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Vážení zákazníci,
Vámi zakoupené výrobky u firmy FRIGOMONT a.s., IČ: 26032732 jsou ve shodě s ustanoveními
NAŘÍZENÍ EU č. 305/2011, pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým
v dokumentaci výrobku.
Dveře jsou ve shodě s Přílohou ZA ČSN EN 14351-1:2006+A1:2010 – Okna a dveře – Norma výrobku,
funkční vlastnosti – Část 1 : Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14351-1:2006+A1:2010.
Před uvedením polochladírenských/provozních, chladírenských a mrazírenských dveří (dále jen dveří) do
provozu si pečlivě přečtěte tyto provozní podmínky a zkontrolujte, zda výrobek byl namontován
v souladu s podmínkami uvedenými v montážním manuálu a technickém listu výrobku.
Jejich dodržováním můžete předejít budoucím problémům s funkcí, bezpečností, záručním a pozáručním
servisem těchto výrobků.
A. Charakteristika a použití dveří:
Umístění a použití jednotlivých typů dveří je nutno pečlivě zvažovat vzhledem k zamýšlenému způsobu použití a
typu prostředí, v němž budou dveře umístěny.
Pro výběr dveří je výhodné použít firemní katalog dveří nebo technické listy k jednotlivým typům dveří
obsažené v dokumentaci výrobku a dostupné na internetových stránkách dodavatele dveří společnosti
FRIGOMONT a.s. www.frigomont.cz (dále jen v technických listech).
Umístění a použití dveří je také možno konzultovat u dodavatele dveří společnosti FRIGOMONT a.s.,
informace na čísle tel.: +420 384 420 415
fax: +420 384 420 042
e-mail: frigomont@frigomont.cz
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B. Montáž dveří:
Montáž dveří společnosti FRIGOMONT a.s. mohou provádět pouze proškolené odborné montážní firmy
výrobcem.
Upozornění: společnost FRIGOMONT a.s. neodpovídá za neodbornou a chybnou montáž dveří a za
následné problémy plynoucí z nedodržení podmínek v návodu na montáž, technickém listu výrobku a
těchto provozních podmínek!
Pro správnou funkci a vzhled dveří je při montáži nutno dodržovat následující podmínky:









pracujte opatrně a pečlivě, předcházejte znečištění a poškození dveří, jejich součástí a povrchové
úpravy i s ohledem na návazné stavební práce
manipulaci dveřmi provádějte dostatečným počtem pracovníků
během montáže musí být dveře zajištěny proti pádu na fyzické osoby a proti zničení
během montáže ponechte na dveřích a jejich částech ochrannou fólii, tuto odstraňte až po dokončení
montáže
namontované dveře pečlivě seřiďte (chod dveří musí být plynulý a hladký)
odstraňte ocelové piliny a třísky vzniklé od vrtání, řezání a broušení a to okamžitě, nejlépe tlakem
vzduchu
odstraňte špínu pokud možno ještě před uschnutím, toto se týká zejména montážních pěn a tmelů
stavební otvor musí být připraven dle technických listů jednotlivých typů dveří

C. Provoz dveří:
Dveře musí být provozovány v souladu s podmínkami, pro něž jsou jednotlivé typy dveří určeny. Dodavatel
nenese odpovědnost za škody na dveřích, jiném majetku, zboží či zdraví pokud byly dveře používány k jinému
účelu či jiným způsobem než je vymezeno podmínkami jejich použití od dodavatele. Tyto podmínky jsou
uvedeny v technických listech jednotlivých typů dveří.
Před vlastním používáním:


ubezpečit se, že celá dveřní konstrukce je pevně zasazena ve stěně, zkontrolovat, zda v dráze dveří
nejsou žádné překážky



zkontrolovat zda je ze všech částí dveří odstraněna ochranná fólie



provést manuálně několik otevření a zavření, u dveří vybavených uzamykáním rovněž uzamčení a
odemčení dveří - pro ověření bezchybného chodu dveří a uzamykacího systému, zkontrolovat celkovou
funkčnost a funkci všech ovladačů dveří, zabezpečovacího systému a celkové nastavení a seřízení dveří



u všech typů mrazírenských dveří vybavených elektrickým vyhříváním v těsnění křídla
pracovníkem s odbornou způsobilostí v elektrotechnice podle Vyhl.č. 50/1978 Sb. zajistit:
a/ kontrolu přívodního kabelu – musí mít minimální průřez 3C x2,5 mm2 s barevným
označením dle ČSN 33 0165. Pro topné kabely musí být použit samostatný el. přívod, který
musí mít předřazen proudový chránič s hodnotou In = 0,003A.
b/ kontrolu zda nedošlo k mechanickému poškození topného kabelu a těsnění křídla dveří
(může provést i pověřená osoba provozovatele bez odborné způsobilosti v elektrotechnice).
Upozornění: před uvedením do provozu zajistit výchozí revizi elektrické instalace !
Upozornění: připojení topného kabelu dveří k el. instalaci přívodu může být provedeno pouze
pracovníkem s odbornou způsobilostí v elektrotechnice podle Vyhl.č. 50/1978 Sb.
Upozornění: je nutné ověřovat funkčnost proudového chrániče pomocí zkušebního tlačítka
minimálně 1x za měsíc pověřenou osobou provozovatele!
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u dveří s automatickým pohonem pracovníkem s odbornou způsobilostí v elektrotechnice podle
Vyhl.č. 50/1978 Sb. zajistit:
a/ kontrolu přívodního kabelu – musí mít minimální průřez 3C x1,5 mm2 s barevným
označením dle ČSN 33 0165, jištění 6 A
b/ kontrolu funkce hlavního vypínače
c/ řádné a neporušené propojení konektorů mezi ovládacím panelem, rozvaděčem a
jednotlivými el. prvky dveří
d/ kontrolu funkce bezpečnostních prvků dveří:
 bezpečnostní narážecí lišty na křídle dveří zabraňující přimáčknutí osob a materiálu
při zavírání posuvných dveří (dveře musí při aktivaci okamžitě zastavit),
 bezpečnostního systému (fotobuňka nebo optická brána) zabraňujícímu vstupu osob a
materiálu do prostoru zavírajících se posuvných dveří (dveře musí při aktivaci
okamžitě zastavit a zahájit otevírání),
 tahových spínačů a dálkového ovládání dveří
Upozornění: před uvedením do provozu zajistit výchozí revizi elektrické instalace !
Upozornění: připojení dveří s automatickým pohonem k el. instalaci přívodu může být provedeno
pouze pracovníkem s odbornou způsobilostí v elektrotechnice podle Vyhl.č. 50/1978 Sb.

Pro bezpečný a bezporuchový provoz dveří je nutno dále dodržovat následující:










otevírání a zavírání dveří provádějte pouze použitím k tomu určených madel, klik a pák
otevírání a zavírání dveří neprovádějte cizími předměty nebo rázem, ale plynule ručně
při otevírání a zavírání dveří dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k úrazu přimáčknutím nebo
přibouchnutím pohybujícími se dveřmi
při tuhém chodu či jiných potížích uvědomte pověřené pracovníky provozovatele, kteří se starají o
provoz a údržbu dveří
v manipulačním prostoru dveří (prostor v němž se pohybují dveře při otevírání a zavírání) nesmí být
uložen materiál, zboží nebo jiné předměty bránící manipulaci dveří. V případě otevírání nebo zavírání
dveří hrozí poškození těsnění zachycením o tento materiál, případně nemožnost otevření dveří při
mimořádné události
na dveře neumisťujte žádná přídavná zařízení, která nejsou originální součástí dveří
provádějte prokazatelně pravidelně kontroly a předepsanou údržbu dveří. Při zjištění nedostatků
v chodu dveří nebo jejich poškození, neprodleně proveďte nebo zajistěte odbornou opravu a seřízení
dveří
před a za dveře doporučujeme instalovat dodatečné mechanické zábrany, které zabrání poškození dveří
manipulujícím materiálem a manipulační technikou

Upozornění!
Při manipulaci s dveřmi vlhkýma rukama nebo vlhkými ochrannými prostředky (rukavice, oděv) může dojít
k přimrznutí ke kovovým částem mrazírenských dveří!
Upozornění!
Dveře ve standardním provedení nejsou určeny do agresivního prostředí.
Veškeré kyvné dveře ve standardním provedení jsou konstruovány pro pohyb osob, v případě pohybu
manipulačních prostředků je nutno dveře vybavit dodatečnými komponenty, které zabrání jejich poškození (větší
počet pantů, protinarážecí profily, okopové plechy, apod).
Upozornění!
Těsnění dveří (boční i podlahové), může zanechávat na zárubni nebo podlaze tmavé stopy. K tomuto dochází
zejména při nerovnostech podlahy či stěny a nastavení maximálního přítlaku dveří z hlediska požadavků na
těsnost (tmavé stopy nemají vliv na funkci a bezpečnost při užívání výrobku – a nevztahuje se na ně záruka).
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D. Údržba dveří:
Těsnění dveří
Pravidelně 1x za měsíc provádějte kontrolu stavu těsnění. Těsnění musí být neustále pružné, v okamžiku kdy je
při kontrole zjištěno, že těsnění ztrácí svoji obvyklou pružnost je potřeba těsnění namazat silikonovým olejem
schváleným pro použití v potravinářském průmyslu.
Mechanicky poškozené těsnění nebo těsnění vytržené z křídla či zárubně je nutno neprodleně vyměnit!
Otočné dveře - panty
Pravidelně 1x za měsíc provádějte kontrolu stavu otočných pantů. V případě zjištění ztíženého pohybu otočných
dveří je nutno dveře a panty seřídit, popř. panty namazat mazacím tukem schváleným pro použití
v potravinářském průmyslu.
Posuvné dveře – seřízení, pojezd
V případě nových posuvných dveří je potřeba po prvních 30-ti dnech provozu dotáhnout veškeré šroubové spoje
na posuvu a pojezdových kladkách dveří.
U posuvných dveří je nutno provádět pravidelné kontroly 1x za měsíc funkce pojezdu a pojezdových kladek
dveří. V případě zjištění nedostatků (pohybu dveří v pojezdu, posunutí či uvolnění dorazů, přitlačení dveří na
rám, …) je nutné provést seřízení dveří. Seřízení dveří musí provést odborná firma nebo prokazatelně proškolená
obsluha výrobcem.
Mrazírenské dveře
V případě mrazírenských dveří, kdy je v těsnění křídla či zárubni umístěn topný kabel, je nutno pravidelně
(minimálně 1x za měsíc) provádět kontrolu funkčnosti vyhřívání. Zvláštní pozornost je třeba věnovat kontrole
zda nedošlo k mechanickému poškození těsnění a vytržení topného kabelu z těsnění.
U mrazírenských dveří s vyhříváním v těsnění křídla dveří (napětí 230 V) je nutno provádět pravidelné kontroly
stavu, funkčnosti a pravidelné revize elektrické instalace dle platné legislativy.
U hlubokomrazírenských dveří s vyhříváním v těsnění křídla dveří (napětí 230 V) a s vyhříváním v zárubni
dveří (napětí 230V) je nutno provádět pravidelné kontroly stavu, funkčnosti a pravidelné revize elektrické
instalace dle platné legislativy u obou instalací.
Elektrický pohon dveří
U elektrického pohonu dveří je nutné pravidelně 1x za měsíc kontrolovat stav a funkčnost všech komponentů
dveří, zejména pak ověření funkce všech bezpečnostních prvků a provádět pravidelné revize elektrické instalace
dle platné legislativy.
!!! Bezpečnostní nouzové otevírání
Chladírenské otočné dveře typ 490TN a 500TN, chladírenské posuvné dveře typ 480TN, mrazírenské otočné
dveře typ 604LWT a mrazírenské posuvné dveře typ 480TN-E v případě, že jsou v provedení uzamykatelném
jsou firmou FRIGOMONT a.s. standardně dodávané se zámkem s bezpečnostní funkcí „otevřením uzamčené
osoby zevnitř“ (uzamčené dveře lze tímto systémem odemknout zevnitř).
Velmi nutné je provádět 1x za měsíc pravidelnou kontrolu funkčnosti tohoto systému.
V případě zjištění závady je nutno neprodleně dveře vyřadit z provozu, označit viditelně cedulkou
„NEPOUŽÍVAT – PORUCHA“a neprodleně zajistit opravu nebo výměnu u odborné firmy.
U tohoto systému je nutné provádět vizuální a funkční kontrolu před každým uzamčením!
Nad dveře umístit reflexní označení „Nouzový východ“ nebo nouzové osvětlení.
Upozornění: z bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno instalovat další dodatečné zámky a zábrany
znemožňující otevírání dveří!!!
Upozornění: o prováděných kontrolách, opravách, seřízeních a údržbě a je nutno vést písemné záznamy
(Kniha údržby). Bez prokazatelných záznamů nebude výrobcem FRIGOMONT a.s. uznaná záruka!!!
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E. Čištění dveří
Čištění ploch dveří je možné provádět běžně používanými neagresivními a neabrazivními čistícími prostředky,
které nezpůsobují mechanické poškození a vodou o teplotě max 50ºC.
Při mytí dveří nepoužívat tlakovou vodu, ale pouze vlhký hadr s mycím prostředkem.
Upozornění: přípravky pro čištění a dezinfekci dveří musí být vhodné pro hliník a lehké kovy !

F. Záruční lhůty
Dodavatel dveří společnost FRIGOMONT a.s. poskytuje na dodané dveře záruku v následujícím členění:




Mechanické díly
Elektrické a elektromechanické díly
Pevné části dveří

12 měsíců
6 měsíců
24 měsíců

Výše uvedené záruční lhůty platí za předpokladu dodržení podmínek pro montáž, používání, údržbu a
čištění dveří stanovených v provozních podmínkách, v technickém listě daného typu dveří, montážním
manuálu, v záručním listě a reklamačním řádu společnosti FRIGOMONT a.s.!
.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené:












V důsledku vad projektu díla nebo vad částí a konstrukcí díla, při jehož zhotovení byly dveře použity.
V důsledku použití dveří k nevhodnému účelu.
V důsledku nevhodné, neodborné nebo v rozporu s návodem provedené montáže, manipulace, provozu
a údržby dveří.
V důsledku nedodržení stanovených pravidel a předpisů pro provoz dveří.
V důsledku provedení dodavatelem předem neschválených změn a úprav dveří.
V důsledku oprav provedených neodbornou nebo dodavatelem nepoučenou osobou.
V důsledku poškození dveří třetí osobou nebo neodvratitelnými událostmi.
V důsledku mechanického poškození dveří.
V důsledku změny vlastností dveří, které vznikly v průběhu záruční doby opotřebením či přirozenou
změnou vlastností materiálu.
Dále se záruka nevztahuje na běžné opotřebení součástí dveří a jejich příslušenství (těsnění, pojezdová
kola, vodicí prvky dveří,…)
Použitím neoriginálních náhradních dílů

Ostatní podmínky naleznete v Servisní smlouvě – v případě prodloužené záruky.
Děkujeme za Vaši důvěru ve výrobky společnosti FRIGOMONT a.s.
V Borku dne 1.prosince 2013
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PP
12/
2013

Chladírenské,
polochladírenské/provozní a
mrazírenské

00420/384/ 420 415
00420/384/ 420 042
frigomont@frigomont.cz
http://www.frigomont.cz

Vyhrazeno právo změny.

IČO: 260 32 732
DIČ: CZ26032732
Adresa:

Datum vydání: 12/2013

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
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