on the guide, then hook it to 
the counter-weight by the suitable clamp.

Hooked the pulling rope as per fig. 6 or fig. 7, make 
it run on the following pulleys, in sequence: (13) on 
the guide, (20) on the counter-weight, (21) on the 
guide, (22) on the counter-weight, (23) on the guide, 
(24) on the counter-weight and finally hook it to the 
support (19) by the suitable clamp.

Hooked the pulling rope as per fig. 6 or fig. 7, make 
it run on the following pulleys, in sequence: (13) on 
the guide, (20) on the counter-weight, (21) on the 
guide, (22) on the counter-weight, and finally hook 
it to the support (19) by the suitable clamp.

STRAIGHT COUNTER-WEIGHT HANGING SYSTEM

TRIPLE LOOP COUNTER-WEIGHT HANGING SYSTEM

Clamp

13 14

Clamp

FIG.9.1

DOUBLE LOOP COUNTER-WEIGHT HANGING SYSTEM

21

Clamp

Hooked the pulling rope as per fig. 6 or fig. 7, make 
it run on the pulley (13)on the guide and on the 
pulley (20) on the counter-weight, then hook it to 
the support (19) by the suitable clamp.

SINGLE LOOP COUNTER-WEIGHT HANGING SYSTEMFIG.9.2

FIG.9.3 FIG.9.4

13

20

19
14

Clamp

FIG.9
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21

20

19

13

22

14

13
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To adjust the damping capability of the 
absorber, unscrew the magnetic head and turn 
the absorber rod by a screwdriver.
(see installation, use and maintenance manual)

Note:
- Be careful not to damage the rod.
- Neither squeeze by pliers nor bend the absorber's rod.
- High stresses (due to an uncontrolled speed of the 
wing), may damage the absorber rod irreparably. (to 
avoid damages. use the VISCOTROLLER device) 

S.A.M.

G

KIT S.A.M. (Magnetic Shock Absorber )

Counterclo
ckwise 

turning of 
the rod

0° 90° 180° 225° 270° 285° 300° 

dN(10N) 7 20 35 70 140 315 Locked

At the speed of 50 mm/sec

Adjusting the absorber damping capability 

CALIBRATE WHEN INSTALLING THE DOOR

Take the wing at 5 cm from the closing ledge 
and fix the support of the absorber S.A.M. (G).
Adjust correctly the S.A.M. support, drill the 
guide and fix to it, definitively.

FIG.10

Put the wing in its fully open position and fix the 
support of the electromagnet end-of-stroke stop 
(15) next to the touch plate (E).
Lock the electromagnet (15) on its support, drill 
the guide and fix to it definitively.

Note :
When the door is equipped with the 
electromagnetic releasing system, hook the 
pulling rope to the front bogie (see fig.6).

Derailment-preventing system

ELECTROMAGNET RELEASING SYSTEM KIT
FIG.11

15
E

VT  (if present)

15

E

VT  KIT (Speed control)
CALIBRATE WHEN INSTALLING THE DOOR"

Set the wing closing speed by operating the nozzle opening screw (D).
(see installation, use and maintenance instructions)

FIG.12

D

Note: Don't over-tighten, 
to avoid oil leakage

N.B.

C

Note: Turning  the rotor by 180°, the 
torque reverses

In case of demolition of the product will be necessary to separate the metal plates of the rest of the 
components. The latter will follow the normal course of disposal for the type of material of which they 
are composed. For the metal panels will be required a specific type of disposal for special waste 
because in them can be contained: mineral wool, silicate, gypsum, ceramic fibers and other materials.

Check that all components have been installed correctly, the smooth running of the 
wing and its correct closed position.
Eliminate any foreign matters both from the ground and from the load bearing guide, 
afterwards fix the guide guard to its supports  (10).

Note:  End the installation aligning the guide guards, using 
the connecting element (A). 

N.B.
Verify the plumb level line

Check that the guide guard supports 
have not been damaged in transit; if 

necessary, recover them before 
installing the guide guard.

6

10

6

FIG.13

A

6

A

6

End-cover of 
the guide 

guard

6

1 10
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