
Elektronik
modelová řada F6 ABLOY

Bezpečnostní protipožární dveře SHERLOCK® F6 ABLOY jsou  
certifikovány ve 2., 3. nebo 4. bezpečnostní třídě dle 
ČSN P ENV 1627 z hlediska odolnosti proti násilné-
mu vniknutí. Vyrábějí se dle ČSN 74 6550 "Kovové dve-
ře otvíravé". Jsou stavebním požárním uzávěrem  
s požární odolností EI2 30-C0 DP3, EW 30-C0 DP3. Jsou určeny 
jako výplně stavebních otvorů ve vnitřních prostorách byto-
vých i nebytových budov, oddělujících prostory s rozdílnými kli-
matickými podmínkami dle ČSN 73 0540. Z hlediska součini-
tele prostupu tepla U=2,6 jsou dle ČSN 73 0540 vhodné i do 
obvodových stěn budov. Z hlediska vzduchové neprůzvuč-
nosti jsou vhodné pro všechny kategorie dveří s Rw= 37 dB 
dle ČSN 73 0532.

Tyto bezpečnostní dveře jsou vyvinuty především pro instalace 
s napojením do systémů EKV (elektronické kontroly vstupu). 
Jsou osazovány elektromechanickým zámkem ABLOY EL560 a 
současně jsou vybaveny horním přídavným zámkem s krytem a 
štítem proti odvrtání. Uzamykání je dvourežimové. Automatic-
ké uzamčení (standardně denní režim) zajišťuje zámek ABLOY, 
který je samozamykací, s blokováním venkovní kliky a systé-
mem antipanik z vnitřní strany dveří. Otevírání je zde řízeno 
elektronicky po ověření a povolení vstupu obsluhou nebo sys-
témem reagujícím na povel napřiklad ze čtečky čipových karet, 
z kódové klávesnice nebo biometrického snímače. Druhý zámek 
je ovládán manuálně. Ze zámkové strany dveří se při jeho po-
užití vysunou aktivní uzamykací čepy a při tomto uzamčení je 
dosaženo plného zabezpeční. Zámek ABLOY je v tomto režimu 
"odstaven" (standardně noční režim). Na závěsové straně dveří 
jsou umístěny pasivní čepy a 3 ks nastavovacích 3D závěsů. 
Součástí dveří je protipožární páska. 

Dveře mají konstrukci v provedení DP3, s povrchově upravenou 
laminovanou nebo dýhovanou MDF nebo s nástřikem barvy v 
odstínech dle stupnice RAL (kromě RAL 9006, 9007 a perleťo-
vých barev). Polodrážka je lakovaná hnědou, u bílých dveří bílou 
barvou. Dveře je možné dodatečně zkracovat o 30 mm. 

Dveře F6 ABLOY v bezpečnostní třídě 3 vyhovují současně 
k otevírání do chráněného a ven z chráněného prostoru. Dveře 
v bezpečnostní třídě 4 otevírané ven z chráněného prostoru 
mají konstrukční úpravu a v názvu se označují písmenem V.
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1) F6/4 ABLOY v laminované povrchové úpravě Buk rustikál
2) Centrální závora elektromechanického bezpečnostního zámku 

ABLOY a bezpečností zámek SHERLOCK®, aktivní dvojité uzamykací čepy 
3) Kabelová přechodka ABLOY z dveří do zárubně
4) Čipová čtecí jednotka
5) Kartová čtecí jednotka

 SHERLOCK realizuje přípravu dveřního křídla na různé čtecí jednotky podle 
přesného zadání objednatele. Pokud se nejedná o autonomní terminál, potom 
musí specifikaci jednotky objednatel zadat na základě ověřené kompatibility 
se systémem EKV (příp. EZS), ke kterému bude elektronika dveří připojena. 

 Instalace dveří z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí:  
otevírané DOVNITŘ nebo VEN z chráněného prostoru, konstrukce dveří je 
odlišná - otevírání VEN je vždy nutné objednat předem!

 AKtivnÍ uzamykací čep 
 pAsivnÍ uzamykací čep

F6/2 AbLoY F6/3 AbLoY F6/4 AbLoY



Kompatibilní příslušenství

vlastnosti dveří - modelová řada F6 ABLOY

otvírání
bezpečnostní vložka bezpečnostní kování práh

Kukátko Řetízek
typ rozměr

v mm
rozteč
v mm Štítové rozetové nerezový Kovový

v ods. dřeva dřevěný padací

DOVNITŘ s palcem 30 x 45 72  - - -    

VEN s palcem 30 x 50 72  - - -    

Model dveří F6/2 ABLOY F6/3 ABLOY F6/4 ABLOY
F6/4 ABLOY V

odolnost proti vloupání  
bezpečnostní třída 2 3 4

způsobilost tp dle nbÚ typ 2 (D) typ 3 (T) typ 4 (PT)

požární odolnost EI230-C0 DP3, EW30-C0 DP3 EI230-C0 DP3, EW30-C0 DP3 EI230-C0 DP3, EW30-C0 DP3

vzduchová neprůzvučnost rw 37 dB 37 dB 37 dB

součinitel prostupu tepla U (Wm-2K-1) 2,6 2,6 2,6

odolnost proti opakovanému zavírání a 
otvírání křídla čsn en 12400 4 4 4

počet uzamykacích čepů 3 10 17

bezpečnostní zámek elektromechanický ABLOY EL560 elektromechanický ABLOY EL560
a speciální SHERLOCK®

elektromechanický ABLOY EL560
a speciální SHERLOCK®

Kompatibilní bezpečnostní zárubně 
bez těsnění: CG6A, Mz6A, CG6A/4, Mz6A/4
s těsněním: CGt6A, Mzt6A, CGt6A/4, Mzt6A/4

standardní rozměry dveří (mm) 

LEGENDA:
1 - dveře F6/4A, 2 - zárubeň CG6A/4, 3 - kování IKON, 4 - kování R3, 5 - závěs, 6 - práh dřevěný, 
7 - pasivní čep, 8 - aktivní uzamykací čep, 9 - těsnění prahu, 10 - protipožární páska, 11 - stěna, 12 - kabelová trasa,
13 - umístění kabelové průchodky
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UPOZORNĚNÍ: 

Naznačený způsob vedení kabeláže uvnitř dveří je shodný pro všechny typy dveří SHERLOCK, 

které mohou být vybaveny elektronikou (např. elektromotorickou vložkou). Umístění přívodu el. 

kabeláže do zárubně bude specifikováno dle Vaší poptávky.


