
Inovace v oblasti
ochranných komponentů
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Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou. Při reprodukci výkresů uvádějte zdroj.

Zavírače dveří

BPS
ELESA Original design

• Svorka
Technopolymer na bázi acetalové pryskyřice (POM). Odolný proti vlivu 
rozpouštědel, olejů, mazadel a jiných chemických látek.

• Kulový čep
Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny. Odolnost 
proti vlivu rozpouštědel, olejů, mazadel a jiných chemických látek.

• Barva
Černá, matná povrchová úprava.

• Montáž
Samořezný šroub o průměru 4,8 mm. UNI 7981 B nebo šroub M5 s vnitřním 
šestihranem DIN 912.

Standardní provedení Síla pro otevření q
Kód Označení [N] g

6251 BPS.30 30 10

Standardní provedení Hlavní rozměry q
Kód Označení H H1 g

6253 BPS.30-SP5 5 19 3

6254 BPS.30-SP10 10 23 4

6255 BPS.30-SP15 15 28 5

Příslušenství na vyžádání
BPS.30-SP: vymezovací podložky 5, 10 a 15 mm z technopolymeru (POM) na bázi 
acetalové pryskyřice (prodáváno zvlášť), černá barva. Kompenzuje možné rozdíly 
v poloze rámu a dveří.
Vlastnosti a provedení
Zavírače dveří BPS se skládají ze svorky připevněné k rámu a z kulového čepu 
připevněného ke dveřím.
Svorka, do které je při zavírání dveří zasunutý kulový čep, slouží rovněž díky svému 
tvaru jako zarážka.
Šrouby, které upevňují svorku a kulový čep k rámu a dveřím, jsou totožné, což 
ulehčuje montáž. Provedené testy prokázaly, že na svor-
ce nedojde k žádné změně vlastností ani po více než 20 
000 cyklech používání.
Zavírače dveří se hodí jak pro roletová vrata, tak pro 
posuvné dveře.
Minimální tloušťka vhodného profilu je 15 mm a vzdále-
nost mezi dveřmi a rámem musí být mezi 2.5 a 3.5 mm 
(Obr. 1).
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Držák panelů

PC
ELESA Original design

• Materiál
Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny. Odolnost 
proti vlivu rozpouštědel, olejů, mazadel a jiných chemických látek.

• Barva
Šedá RAL 7042, matná povrchová úprava.

• Podložky
Termoplastický elastomer, tvrdost 70 Shore A, lisované.

• Vymezovací vložky (zahrnuty v dodávce)
Technopolymer na bázi polyamidu (PA), šedá barva RAL 7042, slouží k upevnění 
panelů o tloušťce větší než 4 mm.
Vkládají se do držáku a zamezují jeho destrukci při utahování upevňovacího 
šroubu.

• Montáž držáku na profil
- zkrácený šroub M6 s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 7984 (Obr. 1).
- šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 (Obr. 2).
- šestihranná matice M6 DIN 439B nebo DIN 934 (Obr. 3).

Standardní provedení q
Kód Označení g

49301 PC.35 31

Vlastnosti a použití
-  Tento výrobek vyhovuje směrnici Machine Directive (2006/42/CE), která rovněž 

zaručuje, že pokud se držák nachází v otevřené poloze, nedojde k jeho ztrátě.
 Obě části držáku jsou spojeny kloubem a je zde místo pro šroub a matici M5. 

Tyto dvě části jsou rovněž neztratitelné.
-  Speciální rozměry držáku umožňují jeho montáž na profily o tloušťce 25 mm a 

více.
-  Montáž panelu do držáku nevyžaduje žádné vrtání. 
-  Po utáhnutí dojde k deformaci podložek, což zaručuje perfektní upnutí 

vloženého panelu.
-  Chemická vazba mezi deformovanými podložkami a tělem držáku z nich dělá 

jeden díl. Strukturovaný povrch podložky zamezuje jakémukoli možnému 
přilepení podložky k panelu po delší době.

-  Držák dovoluje přímou montáž panelů o tloušťce od 3.1 mm až do 4 mm. 
Vymezovací vložky umístěné do dutiny držáku umožní montáž tlustších panelů 
(maximálně do 8 mm).

Technické údaje
Pokud je držák otevřený, a na upevňovací šroub není působeno silou větší než 
250 N, tak nevypadne z těla držáku.
Upevňovací šroub panelu a montážní šrouby mají stejné šestihranné osazení. 
Díky tomu je možné provést montáž pouze jedním šestihranným klíčem (Ch.4). 
Maximální utahovací moment upevňovacího šroubu je 3,5 Nm.
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ELESA S.p.A.
Via Pompei 29
20900 Monza (MB) ITALY
Phone: +39 039 28 11.1
Fax: +39 039 83 63 51
www.elesa.com
info@elesa.com

OTTO GANTER GmbH & Co.KG
Triberger Straße 3
78120 Furtwangen GERMANY
Phone: +49 7723 65 07 130
Fax: +49 7723 65 07 165
www.ganter-griff.com
info@ganter-griff.de

www.elesa-ganter.cz

ELESA+GANTER CZ S.R.O. 
PŘÍMÉ ZASTOUPENÍ PRO 
ČR Počernická 96
10800 PRAHA 10 - Malešice
Tel: +420 296 333 870
Fax: +420 296 333 871
www.elesa-ganter.cz
info@elesa-ganter.cz
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1. antikorozivní materiály
2. účinná spojka: testovaná pro více než 20.000 cyklů
3. flexibilní umístění pro různé typy dveří
4. vymezovací podložky pro přizpůsobení se rozdílné 

tloušťce mezi zárubní a dveřmi
5. snadná montáž (dva šrouby)
6. není potřeba mazání

BPS
Zavírač dveří kulovitého tvaru
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1. držení upínacích prvků v otevřené poloze v souladu s  
CE normou

2. snadná montáž pomocí šestihranného klíče
3. elastomerem potažené podložky
4. není potřeba vrtat panel
5. vhodné pro panely tloušťky od 4 mm do 8 mm (jmenovitá)
6. vhodné pro profily s šířkou 25 mm nebo větší

PC
Tlumící držák panelů




