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1. OSTRZEŻENIE PRZED
NIEPRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIEM

1.1. INFORMACJE O PRODUKTACH
•

Okna, drzwi, systemy przesuwne i drzwi składane powinny być montowane w płaszczyźnie
pionowej. Tylko systemy do tego przeznaczone, wyposażone w odpowiednie okucia, mogą
być montowane pod kątem.

•

Przy zamykaniu okna może być konieczne pokonanie oporu uszczelek. Opór innego
rodzaju nie powinien występować.

•

Okna antywłamaniowe wymagają użycia specjalnych okuć.

•

Otwarte okna pełnią wyłącznie funkcję osłaniającą i nie spełniają wymogów dotyczących
wodo-, wiatro- i dźwiękoszczelności, termoizolacji ani ochrony przed włamaniem.

•

Gdy wieje wiatr lub powstaje przeciąg, należy zamknąć drzwi i okna, aby zapobiec ich
trzaskaniu i ewentualnym uszkodzeniom, które mogą powstać w wyniku trzaskania.

•

Pozycję zamknięcia i zablokowania skrzydeł okien i drzwi można uzyskać wyłącznie przy
użyciu dedykowanych okuć opisanych w dalszych sekcjach niniejszej instrukcji.

1.2. NIEPRAWIDŁOWE UŻYCIE OKIEN
LUB DRZWI

Ryzyko zranienia
w przypadku włożenia dłoni
między skrzydło okna lub
drzwi a ościeżnicę.

Ryzyko wypadnięcia, gdy
okno jest otwarte.

Ryzyko zranienia spowodowane uderzeniem
skrzydła.

Ryzyko zranienia spowodowane
uderzeniem skrzydła, gdy okno jest
otwarte.

Zagrożenie ze strony
spadających przedmiotów i/lub
ryzyko podobnych urazów, np.
spowodowanych przeciągiem.
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Obciążenie skrzydeł może spowodować szkody,
odkształcenia lub zniszczenie poszczególnych
elementów.

W przypadku elementów dwuskrzydłowych, najpierw
należy otwierać skrzydło czynne (z wyjątkiem drzwi
ewakuacyjnych), aby uniknąć uszkodzenia blokad lub
ościeżnicy.

Skrzydła uderzające w sposób niekontrolowany
(np. gdy wieje silny wiatr) o wnękę okienną mogą
spowodować uszkodzenia ościeżnicy, okuć lub
wnęki. Zalecenie: używanie ogranicznika otwarcia
(reguluje kąt otwarcia) lub stopera drzwiowego.

Przedmioty (np. kable, doniczki) pozostawione
pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą mogą spowodować odkształcenie lub zniszczenie ościeżnicy
bądź okuć.

1.3. NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE KLAMEK

Obciążenie klamki
może uszkodzić
mechanizm
blokujący.

KG
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Klamkami należy manewrować
zgodnie z kierunkiem wskazanym
w niniejszej instrukcji i wyłącznie
do blokady obrotu.
W przeciwnym wypadku, klamka
i jej mechanizm mogą ulec
zniszczeniu.

MECHANIZM ZABEZPIECZAJĄCY NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE

Mechanizm ten gwarantuje poprawne użytkowanie
klamki poprzez uniemożliwienie nieprawidłowych ruchów.
Mechanizm uniemożliwia przekręcenie klamki do innej
pozycji, jeżeli skrzydło okna nie jest zupełnie domknięte.

1.4. NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE ZAMKÓW

Nie należy wiercić okuć po
zamontowaniu zamka.

Nie należy zamykać drzwi, jeśli rygiel
zamka został wcześniej zablokowany:
spowoduje to uszkodzenie zamka
oraz ościeżnicy.

Nie należy używać siły, jeśli nie można
przekręcić klucza. W takim przypadku,
należy wezwać fachowca, by mógł
ocenić problem i go rozwiązać.

W przypadku zamków z napędem
elektrycznym, należy stosować się
do instrukcji obsługi i konserwacji
dostarczonej przez producenta
zamków.
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2. OBSŁUGA OKIEN
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2.1. TYPY OKIEN
2.1.1. OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE
knięta

ja zam

Poprzez obrót klamki o 90° w oknie
rozwierno-uchylnym następuje rozwarcie
skrzydła do wewnątrz. Obracając klamkę o 180°
skrzydło można uchylić do pozycji wentylacyjnej.
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2.1.2. OKNA UCHYLNO-ROZWIERNE
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Poprzez obrót klamki o 90° w oknie
uchylno-rozwiernym następuje uchylenie skrzydła
do pozycji wentylacyjnej. Obracając klamkę
o 180° skrzydło można rozewrzeć do wewnątrz.
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2.1.3. OKNA ROZWIERNE, OTWIERANE DO WEWNĄTRZ
Za pomocą klamki można otworzyć okno do wewnątrz.
Niemożliwe jest ustawienie klamki w pozycji pionowej, końcem w górę.
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2.1.4. OKNA DWUSKRZYDŁOWE Z RUCHOMYM SŁUPKIEM
ja
pozyc

Okno dwuskrzydłowe składa się z dwóch
skrzydeł, które otwierają się w określonej
kolejności. Klamka znajduje się na skrzydle
czynnym. Skrzydło czynne może pełnić funkcję
okna rozwiernego, rozwierno-uchylnego lub
uchylno-rozwiernego. Obsługa tych okien
została opisana w poprzednich sekcjach.
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Aby otworzyć skrzydło bierne, należy najpierw otworzyć skrzydło czynne na całą szerokość do
wewnątrz. Skrzydło bierne jest wyposażone w listwy ryglujące lub centralny mechanizm ryglujący.
Po odblokowaniu listew ryglujących lub centralnego mechanizmu ryglującego skrzydło bierne może
zostać otwarte w pozycji rozwarcia. Aby zamknąć okno, należy wykonać te czynności
w odwrotnej kolejności.
ja
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2.1.5. OKNA UCHYLNE, OTWIERANE DO WEWNĄTRZ
Okno jest wyposażone w klamkę, mechanizm dystansowego otwierania, zatrzask sprężynowy lub
automatyczny mechanizm otwierający. Za pomocą klamki, zatrzasku, mechanizmu dystansowego
otwierania lub przycisku mechanizmu automatycznego można uchylić skrzydło okna.
Aby zapobiec niekontrolowanemu zamykaniu się okien, są one zabezpieczone w pozycji uchylnej
za pomocą ograniczników uchyłu (ograniczniki uchyłu z funkcją rozpięcia do mycia).
Ograniczniki uchyłu można rozpiąć w celu umycia okna.

PIONOWA/POZIOMA KLAMKA
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2.1.6. OKNA ROZWIERNE, OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
rna
rozwie
pozycja

knięta
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Za pomocą klamki można otworzyć
okno na zewnątrz. Zaleca się stosowanie
ogranicznika otwarcia w celu regulacji
stopnia otwarcia. Niemożliwe jest
ustawienie klamki w pozycji pionowej,
końcem w górę.

2.1.7. OKNA WYCHYLNE, OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ,
Z GÓRNĄ OSIĄ OBROTU
knięta
ja zam
pozyc

ja
pozyc

OR

OR

Za pomocą klamki lub przycisku można
otworzyć okno na zewnątrz. Skrzydło
utrzymywane jest w pozycji otwartej za
pomocą ogranicznika otwarcia. Niemożliwe
jest ustawienie klamki w pozycji pionowej,
końcem w dół.
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2.1.8. OKNA WYCHYLNE NA ZEWNĄTRZ Z MECHANIZMEM NOŻYCOWYM
knięta
ja zam
pozyc

ierna
ja rozw
pozyc

Za pomocą klamki można odchylić okno na
zewnątrz. Kąt otwarcia jest ograniczony.
Niemożliwe jest ustawienie klamki w pozycji
pionowej, końcem w dół.

2.1.9. OKNA OBROTOWE Z PIONOWĄ OSIĄ OBROTU
knięta
ja zam
pozyc

ierna
ja rozw
pozyc

Za pomocą klamki można obracać skrzydło
wokół pionowej osi obrotu. Niemożliwe
jest ustawienie klamki w pozycji pionowej,
końcem w górę.
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2.1.10. OKNA OBROTOWE Z POZIOMĄ OSIĄ OBROTU
Za pomocą klamki można obracać skrzydło wokół poziomej osi obrotu.
Niemożliwe jest ustawienie klamki w pozycji pionowej końcem w dól.
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2.1.11. OKNA PRZESUWNE
knięta
ja zam
pozyc

Występują trzy mechanizmy otwierania:
1. Za pomocą klamki: aby otworzyć element
przesuwny, należy przekręcić klamkę do pozycji
horyzontalnej (ćwierć obrotu) i przesunąć
skrzydło. Aby zamknąć element, należy
wykonać te czynności w odwrotnej kolejności.
2. Za pomocą klamki stałej: elementy
przesuwne z klamką stałą zamocowaną na
stałe blokuje się i odblokowuje przekręcając
cylinder.
3. Za pomocą zintegrowanej klamki:
okno przesuwne jest odblokowywane przez
przesunięcie mechanizmu wewnątrz klamki.
Pozycja odblokowana klamki sygnalizowana
jest zielonym znaczkiem na mechanizmie
klamki, pozycja zablokowana oznaczona jest
znacznikiem czerwonym.

LUB

LUB
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2.1.12. OKNA HARMONIJKOWE
knięta
ja zam
pozyc

Aby otworzyć okno harmonijkowe, klamka
na każdym elemencie powinna być w pozycji
horyzontalnej - „otwartej”. Pierwsze skrzydło
powinno być ustawione pod kątem 90°
w stosunku do prowadnicy. Następnie można
otworzyć okno, pociągając (otwieranie do
wewnątrz) lub pchając (otwieranie na zewnątrz)
pozostałe klamki lub pochwyt klamki.
Aby zamknąć okno harmonijkowe, należy
popchnąć klamki (otwieranie do wewnątrz)
lub pociągnąć za klamki lub pochwyt klamki
(otwieranie na zewnątrz) razem z klamką
pomocniczą na zawiasie, tak aby skrzydła
znalazły się na prowadnicy. Aby zamknąć okno,
należy przekręcić klamki w dół. Następnie
można zamknąć pierwsze skrzydło.

a
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2.1.13. OKNA DACHOWE

LUB

LUB

Okno dachowe jest wyposażone w klamkę lub
siłownik elektryczny (napęd zębatkowy lub
łańcuchowy). Należy przestrzegać zaleceń
dostarczonych przez producenta napędu.

2.1.14. VENTALIS
arta
ja otw
pozyc

LUB

System nawietrzaków Ventalis umożliwia
regulację wentylacji pomieszczenia. Ventalis
ma 5 pozycji otwarcia, które pozwalają na
regulację przepływu powietrza. Klapę można
otworzyć ręcznie lub za pomocą drążka, dla
celów wentylacji lub konserwacji.

19

Należy przestrzegać
zaleceń bezpieczeństwa
opisanych na stronach
5-7

2.2. AKCESORIA OKIENNE
2.2.1. KLAMKI OKIENNE
ROZWARCIE PRZED UCHYLENIEM
POZYCJA UCHYLNA

Obróć klamkę okienną o 90° w celu
uzyskania pozycji otwarcia. Przekręcając
klamkę o 180° uzyskuje się pozycję
uchylenia. Jeśli klamka wyposażona
jest we wkładkę bębenkową, upewnij się
przed przekręceniem klamki, że wkładka
jest odblokowana, jak wskazano na
rysunku.

POZYCJA ROZWIERNA

UCHYLENIE PRZED ROZWARCIEM
Obróć klamkę okienną o 90°, by okno
znalazło się w pozycji uchylonej.
Przekręcając klamkę o 180° uzyskuje
się pozycję otwarcia. Jeśli klamka
wyposażona jest we wkładkę
bębenkową, upewnij się przed użyciem
klamki, że wkładka jest odblokowana,
jak wskazano na rysunku.
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ZATRZASK SPRĘŻYNOWY

ZINTEGROWANY UCHWYT

Informacją o odblokowaniu drzwi jest zielony
kolor. Aby zablokować okno, wystarczy
odwrócić kolejność, widoczny będzie kolor
czerwony.

2.2.2. OGRANICZNIK OTWARCIA
Ogranicznik otwarcia może być użyty do określenia odległości otwarcia okna podczas
otwierania do wewnątrz lub na zewnątrz do 90°. Istnieje możliwość odblokowania
ogranicznika otwarcia, aby otworzyć okno w celu oczyszczenia lub konserwacji.

OSTRZEŻENIE!
Dla okien otwieranych na zewnątrz zaleca się ograniczenie otwarcia do 100 mm.
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2.2.3. MIKROWENTYLACJA

1

2
Okna otwierane do wewnątrz mogą być wyposażone
w elementy okuć umożliwiające uzyskanie szczeliny
wentylacyjnej. Mikroszczelina wentylacyjna
uzyskiwana jest poprzez ustawienie klamki do
pozycji rozwiernej, lekkie rozwarcie okna (+/- 5 mm),
a następnie przekręcenie klamki w dół o 45°.
Okno zostaje zablokowane w stałej pozycji z niewielką
szczeliną +/- 5 mm.

2.2.4. ZATRZASK DRZWI BALKONOWYCH
Zatrzask drzwi balkonowych umożliwia
zamknięcie drzwi balkonowych bez
konieczności uruchamiania mechanizmu
blokującego. Jest on aktywowany poprzez
zamknięcie za sobą drzwi po wyjściu na
balkon. Aby go odblokować, wystarczy
nacisnąć skrzydło lub uchwyt znajdujący się
na zewnątrz i ponownie otworzyć drzwi.
Należy użyć zamka od wewnątrz, aby
aktywować bezpieczny system blokowania,
zabezpieczający przed wejściem
niepożądanych osób.
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2.2.5. ZAMEK WBUDOWANY

Zamek wbudowany służy do blokowania pozycji okien rozwiernych i rozwierno-uchylnych. W przypadku
skrzydeł rozwierno-uchylnych, pozycja uchylna może być również aktywowana po włączeniu
wbudowanej blokady.

ZABLOKOWANA POZYCJA

NIEZABLOKOWANA POZYCJA
ylna
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pozyc

ylna
ja uch
pozyc
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a
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y
z
o
p
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3. OBSŁUGA DRZWI
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3.1. TYPY OTWIERANIA
3.1.1. DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE
Aby otworzyć drzwi jednoskrzydłowe, naciśnij klamkę do dołu, ciągnąc (otwieranie do wewnątrz) lub
popychając (otwieranie na zewnątrz) drzwi. Aby zamknąć drzwi, należy pozostawić klamkę
w oryginalnym położeniu poziomym i popchnąć ją lub pociągnąć, aż drzwi zostaną zamknięte.

knięta
ja zam
pozyc

arta
ja otw
pozyc
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Należy przestrzegać
zaleceń bezpieczeństwa
opisanych na stronach
5-7

3.1.2. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
Drzwi dwuskrzydłowe składają się z dwóch skrzydeł o określonej sekwencji otwierania. Skrzydło
czynne jest wyposażone w klamkę, a skrzydło bierne jest wyposażone w blokady dolną i górną lub
blokadę wbudowaną z klameczką centralną.
a
otwart
pozycja

ięta
zamkn
pozycja

1

1

2

2

Aby otworzyć skrzydło bierne, otwórz najpierw skrzydło czynne, tak jak opisano w poprzednich
rozdziałach. Następne odrygluj blokady dolną i górną lub blokadę centralną i popchnij skrzydło bierne.
Aby zamknąć drzwi, po prostu wykonaj czynności w odwrotnej kolejności.

arta
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pozyc

knięta
ja zam
pozyc
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skrzydło czynne

skrzydło bierne
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3.1.3. DRZWI OBROTOWE

arta
ja otw
pozyc

knięta
ja zam
pozyc

Drzwi obrotowe
wyposażone są
albo w standardową
klamkę, albo uchwyt
drzwiowy.
Po naciśnięciu
klamki możliwy jest
obrót skrzydła.
Klamka: aby otworzyć skrzydło, naciśnij klamkę
w dół, a następnie pociągnij lub popchnij
skrzydło.
Uchwyt stały: chwyć uchwyt i popchnij
lub pociągnij skrzydło.

knięta
ja zam
pozyc

3.1.4. DRZWI PRZESUWNE
Istnieją 3 typy mechanizmów otwierania:
1. Uruchamianie za pomocą klamki: Aby
otworzyć element przesuwny, przekręć klamkę
w pozycję poziomą (ćwierć obrotu) i otwórz
okno. Aby zamknąć element, wykonaj czynności
w odwrotnej kolejności.
arta
ja otw
pozyc

LUB

LUB

LUB

LUB

2. Elementy przesuwne ze stałym uchwytem
są blokowane i odblokowywane poprzez klucz
cylindra.
3. Zintegrowany uchwyt: drzwi przesuwne są
odblokowane poprzez przesuwanie mechanizmu
wewnątrz uchwytu. Gdy drzwi są otwarte,
widoczny jest zielony znacznik. Aby zablokować
drzwi, wykonaj czynności w odwrotnej
kolejności. Gdy drzwi są zamknięte, widoczny
jest czerwony znacznik.
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3.1.5. DRZWI PRZESUWNE HI-FINITY
Możliwe jest umieszczenie skrzydła przesuwnego w pozycji mikrowentylacji. Należy ustawić skrzydło
w pozycji +/- 15 mm od pozycji zamkniętej i ustawić przycisk w pozycji końcem w górę.
Dzięki temu możliwa jest wentylacja przy jednoczesnym ograniczeniu dostępu do pomieszczenia
osobom niepowołanym.

OSTRZEŻENIE!
Hi-Finity nie powinny być stosowane jako główne drzwi wyjściowe!
W przypadku awarii zasilania, gdy element przesuwny jest otwarty, nadal można
przesuwać element do pozycji zamkniętej, ale zamek nie zostanie aktywowany.
Aby kontynuować działanie drzwi z napędem i zamkiem elektrycznym w przypadku
awarii zasilania, można zainstalować opcjonalny akumulator.
Hi-Finity są również dostępne w wersji z napędem elektrycznym: patrz oddzielna instrukcja obsługi.

knięta
ja zam
pozyc
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arta
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3.1.6. DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNE
knięta
ja zam
pozyc

Po przekręceniu klamki drzwi o 180°
w pozycję przesuwania, skrzydło
podniesie się o kilka milimetrów.
Aby zamknąć skrzydło, przesuń je
w położenie zamykania i opuść je
ponownie obracając klamkę o 180°
z dołu do góry.
Jeśli drzwi przesuwne są
wyposażone w klamkę z kluczykiem,
przekręć klucz przed obrotem klamki.
Okucie umożliwia zablokowanie
skrzydła w położeniu wentylacyjnym.
Odsuń skrzydło od ościeżnicy na +/12 mm, a następnie przekręć klamkę
o 180° z dołu do góry, zabezpieczając
w ten sposób budynek przed
wejściem osób nieupoważnionych.

arta
ja otw
pozyc
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3.1.7. DRZWI SKŁADANE
arta
ja otw
pozyc
knięta
ja zam
pozyc

Aby całkowicie otworzyć element składany, należy otworzyć pierwsze skrzydło,
przekręcając klamkę do pozycji otwartej.
Pierwsze skrzydło musi być umieszczone pod kątem 90° do szyny, wtedy można
otworzyć drugi uchwyt. Gdy drugi uchwyt jest otwarty, można otworzyć drugie
skrzydło, ciągnąc (otwieranie do wewnątrz) lub pchając (otwieranie na
zewnątrz) dodatkowy uchwyt. Należy je również umieścić pod kątem 90°.
Aby zamknąć drzwi harmonijkowe, popchnij drugą rękojeść (otwieranie do wewnątrz)
lub pociągnij ją razem z pomocniczym uchwytem w kierunku zawiasu (otwieranie na
zewnątrz), aż skrzydła zostaną umieszczone nad szyną. Drzwi zamyka się umieszczając
uchwyt w pozycji dolnej. W rezultacie pierwsze skrzydło może być zamknięte.

arta
ja otw
pozyc

knięta
ja zam
pozyc

i
i
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3.1.8. DRZWI ODSTAWNO-PRZESUWNE
Aby uzyskać dostęp do uchylenia dla wentylacji, należy obrócić klamkę do położenia poziomego
przed pociągnięciem skrzydła. Aby całkowicie otworzyć skrzydło okienne, należy przekręcić klamkę
o 135° w położenie skierowane ku górze. Pociągnij skrzydło do siebie, aby opuściło obudowę,
a następnie przesuń je tak, by skrzydło było całkowicie otwarte.
Aby zamknąć drzwi, przesuń skrzydło w pierwotne położenie i przyciśnij. (Najpierw zamknij dolną
część, a następnie zamknij górne skrzydło i ostatecznie obróć uchwyt do położenia zamkniętego).

knięta
ja zam
pozyc

tawna
ja ods

pozyc

skrzydło czynne

skrzydło bierne
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3.2. AKCESORIA DO DRZWI
3.2.1. BLOKOWANIE I ODBLOKOWYWANIE DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWYCH
ZAMEK STEROWANY KLAMKĄ
Gdy drzwi znajdują się w pozycji zamkniętej, przesuń uchwyt do góry, aż usłyszysz kliknięcie.
Ten dźwięk potwierdza, że śruba i hak są w pozycji zablokowanej. Aby zabezpieczyć blokadę, obróć
klucz jeden raz w prawo.

i

1x
ZAMEK STEROWANY WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ
Gdy drzwi są w pozycji zamkniętej, obróć klucz o dwa pełne obroty, aby zablokować i zabezpieczyć
drzwi. Aby otworzyć drzwi, obróć klucz dwa pełne obroty w lewo i naciśnij klamkę, aby otworzyć drzwi.

2x
ZAMEK AUTOMATYCZNY MAGNETYCZNY
Automatyczny system blokady umożliwia zablokowanie drzwi bez manipulacji przez
użytkownika. Gdy drzwi są umieszczone w położeniu zamkniętym, system blokujący jest
uruchamiany automatycznie. Aby zabezpieczyć drzwi, obróć klucz o jeden obrót w prawo.
Aby odblokować drzwi, obróć klucz o jeden obrót w lewo i naciśnij klamkę.

i

1x
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ZAMEK STEROWANY ELEKTRYCZNIE
Mechanizm blokujący z napędem elektrycznym
jest aktywowany przez naciśnięcie przycisku,
gdy drzwi są w pozycji zamkniętej. Można go
odblokować w ten sam sposób.

LUB

3.2.2. RYGLOWANIE I ODRYGLOWYWANIE
DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH
Skrzydło czynne drzwi musi być otwarte. Sposób otwierania skrzydła aktywnego został wyjaśniony
w poprzednich rozdziałach. Aby otworzyć skrzydło bierne drzwi, dźwigienki rygli na górze i na dole
drzwi należy ustawić zgodnie z rysunkiem.
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3.2.3. RYGLOWANIE I ODRYGLOWYWANIE
DRZWI EWAKUACYJNE / ANTYPANICZNE
knięta
ja zam
pozyc

arta
ja otw
pozyc

DRZWI ANTYPANICZNE
Aby otworzyć drzwi antypaniczne, należy używać
dźwigni antypanicznych tak, jak pokazano to na
rysunkach.

skrzydło czynne
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knięta
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DRZWI EWAKUACYJNE
Aktywne skrzydło działa jak zwykłe drzwi.
Aby otworzyć skrzydło bierne, należy obrócić
klamkę skrzydła biernego o 180° z dołu do
góry.

skrzydło czynne

skrzydło bierne

OSTRZEŻENIE!
Ostrzeżenie! Szczegółowe wskazówki dotyczące konkretnych możliwości otwierania i eksploatacji
znajdują się w katalogach systemowych Reynaers Aluminium. Jeśli chcesz otrzymać taki katalog,
skontaktuj się z lokalnym partnerem Reynaers.
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3.2.4. SAMOZAMYKACZ DRZWI

Samozamykacz automatycznie
zamyka skrzydło drzwiowe.

3.2.5. BLOKADA OTWARCIA

Stopień otwarcia drzwi może być ograniczony ze
względów bezpieczeństwa za pomocą blokady
otwarcia. Należy operować pokrętłem, aby
uaktywnić mechanizm blokujący i umożliwić
maksymalnie 15 cm otwarcia drzwi.
To zabezpieczenie chroni drzwi przed
otwieraniem przez osoby nieupoważnione.
Aby całkowicie otworzyć drzwi i wyłączyć
blokadę ogranicznika, najpierw zamknij drzwi.
Następnie obróć pokrętło w przeciwnym
kierunku do pozycji „otwarcie”. Drzwi można
teraz normalnie otworzyć.
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3.2.6. STOPER DRZWIOWY
Za pomocą stopera drzwiowego można
pozostawić skrzydło drzwiowe w położeniu
otwartym.

1. Otwórz drzwi do żądanej odległości
otwarcia. Naciśnij dźwignię stopera, aby
włączyć funkcję zatrzymania.

2. Odblokuj drzwi, przesuwając
dźwignię stopera w górę.
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4. PIELĘGNACJA I KONSERWACJA
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4.1. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
Regularne czyszczenie i konserwacja okien i drzwi ma duże znaczenie dla zapewnienia ich prawidłowego
funkcjonowania i ich żywotności. Konstrukcja aluminiowa wymaga regularnej konserwacji przy użyciu
nieagresywnych środków czyszczących, takich jak letnia woda z nieagresywnym detergentem
o neutralnym pH (6-8), bez octu i amoniaku.
Okna firmy Reynaers wyposażone są w wysokiej jakości okucia, gwarantujące płynną i długą eksploatację
systemu. W celu zapewnienia bezbłędnego działania okna należy przestrzegać maksymalnych wymiarów
i ciężarów, zgodnie z zaleceniami podanymi w naszych katalogach.
Funkcję i stan sprzętu można kontrolować w oparciu o następujące kryteria:

DZIAŁANIE OKUĆ
Działanie okuć można sprawdzić na klamce. Siła potrzebna do blokowania i odblokowywania okna jest
określona normą EN 12046. Łatwość obsługi może być zwiększona przez nasmarowanie
lub przez regulację okuć.

MOCOWANIE OKUĆ
Działanie systemu zależy od właściwego zamocowania okuć okna / drzwi. Należy sprawdzić siłę
dokręcenia i położenie śrub mocujących w profilu aluminiowym. Gdy śruby są luźne lub uszkodzone,
należy je dokręcić lub wymienić.

PONIŻSZYCH MATERIAŁÓW NIE NALEŻY STOSOWAĆ DO CZYSZCZENIA OKIEN I DRZWI:
• Twarde materiały, takie jak noże, wełna stalowa, skrobaki metalowe, papier ścierny itp.
mogą uszkodzić powierzchnię elementów okna i drzwi.
• Należy unikać agresywnych lub żrących środków czyszczących, ponieważ mogą one powodować
nieodwracalne uszkodzenia powierzchni okien i drzwi. Zamiast tego należy korzystać
z dedykowanego asortymentu produktów Reynaers Care. Przegląd naszych produktów
do pielęgnacji można znaleźć na stronie 48.
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4.2. OKRESY KONSERWACJI
Regularne nadzorowanie działania elementów jest bardzo istotne i ma zasadnicze znaczenie. Przedział
czasowy między tymi kontrolami zależy od warunków montażowych i częstotliwości użytkowania okien
lub drzwi. Jest to określone w kontrakcie z prefabrykatorem.
Wszelkie możliwe nieprawidłowości w pracy (spowolnienie, nietypowe dźwięki itp.), które mogą wystąpić
podczas konserwacji, należy zgłaszać niezwłocznie odpowiedniemu specjaliście. Okna i drzwi przesuwne
powinny podlegać regularnej konserwacji, aby przedłużyć okres eksploatacji oraz zapewnić ich
funkcjonalność i zachowanie jakości.
TYP OTWIERANIA

Drzwi

UŻYCIE
Ograniczone użytkowanie
Normalne użytkowanie
Intensywne użytkowanie (szkoły,
szpitale, budynki użyteczności
publicznej)
Drzwi antypaniczne (EN 179/EN1125)

Okna / systemy
przesuwne

CZĘSTOTLIWOŚĆ

MAKS. LICZBA CYKLI

Raz na 6 miesięcy

50 000 cykli
50 000 cykli

Raz na 3 miesiące

50 000 cykli

Raz w miesiącu

50 000 cykli

Raz na 6 miesięcy

10 000 cykli

Częstotliwość konserwacji profili i elementów metalowych w atmosferach nie powodujących korozji i pod
warunkiem, że konstrukcje aluminiowe są narażone na deszcz: dwa razy w roku. We wszystkich innych
przypadkach: minimum cztery razy w roku.
Jeśli konstrukcje zamontowano w środowisku agresywnym, korozyjnym lub poddane są innym
czynnikom ryzyka (np. ograniczone opady) mycie powinno odbywać się częściej. Za określenie
częstotliwości odpowiada klient końcowy. Przykłady środowiska agresywnego dla zamontowanych
konstrukcji:

• tereny nadmorskie (< 10 km od morza) lub blisko ujść dużych rzek (< 5 km);
• ponad lustrem wody (narażenie na kondensację);
• w strefie silnie uprzemysłowionej, w szczególności w obszarach z wysoką emisją chemikaliów,
fluorków, gazów i materiałów rudy;

• zanieczyszczone obszary miejskie (z wysokim stężeniem spalin, gazów);
• tereny w pobliżu węzłów komunikacyjnych (autostrady, linie kolejowe, lotniska);
• środowisko silnie agresywne (np. baseny, laboratoria, stacje uzdatniania wody, zanieczyszczanie przez
zwierzęta etc.).

OSTRZEŻENIE!
W przypadku drzwi ognioodpornych wymagana jest specjalna konserwacja. Szczegółowe wytyczne
znajdują się w poszczególnych katalogach systemowych Reynaers Aluminium.
Jeśli chcesz otrzymać taki katalog, skontaktuj z lokalnym partnerem Reynaers.
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4.3. OGÓLNA KONSERWACJA
4.3.1. KONSERWACJA KOMÓR
DRENAŻOWYCH
Przestrzeń pomiędzy ramą a elementem
otwieranym należy czyścić co 6 miesięcy.
W razie potrzeby należy wyczyścić otwory
drenażowe z zalegającego brudu.

4.3.2. KONSERWACJA OŚCIEŻNIC DOLNYCH W ELEMENTACH
PRZESUWNYCH I PODNOSZONO-PRZESUWNYCH
Brud i piasek mogą gromadzić się w dolnym
profilu drzwi przesuwnych / składanych. Należy
oczyszczać rynienki profilu co miesiąc. W razie
potrzeby trzeba wyczyścić otwory drenażowe
z zalegającego brudu. Należy usuwać brud, kurz,
tłuszcz i grafit z szyny ściereczką raz na rok.

4.3.3. KONSERWACJA USZCZELEK
Raz do roku na uszczelki (EPDM) pomiędzy ramą
a skrzydłem należy zastosować talk lub zaaplikować
ciekły smar silikonowy (za pomocą szmatki), co
zapobiegnie pękaniu i osadom.
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4.3.4. KONSERWACJA OKUĆ I AKCESORIÓW
Raz w roku* należy usunąć kurz, tłuszcz i grafit z następujących obszarów.

•

Okucia okienne

•

Zawiasy cierne

•

Ruchome części klamek

•

Zamki i cylindry, za pomocą pipety grafitowej i proszku grafitowego

•

Ogranicznik otwarcia elementów przesuwnych

Należy czyścić okucia wyłącznie miękką szmatką i łagodnymi środkami czyszczącymi o neutralnym pH
po ich rozcieńczeniu.

* Częstotliwość zależy od typu otwierania i warunków otoczenia (sprawdź wytyczne
w podrozdziale 4.2)

OSTRZEŻENIE!

• Należy unikać smarów silikonowych. Użyj suchej ściereczki i odpowiedniego oleju
w pudełku REYNACLEAN (086.9220), aby chronić powierzchnię i uniemożliwić gromadzenie
się kurzu na częściach okuć.
• Nie należy smarować tworzywowych listew sterujących ani zawiasów drzwi.
• Nie wolno używać agresywnych kwaśnych materiałów czyszczących lub środków do
szorowania. Może to spowodować uszkodzenie okuć.
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4.3.5. KONSERWACJA ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH
Sprawdź, czy blokada elektryczna i dioda LED działają prawidłowo i powtarzalnie: otwórz i zamknij
skrzydło kilka razy, aby to zweryfikować.

OSTRZEŻENIE!
•

Konserwacja i naprawa napędu i / lub zamka może być przeprowadzona tylko przez
wykwalifikowany personel.

•

Nie wolno używać elementów przesuwnych z napędem elektrycznym jako dróg ewakuacyjnych.
Zawsze powinien być możliwy inny sposób wyjścia z pokoju. Nie wolno używać elementów
przesuwnych z napędem elektrycznym jako drzwi przeciwpożarowych.

•

Upewnij się, że dzieci nie bawią się przyciskiem sterującym i / lub nie mogą uzyskać dostępu
do pilota.

•

Napęd elektryczny musi być odłączony od zasilania podczas konserwacji lub naprawy.

•

Upewnij się, że woda nie przedostanie się do obudowy napędu nawet podczas czyszczenia.
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4.4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA OKIEN
4.4.1. OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE, ROZWIERNE
I UCHYLNO-ROZWIERNE
Następujące czynności konserwacyjne muszą być przeprowadzane regularnie:

1.

Wyczyść mechanizm i usuń wszelkie ślady zabrudzenia. Użyj miękkiej ściereczki i łagodnych
materiałów czyszczących o neutralnym pH po rozcieńczeniu.

2.

Skontroluj wszystkie elementy (i ich zamocowanie), które są ważne ze względu na
bezpieczeństwo (zawiasy, mechanizmy nożycowe). W szczególności należy sprawdzić zawiasy
pod kątem uszkodzeń i / lub deformacji z powodu gwałtownego uderzenia.

3.

Nasmaruj ruchome części i punkty ryglujące zgodnie ze schematem (używaj neutralnych
smarów). W razie potrzeby należy przeprowadzić regulację mechanizmu i wymienić zużyte
elementy w celu przywrócenia właściwego funkcjonowania skrzydła. Operacja ta musi być
przeprowadzona przez wykwalifikowany personel serwisowy.

W razie potrzeby przeprowadzić wszelkie czynności związane z mechanizmem i wymienić zużyte
elementy w celu przywrócenia
właściwego funkcjonowania
skrzydła. Operacja ta musi
być przeprowadzona przez
wykwalifikowany personel
serwisowy.
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4.4.2. OKNA WYCHYLNE NA ZEWNĄTRZ Z MECHANIZMEM
NOŻYCOWYM
Krok 1: Usuń wszystkie zabrudzenia, kurz i resztki opiłków z wszystkich części
okna i wszelkie przeszkody z obrotowych i przesuwanych części.
1. Aby usunąć drobiny kurzu i brudu, użyj odkurzacza lub małej, miękkiej szczoteczki.
2. Użyj suchej szmatki, aby usunąć resztki brudu.

Krok 2: Sprawdź, czy wszystkie śruby mocujące są na miejscach i czy są dobrze dokręcone.
Krok 3: Sprawdź, czy inny sprzęt zamocowany na zespole okiennym, np. zawiasy, mechanizmy
blokujące, uchwyty, napęd elektryczny itp. działa poprawnie.
Krak 4: Nasmaruj wszystkie obracające się i przesuwne części produktów przy użyciu wysokiej
jakości lekkiego oleju maszynowego, takiego jak w pudełku Reynacare.
1. Wystarczy jedna kropla na sworzeń lub część przesuwną.
2. Nie używaj rozpylacza konserwacyjnego typu WD40 lub silikonowego do celów
smarowania.
Krok 5: Rozetrzyj nadmiar oleju smarującego na powierzchni mechanizmów zawiasów
za pomocą miękkiej szmatki niepozostawiającej włókien.
Krok 6: Sprawdź prawidłową i sprawną pracę skrzydła
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4.5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA DRZWI
4.5.1. DRZWI JEDNO- I DWUSKRZYDŁOWE
ZAMKI DO DRZWI
Okucia związane z bezpieczeństwem należy sprawdzać
co najmniej raz w roku pod kątem zużycia i właściwego
dopasowania. W zależności od wymagań śruby mocujące
należy dokręcać. Części uszkodzone lub
zużyte powinny być wymieniane na oryginalne
części przez autoryzowanego specjalistę.
Wszystkie ruchome części i części blokujące
należy nasmarować i regularnie sprawdzać
pod kątem poprawnego funkcjonowania.
Wkładka bębenkowa zamka może być
konserwowana przy użyciu proszku
grafitowego.
* Częstotliwość wykonywania powyższych
czynności zależy od typu otwierania
i warunków otoczenia (sprawdź w podrozdziale 4.2)

ZAWIASY DRZWI
Zazwyczaj zawiasy są bezobsługowe i nie
wymagają smarowania.
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SAMOZAMYKACZE
Elementy bezpieczeństwa
samozamykaczy drzwi
muszą być sprawdzane
regularnie, aby upewnić
się, że są prawidłowo
zamontowane. Śruby
mocujące muszą być
dokręcone, a wszelkie
uszkodzone elementy
należy wymienić.

Częstotliwość wykonywania powyższych czynności zależy od typu otwierania i warunków otoczenia,
sprawdź w podrozdziale 4.2. Ponadto co najmniej raz w roku należy przeprowadzać następujące prace
konserwacyjne (w zależności od rodzaju drzwi skrzydłowych i ich zastosowań):

•

Wszystkie ruchome części ramienia ślizgowego muszą być nasmarowane

•

Ustawienia zamykania (np. prędkość zamykania) muszą być sprawdzone

•

Płynne działanie drzwi musi być sprawdzone

•

W przypadku zamykaczy drzwiowych o specjalnych funkcjach (systemów blokujących
położenie otwarcia), należy przestrzegać prawnej kontroli, monitorowania
i konserwacji

•

Samozamykacze i / lub uszkodzone części należy wymienić natychmiast, jeśli ich właściwa
funkcja nie jest już gwarantowana.

Należy stosować wyłącznie środki czyszczące niezawierające korozyjnych lub szkodliwych składników.
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4.5.2. DRZWI PRZESUWNE
DRZWI PRZESUWNE
Wszystkie aspekty bezpieczeństwa okuć, a dokładniej
mocowania (zamki, blokady zamków, zaczepów i klamek drzwi)
powinny być regularnie kontrolowane. Wszystkie regulacje
okuć, zwłaszcza zaczepów i wózków, wymiany części oraz
montaż i demontaż skrzydeł powinny być wykonane przez
specjalistę. Konserwacja powinna odbywać się w odpowiednich
odstępach czasu (patrz punkt 4.2) z uwzględnieniem
intensywności stosowania i warunków otoczenia.
Należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami:

•

Należy sprawdzić działanie komponentów okuć.

•

Wszelkie zanieczyszczenia i zabrudzenia należy
usunąć z komponentów, ponieważ może to mieć wpływ
na sprawne działanie systemu.

•

Należy oczyścić mechanizm i usunąć ślady
zabrudzenia. Użyj miękkiej ściereczki i łagodnych
materiałów czyszczących o neutralnym pH
w rozcieńczonych formach.

•

Po czyszczeniu powierzchni okuć należy ją
zabezpieczyć silikonem i niepowodującym korozji
(tj. niekwasowym) olejem.

DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNE
Aby zapewnić sprawne i bezproblemowe działanie, należy
przeprowadzać co najmniej raz w roku następujące
czynności konserwacyjne:

•

Należy nasmarować lub naoliwić wszystkie
elementy zamykania.

•

Należy używać tylko czystego i nieżywicznego
smaru lub oleju.

•

Po czyszczeniu powierzchni okuć należy ją
zabezpieczyć silikonem i niepowodującym korozji
(tj. niekwasowym) olejem.

OSTRZEŻENIE!
Następujące prace powinny być wykonywane tylko przez
upoważnionego specjalistę:
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•

Wymiana okuć i osprzętu

•

Montaż / demontaż skrzydeł

DRZWI ODSTAWNO-PRZESUWNE
Raz w roku należy przeprowadzać czynności wskazane poniżej na rysunku.
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4.6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA INNYCH SYSTEMÓW
4.6.1. VENTALIS

1.

Otwórz całkowicie klapkę
regulacyjną nawietrzaka.

2.

Oczyść wnętrze za pomocą
odkurzacza i / lub wilgotnej
ściereczki.

4.6.2. SYSTEM GP 51

Raz w roku należy przeprowadzać
następujące czynności:
Oczyść wewnętrzną szynę na górze
systemu GP 51 szmatką i spryskaj
wewnętrzną stroną szyny smarem
teflonowym w sprayu.
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4.7. PRODUKTY DO PIELĘGNACJI
W celu zapewnienia pełnego i optymalnego funkcjonowania elementów okna i drzwi, firma
Reynaers oferuje pełną gamę produktów do pielęgnacji profili aluminiowych. Oto lista produktów
pielęgnacyjnych i krótki opis produktu. Pamiętaj, aby dokładnie przeczytać instrukcje umieszczone na
etykietach produktu.

REYNOVATOR 718
• Kompleksowy olej renowacyjny przeznaczony do odnowy, ochrony i konserwacji
już zainstalowanych powierzchni aluminiowych (lakierowanych proszkowo
i anodowanych)
• Ochrona przed korozją
• Nadaje połysk
• Powoduje powstawanie powłoki ochronnej
Art. Nr: 086 9211 / 500 ml / Sprzedawane na sztuki

REYNASTICK
• Sztyft
• Do profili lakierowanych proszkowo
• Dostępny we wszystkich kolorach RAL
Art. Nr: 086 9600 XX / 12 ml / Sprzedawane na sztuki

REYNAWASH COLOR
• Czyścik kolorowy do okresowego stosowania i konserwacji.
• Do wszystkich powierzchni, włączając w to powłoki strukturalne, ramek
lakierowanych proszkowo i laminowanych folią, a także do powierzchni
szklanych
• Dokładne i łatwe dozowanie
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Neutralne pH
Art. Nr: 086 9212 / 500 ml / Sprzedawane na sztuki

REYNAWASH ANO
• Nadaje nowy połysk starszym profilom
• Środek czyszczący w kremie do okresowego stosowania
• Dla wszystkich anodowanych powierzchni aluminiowych
• Nie zawiera rozpuszczalników
Art. Nr: 086 9213 / 500 ml / Sprzedawane na sztuki
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5. ZNACZENIE KONTROLI KLIMATU
I WENTYLACJI
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5.1 SZCZELNOŚĆ POWIETRZNA POŁĄCZONA
Z DOBRĄ WENTYLACJĄ
Okna, drzwi i systemy przesuwne Reynaers są zaprojektowane tak, aby były szczelne. Oznacza to,
że w pozycji zamkniętej nie następuje przepływ powietrza przez konstrukcję, spowodowany naturalną
cyrkulacją powietrza. Oddechy domowników oraz codzienne czynności, takie jak gotowanie czy prysznic
generują parę wodną. Para ta może kondensować w ścianach i oknach, co w konsekwencji może prowadzić
do powstawania plam, rozwoju grzyba i odpadania tynku od ścian. Aby uniknąć negatywnych skutków
nadmiernej wilgotności, pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.

Można to osiągnąć w następujący sposób:
1.

Otworzyć okno całkowicie na kilka minut każdego dnia

2.

Umieścić je w pozycji uchylnej na dłuższy czas

3.

Zainstalować system Ventalis (inteligentny zespół wentylacyjny) w górnej części okna / systemu
przesuwnego, aby zapewnić ciągłą kontrolowaną wentylację.

5.2 WENTYLACJA I KONTROLA KLIMATU
1.

Aby uniknąć strat energii cieplnej, należy unikać długotrwałej niekontrolowanej wentylacji.
Dlatego nie zaleca się umieszczania okna w pozycji uchylnej w okresie zimowym.

2.

Krótkotrwała maksymalna wentylacja pomieszczenia, przez całkowite otwarcie okna, ma
mniejszy wpływ na straty ciepła i jest lepszym rozwiązaniem od długotrwałej, niekontrolowanej
wentylacjji.

3.

Kontrola wentylacji dzięki Ventalis określa maksymalny przepływ powietrza przez zespół
wentylacyjny i automatycznie zmniejsza się przy wysokich ciśnieniach wiatru, co pozwala
uniknąć przeciągu. Umieszczona w obszarach suchych w domu (sypialni, salonie), zapewnia
napływ świeżego powietrza. W łazience i kuchni zwykle znajdują się kominy wentylacyjne,
poprzez które wilgotne powietrze usuwane jest na zewnątrz budynku. Ventalis zapewnia świeże
powietrze przez cały dzień / noc, ogranicza stratę ciepła. Jednocześnie jest to rozwiązanie
bezpieczne (nie stanowi ułatwionej drogi przy włamaniach).
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6. ZALECENIA
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ZALECENIA REYNAERS:

1.

Bardzo ważne jest, aby naprawy były wykonywane przez firmę dostarczającą
konstrukcję. W ten sposób zachowana jest gwarancja systemu. Firma Reynaers
współpracuje z oficjalnymi partnerami dysponującymi wykwalifikowanym
personelem i wyspecjalizowanym oprzyrządowaniem do przeprowadzenia
prac konserwacyjnych lub naprawczych.

2.

Okucia systemów Reynaers mogą być zastąpione oryginalnymi częściami
dostarczonymi przez instalatora będącego oficjalnym partnerem Reynaers.

3.

W przypadku, gdy niniejsza instrukcja nie zawiera odpowiedzi na wszystkie
pytania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Reynaers. Może
on podać szczegółowe informacje na temat obsługi, pielęgnacji i konserwacji
systemów okiennych i drzwiowych firmy Reynaers.

4.

Podczas czynności konserwacyjnych należy uwzględnić właściwości
fizykochemiczne poszczególnych elementów. Dotyczy to w szczególności
kontaktu ze szkłem, elementami uszczelniającymi, elementami silikonowymi
i elewacyjnymi.
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O REYNAERS ALUMINIUM

Reynaers Aluminium jest wiodącym europejskim specjalistą projektującym
innowacyjne, przyjazne dla środowiska i energooszczędne systemy
aluminiowe do produkcji okien, drzwi, ścian osłonowych, systemów
przesuwnych, osłon przeciwsłonecznych oraz ogrodów zimowych. Poza
bardzo dużą ofertą standardowych produktów rozwijamy także rozwiązania
indywidualne. Nasze systemy spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania
dotyczące komfortu, bezpieczeństwa, estetyki i wydajności energetycznej.
Reynaers jest innowacyjną firmą, dbającą o stały rozwój produktów.
Najnowsze rozwiązania są opracowywane, testowane i prezentowane
w nowoczesnym Kampusie Reynaers w Duffel w Belgii.
Reynaers Aluminium jest nie tylko dostawcą, ale także partnerem
architektów, producentów, firm instalacyjnych, managerów projektów,
inwestorów i końcowych użytkowników.

TOGETHER FOR BETTER

WWW.REYNAERS.PL

