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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU 

1.1. Asortyment 

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej s� stalowe drzwi wewn�trzne AW DS,  

AW DS EI 30 i AW DS EI 60 oraz stalowe drzwi wewn�trzne, wielkogabarytowe AW DS EI 30 i AW DS 

EI 60, produkowane przez firm� WI�NIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A., 33-311 Wielogłowy 153, w zakładzie 

produkcyjnym w Wielogłowach. 

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobów okre�lone przez Producenta  

i wynikaj�ce z wła�ciwo�ci u�ytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji zastosowanych materiałów  

i elementów. 

 Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje:

• stalowe drzwi wewn�trzne AW DS: 

− AW DSp-1 – drzwi pełne, jednoskrzydłowe, bez deklarowanej odporno�ci ogniowej i/lub 

dymoszczelno�ci, 

− AW DSp-2 – drzwi pełne, dwuskrzydłowe, bez deklarowanej odporno�ci ogniowej i/lub 

dymoszczelno�ci, 

− AW DSs-1 – drzwi przeszklone, jednoskrzydłowe, bez deklarowanej odporno�ci ogniowej i/lub 

dymoszczelno�ci, 

− AW DSs-2 – drzwi przeszklone, dwuskrzydłowe, bez deklarowanej odporno�ci ogniowej i/lub 

dymoszczelno�ci, 

• stalowe drzwi wewn�trzne AW DS EI 30: 

− AW DSp EI 30-1 – drzwi pełne, jednoskrzydłowe, o deklarowanej klasie EI2 30 odporno�ci 

ogniowej i/lub dymoszczelno�ci, 

− AW DSp EI 30-2 – drzwi pełne, dwuskrzydłowe, o deklarowanej klasie EI2 30 odporno�ci ogniowej 

i/lub dymoszczelno�ci, 

− AW DSs EI 30-1 – drzwi przeszklone, jednoskrzydłowe, o deklarowanej klasie EI2 30 odporno�ci 

ogniowej i/lub dymoszczelno�ci, 

− AW DSs EI 30-2 – drzwi przeszklone, dwuskrzydłowe, o deklarowanej klasie EI2 30 odporno�ci 

ogniowej i/lub dymoszczelno�ci, 

• stalowe drzwi wewn�trzne AW DS EI 60: 

− AW DSp EI 60-1 – drzwi pełne, jednoskrzydłowe, o deklarowanej klasie EI2 60 odporno�ci 

ogniowej i/lub dymoszczelno�ci, 

− AW DSp EI 60-2 – drzwi pełne, dwuskrzydłowe, o deklarowanej klasie EI2 60 odporno�ci ogniowej 

i/lub dymoszczelno�ci, 

− AW DSs EI 60-1 – drzwi przeszklone, jednoskrzydłowe, o deklarowanej klasie EI2 60 odporno�ci 

ogniowej i/lub dymoszczelno�ci, 

− AW DSs EI 60-2 – drzwi przeszklone, dwuskrzydłowe, o deklarowanej klasie EI2 60 odporno�ci 

ogniowej i/lub dymoszczelno�ci, 

• stalowe drzwi wewn�trzne, wielkogabarytowe AW DS EI 30: 

− AW DSp EI 30-1 – drzwi wielkogabarytowe pełne, jednoskrzydłowe, o deklarowanej klasie EI2 30 

odporno�ci ogniowej, 
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− AW DSp EI 30-2 – drzwi wielkogabarytowe pełne, dwuskrzydłowe, o deklarowanej klasie EI2 30 

odporno�ci ogniowej, 

− AW DSs EI 30-1 – drzwi wielkogabarytowe przeszklone, jednoskrzydłowe, o deklarowanej 

klasie EI2 30 odporno�ci ogniowej, 

− AW DSs EI 30-2 – drzwi wielkogabarytowe przeszklone, dwuskrzydłowe, o deklarowanej 

klasie EI2 30 odporno�ci ogniowej, 

• stalowe drzwi wewn�trzne, wielkogabarytowe AW DS EI 60: 

− AW DSp EI 60-1 – drzwi wielkogabarytowe pełne, jednoskrzydłowe, o deklarowanej klasie EI2 60 

odporno�ci ogniowej, 

− AW DSp EI 60-2 – drzwi wielkogabarytowe pełne, dwuskrzydłowe, o deklarowanej klasie EI2 60 

odporno�ci ogniowej, 

− AW DSs EI 60-1 – drzwi wielkogabarytowe przeszklone, jednoskrzydłowe, o deklarowanej 

klasie EI2 60 odporno�ci ogniowej, 

− AW DSs EI 60-2 – drzwi wielkogabarytowe przeszklone, dwuskrzydłowe, o deklarowanej 

klasie EI2 60 odporno�ci ogniowej. 

Wymiary stalowych drzwi wewn�trznych AW DS, AW DS EI 30 i AW DS EI 60 w �wietle 

o�cie�nicy (szeroko�� x wysoko��) wynosz�: 

• (537 ÷ 1037) x (1613 ÷ 2200) mm – w przypadku drzwi jednoskrzydłowych, 

• (1070 ÷ 2070) x (1613 ÷ 2200) mm – w przypadku drzwi dwuskrzydłowych, przy czym wymiary 

zewn�trzne skrzydła czynnego i biernego bez słupka przymykowego wynosz� (szeroko�� x 

wysoko��): (537 ÷ 1104) x 1637 ÷ 2224) mm. 

Skrzydła drzwi maj� grubo�� 62,5 ± 1 mm. 

Wymiary stalowych drzwi wewn�trznych wielkogabarytowych AW DS EI 30 i AW DS EI 60  

w �wietle przej�cia (szeroko�� x wysoko��) wynosz�: 

• (625 ÷ 1250) x (1875 ÷ 2500) mm – w przypadku drzwi jednoskrzydłowych, 

• (1250 ÷ 2500) x (1875 ÷ 2500) mm – w przypadku drzwi dwuskrzydłowych, przy czym szeroko��

skrzydła czynnego nie mo�e by� mniejsza ni� 625 mm i nie mo�e by� wi�ksza ni� 1250 mm. 

Skrzydła drzwi maj� grubo�� 62,5 ± 1 mm. 

Opis techniczny materiałów i elementów, z których wykonywane s� drzwi, jako�� wykonania oraz 

oznakowanie drzwi obj�tych niniejsz� Krajow� Ocen� Techniczn�, podano w Zał�czniku A. 

Budow� oraz przekroje charakterystyczne stalowych drzwi wewn�trznych AW DS, AW DS EI 30 

i AW DS EI 60 oraz stalowych drzwi wewn�trznych, wielkogabarytowych AW DS EI 30 i AW DS EI 60 

pokazano w Zał�czniku B. 

1.2. Stalowe drzwi wewn�trzne AW DS 

Skrzydło drzwi stalowych AW DS ma konstrukcj� skrzynkowo-płaszczow� i wykonywane jest  

z dwóch arkuszy blachy stalowej grubo�ci 0,7 ÷ 0,75 mm, ocynkowanej lub ocynkowanej i powlekanej 

powłok� poliestrow�, ukształtowanych metod� gi�cia na zimno i tworz�cych okładziny skrzydła 

drzwiowego. Zagi�cia wzdłu� kraw�dzi pionowych i nadpro�owej tworz� przylg� o szeroko�ci 16 mm. 

Wzdłu� kraw�dzi progowej blachy obu okładzin zachodz� na siebie i poł�czone s� ze sob� nitami 

stalowymi ø 5 x 9 mm w rozstawie 200 mm. W ka�dym górnym i dolnym naro�niku skrzydła blachy 

okładzin ł�czone s� przy pomocy nitów stalowych ø 5 x 9 mm, po jednym w ka�dym naro�niku. 
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Wzmocnienie skrzydła tworzy, umieszczony od wewn�trz, stalowy ocynkowany płaskownik  

o przekroju 3,0 x 59 mm umieszczony wzdłu� całej kraw�dzi zawiasowej oraz na odcinku 100 mm 

wzdłu� kraw�dzi nadpro�owej. W rejonie zamka umieszczona jest blacha wzmacniaj�ca o grubo�ci  

1,0 mm i wymiarach 235 x 59 mm.  

Wypełnienie skrzydła stanowi� płyty styropianowe o kodzie EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-

BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 lub karton komórkowy o gramaturze 160 kg/m2. Wypełnienie 

jest przyklejone do okładzin skrzydła za pomoc� kleju Macroplast UR 7225 firmy Henkel, DEKO-10 lub

DEKO ZN-7 firmy Polychem Systems. 

Konstrukcja skrzydła biernego i czynnego w drzwiach dwuskrzydłowych jest identyczna jak 

konstrukcja skrzydła w drzwiach jednoskrzydłowych, z tym, �e do skrzydła biernego przykr�cana jest 

listwa przymykowa, wyprofilowana z blachy stalowej o grubo�ci 1,25 mm. Listwa przymykowa 

przykr�cana jest o�mioma �rubami M6 x 45, rozmieszczonymi parami w czterech miejscach: w 

odległo�ci 100 mm od naro�ników skrzydła i po 100 mm od blachy czołowej zamka. Na całej długo�ci, w 

przyldze listwy przymykowej umieszczona jest uszczelka przylgowa, wykonana z EPDM firmy INTER-

DEVENTER. 

Jako oszklenie skrzydeł drzwi stalowych AW DS stosowane jest szkło bezpieczne warstwowe. 

Maksymalne wymiary przeszkle� wynosz� (szeroko�� x wysoko��) 600 x 700 mm. Mog� by� równie�

stosowane przeszklenia okr�głe � 400 mm, przy czym budowa i sposób mocowania przeszklenia s�

identyczne jak w przypadku przeszklenia prostok�tnego, a powierzchnia przeszklenia okr�głego nie 

wychodzi poza obr�b przeszklenia prostok�tnego. W drzwiach o deklarowanej odporno�ci na włamanie 

stosowane s� szyby klasy P4A lub P5A wg PN-EN 356:2000, wg p. A.1.4. 

Szyby osadzone s� za po�rednictwem podkładek z twardego drewna o wymiarach 25 x 30 x 5 mm 

na ceownikach wykonanych z blachy stalowej ocynkowane gi�tej na zimno, o wymiarach 11 x 64,5 x  

0,8 mm i długo�ci 65 mm. Na �ciankach poziomych otworu pod oszkleniem umieszczone s� po dwa 

ceowniki w odległo�ciach 150 mm od kraw�dzi, a na �ciankach pionowych otworu – po trzy ceowniki w 

rozstawie co 150 mm. Ceowniki s� przynitowane do okładzin skrzydła stalowymi nitami ø 3 mm, po dwa z 

ka�dej strony. Elementami przytrzymuj�cymi tafl� szkła s� k�towniki wykonane z blachy stalowej 

ocynkowanej, o wymiarach 15 x 15 x 0,8 mm i długo�ci 30 mm, przykr�cone do ceowników 

rozmieszczonych na obwodzie dwoma nitami ø 3 mm ka�dy. Na ka�dym ceowniku znajduj� si� po dwa 

k�towniki podtrzymuj�ce, umieszczone po przeciwległych stronach tafli szkła. Z obu stron skrzydła, wzdłu�

obwodu tafli szklanych, umieszczone s� przyszybowe listwy maskuj�ce wykonane z ceownika o przekroju 

12 x 55 x 27 mm z blachy stalowej ocynkowanej o grubo�ci 2 mm, wraz z przyszybow� uszczelk�

dociskow�, wykonan� z EPDM firmy INTER-DEVENTER. Ramki maskuj�ce poł�czone s� ze sob� za 

pomoc� �rub M5 x 45 mm. 

O�cie�nice drzwi wykonane s� z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy o grubo�ci 

1,5 ÷ 2,0 mm, ocynkowanych i powlekanych powłok� proszkow�. Stojaki o�cie�nic s� spawane z 

nadpro�em lub ł�czone z nadpro�em za pomoc� ł�czników i skr�cane za pomoc� dwóch par �rub 

stalowych M6 x 10 mm. Na obwodzie o�cie�nicy, we wr�bach w stojakach i nadpro�u, osadzona jest 

uszczelka przylgowa wykonana z EPDM firmy INTER-DEVENTER.  

Skrzydła drzwiowe s� zawieszone w o�cie�nicy na 3 zawiasach typu ECO E34.01 lub ECO E68.01 

LHA, firmy ECO SCHULTE. Skrzydła drzwi mog� by� zawieszone w o�cie�nicy na dwóch zawiasach pod 

warunkiem zastosowania bolca przeciwwywa�eniowego w miejsce �rodkowego zawiasu. 

Drzwi stalowe AW DS s� wyposa�one w: 
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• zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy GBS 81 firmy ECO Schulte z wkładk� b�benkow�

40/45 firmy DOORTECH lub zamek zapadkowo zasuwkowy WSS 2014 kl. 3, typu 96561 firmy 

Wilhelm Schlechtendahl & S�hne   

• tarcze osłonowe z klamk� i otworem pod klucz D-110 firmy ECO Schulte.  

Drzwi mog� by� wyposa�one tak�e w bolce przeciwwywa�eniowe, umieszczone po stronie 

zawiasowej skrzydła oraz wizjer SEC-16 40/70/200-6828 lub PANORAMA 2000 CYKLOP.  

Okucia stosowane w drzwiach powinny by� wprowadzone do obrotu, zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami oraz zamierzonym zastosowaniem. 

Typy oku� powinny by� dostosowane do masy i geometrii skrzydeł oraz obci��e�

eksploatacyjnych. Zastosowanie w drzwiach oku� innych ni� podane powy�ej, ale tego samego rodzaju, 

nie mo�e powodowa� zmian w budowie zespołu drzwiowego.  

1.3. Stalowe drzwi wewn�trzne AW DS EI 30  

Skrzydło drzwi stalowych AW DS EI 30 ma konstrukcje skrzynkowo-płaszczow� i wykonywane 

jest z dwóch arkuszy blachy stalowej grubo�ci 0,7 ÷ 0,75 mm, ocynkowanej lub ocynkowanej i 

powlekanej powłok� poliestrow�, ukształtowanych metod� gi�cia na zimno i tworz�cych okładziny 

skrzydła drzwiowego. Zagi�cia wzdłu� kraw�dzi pionowych i nadpro�owej tworz� przylg� o szeroko�ci 

16 ± 1 mm. Wzdłu� kraw�dzi progowej blachy obu okładzin zachodz� na siebie i poł�czone s� ze sob�

nitami stalowymi ø 5 x 9 mm w rozstawie 150 ÷ 200 mm (pierwsze nity w odległo�ci 20 ÷ 30 mm od 

ko�ców skrzydła). W ka�dym górnym i dolnym naro�niku skrzydła blachy okładzin ł�czone s� przy 

pomocy nitów stalowych ø 5 x 9 mm, po jednym w ka�dym naro�niku.  

Wzmocnienie skrzydła tworz�, umieszczone od wewn�trz: 

• stalowy ocynkowany płaskownik o przekroju 3,0 x 59 mm, wygi�ty w kształcie litery U lub L, 

umieszczony wzdłu� całej kraw�dzi zawiasowej oraz na odcinkach 100 mm wzdłu� kraw�dzi 

nadpro�owej i progowej (U) lub na odcinku 100 mm wzdłu� kraw�dzi nadpro�owej (L), 

• stalowy ocynkowany płaskownik wzmacniaj�cy o przekroju 1,0 x 59 mm i długo�ci 235 mm, 

umieszczony wzdłu� kraw�dzi zamkowej, w rejonie zamka, 

• kształtownik w kształcie litery S o wymiarach 30 x 29 x 30 x 29 x 38 mm, profilowany na zimno  

z blachy stalowej o grubo�ci 1,0 mm, umieszczony wzdłu� całej kraw�dzi progowej skrzydła. 

 Na górnej poziomej powierzchni skrzydeł wykonane s� 4 pary otworów ø 5 mm w odległo�ci  

15 mm od kraw�dzi (skrajne pary w odległo�ci 150 mm od naro�ników skrzydła). 

Wypełnienie skrzydła stanowi płyta skalnej wełny mineralnej o grubo�ci 59 ± 1 mm FIRE 

DOORS D110 firmy Rockwool. Płyta z wełny mineralnej przyklejana jest do okładzin skrzydła za pomoc�

kleju poliuretanowego Macroplast UK 8103 lub Macroplast UR 7225, firmy Henkel, DiPUR 502, DEKO-

10 lub DEKO-ZN-7, firmy Polychem Systems. 

Konstrukcja skrzydła biernego i czynnego w drzwiach dwuskrzydłowych jest identyczna jak 

konstrukcja skrzydła w drzwiach jednoskrzydłowych, z tym, �e do skrzydła biernego przykr�cany jest 

stalowy słupek przymykowy. Konstrukcj� słupka przymykowego tworz�: 

• kształtownik zamkni�ty o wymiarach zewn�trznych przekroju 35 x 70 mm i grubo�ci �cianki  

1,5 mm lub kształtownik kapeluszowy o wymiarach zewn�trznych przekroju 9 x 36 x 71 x 9 mm, 

profilowany z blachy stalowej grubo�ci �cianki 1,25 mm, oraz 
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• kształtownik U o wymiarach przekroju 12 x 61 x 10, wygi�ty na zimno z blachy stalowej grubo�ci 

1,5 mm lub kształtownik U o wymiarach przekroju 15 x 61 x 12, wygi�ty na zimno z blachy 

stalowej grubo�ci 1,5 mm. 

Elementy słupka przymykowego s� poł�czone spawami punktowymi co około 200 mm. Słupek 

przymykowy poł�czony jest na stałe ze skrzydłem biernym o�mioma �rubami M5 x 15 mm, 

rozmieszczonymi parami w czterech miejscach: w odległo�ci 100 mm od naro�ników skrzydła i po  

100 mm w gór� i w dół od blachy czołowej zamka.  

 Pomi�dzy kształtownikiem zamkni�tym lub profilem kapeluszowym słupka przymyku a kraw�dzi�

zamkow� skrzydła biernego, w miejscu bezpo�redniego styku, umieszczone s� na całej długo�ci styku 

dwie uszczelki ceramiczne o przekroju 3 x 20 mm firmy Promat TOP, a pomi�dzy nimi jedna uszczelka 

p�czniej�ca o przekroju 2 x 20 mm, Promaseal PL firmy Promat TOP (stosowana w drzwiach o 

deklarowanej odporno�ci ogniowej i dymoszczelno�ci) lub Eurostrip (nr kat.: 3015302) firmy Carboline 

Polska (stosowana tylko w drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej, bez dymoszczelno�ci). 

 Pomi�dzy kształtownikiem U słupka przymyku a powierzchni� licow� skrzydła biernego,  

w miejscu bezpo�redniego styku, umieszczona jest na całej długo�ci styku uszczelka ceramiczna  

o przekroju 3 x 20 mm firmy Promat TOP. 

Wypełnienie ka�dego słupka przymykowego tworz� cztery paski płyt gipsowo-kartonowych typu 

F o przekroju 12,5 x 30 mm, przy czym dwa skrajne paski wypełnienia stanowi� izolacj� na całej długo�ci 

słupka, a dwa �rodkowe paski wypełnienia stanowi� izolacj� na odcinku od przeciwzamka do górnej 

kraw�dzi słupka.  

Wewn�trz słupka przymykowego umieszczone s� pionowe stalowe pr�ty rygluj�ce rurowe  

o �rednicy zewn�trznej 6 ÷ 10 mm, sprz��one z przeciwzamkiem, które zako�czone s� trzpieniami ze 

stali nierdzewnej. Na dolnym ko�cu słupka zamontowana jest prowadnica pr�ta rygluj�cego w postaci 

stalowej blachy z otworem, a na górnym – w postaci zatrzasku automatycznego prostok�tnego 

PAN330004 firmy ASSA Abloy, który słu�y równie� do sterowania (blokowania, zwalniana) pr�tów 

rygluj�cych (zastosowanie ryglowania skrzydła biernego nie mo�e powodowa� przerwania i uszkodze�

uszczelek). 

W drzwiach stalowych AW DS EI 30 przeszklonych stosowane s� szyby PYROBEL 16  

o grubo�ci 17 mm, firmy AGC Flat Glass lub szyby PYROSTOP 30-10 o grubo�ci 15 mm firmy 

PILKINGTON. Maksymalne wymiary przeszkle� prostok�tnych wynosz� (szeroko�� x wysoko��) 476 x 

686 mm. Maksymalna �rednica przeszkle� okr�głych wynosi Ø 476 mm. Minimalna odległo�� kraw�dzi 

przeszklenia od kraw�dzi skrzydła (bez uwzgl�dniania słupka przymykowego w przypadku skrzydła 

biernego) wynosi 266 mm.  

Wzmocnienie otworów w skrzydle pod osadzenie przeszklenia stanowi� stalowe ceowniki  

o wymiarach przekroju 11 x 64,5 x 11 mm, grubo�ci 0,8 mm oraz długo�ci 30 mm, umieszczone po dwa 

na ka�dym z poziomych i pionowych boków, w odległo�ci 75 mm od naro�nika otworu przeszklenia do 

kraw�dzi bocznej ceownika – w przypadku boków poziomych i 150 mm – w przypadku boków 

pionowych. Ceowniki poł�czone s� z obu stron z blachami okładzinowymi skrzydła przy pomocy par 

nitów stalowych Ø3 mm. 

 Szyby osadzone s� z luzem 3 ÷ 5 mm, przy pomocy stalowych k�towników 15 x 15 x 0,8 mm  

i długo�ci 30 mm, mocowanych po obu stronach szyby do stalowych ceowników wzmacniaj�cych przy 

pomocy stalowych nitów Ø3 mm (po dwa nity na k�townik), poprzez uszczelki ceramiczne o przekroju  
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3 x 20 mm firmy Promat TOP. Po obwodzie szyby umieszczona jest uszczelka p�czniej�ca o przekroju  

2 x 20 mm, Promaseal PL firmy Promat TOP (stosowana w drzwiach o deklarowanej odporno�ci 

ogniowej i/lub dymoszczelno�ci) lub Eurostrip (o nr kat.: 3015302) firmy Carboline Polska (stosowana 

tylko w drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej). Z obu stron skrzydeł umieszczone s� ramki 

maskuj�ce wykonane z ocynkowanej blachy stalowej grubo�ci 2,0 mm. Pomi�dzy szyb� a ramkami 

umieszczone s� uszczelki S6749/O firmy Inter Deventer, z modyfikowanego EPDM. Ramki maskuj�ce 

znajduj�ce si� z obu stron skrzydła poł�czone s� ze sob� za pomoc� 8 zestawów: �ruba M5 x 45 mm  

i tuleja z gwintem wewn�trznym M5 x 40 (po dwa zestawy mocuj�ce na ka�dym z boków ramki 

przeszklenia, w odległo�ci 100 mm od naro�nika ramki maskuj�cej). Wewn�trzne przestrzenie ramek, po 

obu stronach skrzydeł, s� szczelnie wypełnione paskami z płyt gipsowo-kartonowych typu F lub DF, 

grubo�ci 12,5 mm. 

W drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej (bez deklarowanej dymoszczelno�ci) mo�e by�

stosowana kratka wentylacyjna typu FB AIR TRANSFER VENT firmy Securo AS, o grubo�ci 27 mm i 

maksymalnych wymiarach (szeroko�� x wysoko��) 500 x 300 mm, wg rys. B1, B2 i B15. Kratka 

wentylacyjna osadzona jest w otworze skrzydła drzwiowego, w �rodku grubo�ci skrzydła na stalowych 

ceownikach o wymiarach przekroju 11 x 64,5 x 11 x 0,8 mm (po dwa na ka�dym boku otworu). Ceowniki 

poł�czone s� z blachami poszycia skrzydła przy pomocy dwóch par stalowych nitów ø 3 mm. 

Elementami przytrzymuj�cymi kratk� s� k�towniki z blachy stalowej o wymiarach przekroju 15 x 15 x 0,8 

mm, mocowane, po obu stronach kratki, do stalowych ceowników przy pomocy paty nitów ø 3 mm (po 

dwa nity na k�townik). Po obwodzie kratki wentylacyjnej umieszczona jest uszczelka p�czniej�ca o 

przekroju 20 x 2 mm, Promaseal PL firmy Promat TOP TOP lub Eurostrip (nr kat.: 3015302) firmy 

Carboline Polska, która wypełnia przestrze� mi�dzy kratk� a kraw�dziami otworu. Z obu stron kratki 

umieszczone s� �aluzje maskuj�ce, wykonane z blachy stalowej o grubo�ci 1,0 mm. 	aluzje 

przymocowane s� do blach poszycia blachowkr�tami samowierc�cymi 4,2 mm. Maksymalna odległo��

górnej kraw�dzi kratki wentylacyjnej od dolnej kraw�dzi skrzydła wynosi 500 mm, natomiast minimalna 

odległo�� bocznej kraw�dzi kratki wentylacyjnej od bocznej kraw�dzi skrzydła wynosi 200 mm. 

Minimalna odległo�� górnej kraw�dzi kratki od kraw�dzi przeszklenia wynosi 500 mm. Mo�liwe jest 

stosowanie wył�cznie jednej kratki wentylacyjnej w skrzydle.  

W drzwiach AW DS EI 30 stosowane s� o�cie�nice stalowe: wewn�trzna, obejmuj�ca lub 

naro�na wg rys. B16. 

O�cie�nice drzwi wykonane s� z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy grubo�ci  

1,5 ÷ 2,0 mm, ocynkowanych i powlekanych powłok� proszkow�. Stojaki o�cie�nic s� ł�czone  

z nadpro�em za pomoc� ł�czników i skr�cane za pomoc� dwóch par �rub stalowych M6 x 10 mm lub 

spawane bezpo�rednio. Na obwodzie o�cie�nicy, we wr�bach w stojakach i nadpro�u osadzona jest 

uszczelka przylgowa S 7234/O firmy INTER-DEVENTER. O�cie�nica mo�e by� wyposa�ona w stalowy 

kształtownik progowy o wymiarach 40 x 80 x 2 mm. 

Blachy stalowe okładzin skrzydeł i elementy o�cie�nicy mog� by� pomalowane lub powlekane 

powłok� poliestrow� grubo�ci 25 
m.  

Powierzchnie zewn�trzne drzwi (ale nie kraw�dzie) mog� by� wyko�czone laminatami 

dekoracyjnymi lub fornirami, o grubo�ci nie wi�kszej ni� 1,5 mm. 

Wzdłu� stojaków i nadpro�a o�cie�nicy umieszczona jest uszczelka p�czniej�ca o przekroju 20 x 

2 mm, Promaseal PL firmy Promat TOP (stosowana w drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej 
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i/lub dymoszczelno�ci) lub Eurostrip (nr kat.: 3015302) firmy Carboline Polska (stosowana tylko w 

drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej). Wzdłu� kraw�dzi zamkowej skrzydła czynnego oraz 

wzdłu� słupka przymykowego skrzydła biernego umieszczona jest uszczelka p�czniej�ca o przekroju 20 

x 2 mm, Promaseal PL firmy Promat TOP (stosowana w drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej i/ 

lub dymoszczelno�ci) lub Eurostrip (o nr kat.: 3015302) firmy Carboline Polska (stosowana tylko w 

drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej).  

Na kraw�dzi zamkowej na wysoko�ci zamka skrzydła czynnego dodatkowo jest umieszczona 

uszczelka p�czniej�ca o przekroju 20 x 2 mm, Promaseal PL firmy Promat TOP (stosowana w drzwiach 

o deklarowanej odporno�ci ogniowej i/lub dymoszczelno�ci) lub Eurostrip (nr kat.: 3015302) firmy 

Carboline Polska (stosowana tylko w drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej). 

Wzdłu� kraw�dzi zawiasowej w okolicy bolców wywa�eniowych i zawiasów na skrzydle 

dodatkowo jest umieszczona uszczelka p�czniej�ca o przekroju 20 x 2 mm, Promaseal PL firmy Promat 

TOP (stosowana w drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej i/lub dymoszczelno�ci) lub Eurostrip 

(nr kat.: 3015302) firmy Carboline Polska (stosowana tylko w drzwiach o deklarowanej odporno�ci 

ogniowej). 

W specjalnie wyprofilowanych wr�bach wzdłu� rowka słupka przymykowego skrzydła biernego 

umieszczona jest uszczelka dociskowa typu S7234/O firmy INTER-DEVENTER. 

W drzwiach o deklarowanej dymoszczelno�ci elementy o�cie�nicy oraz styki słupka 

przymykowego ze skrzydłem biernym uszczelnione s� mas� silikonow�. 

Drzwi AW DS EI 30, jedno- i dwuskrzydłowe, o deklarowanej odporno�ci ogniowej s�

wyposa�one w nast�puj�ce okucia: 

• po dwa zawiasy na skrzydło E68.01 LHA firmy ECO Schulte, 

• zamek główny zapadkowo-zasuwkowy ze stalow� zapadk�, typu 96561 firmy Wilhelm 

Schlechtendahl & Söhne (WSS) (w przypadku drzwi dwuskrzydłowych umieszczony w skrzydle 

czynnym), 

• wkładk� b�benkow� zamka głównego 40/45 (nikiel szczotkowany) firmy DOORTECH  

(w przypadku drzwi dwuskrzydłowych umieszczona w skrzydle czynnym), 

• przeciwzamek 1130.100009 firmy Beyer & Müller Heiligenhaus (BMH) (w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych umieszczony w skrzydle biernym), 

• zestaw pr�tów rygluj�cych z ko�cówkami, współpracuj�cy z przeciwzamkiem firmy Wi�niowski 

PL (w przypadku drzwi dwuskrzydłowych umieszczony w skrzydle biernym), 

• zatrzask górny automatyczny prostok�tny PAN330004 firmy ASSA Abloy (w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych umieszczony w skrzydle biernym), 

• po 2 sz. na skrzydło bolców przeciwwywa�eniowych firmy Wi�niowski PL (w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych umieszczone w skrzydle czynnym i biernym),  

• komplet klamek z tarczami ze stali nierdzewnej D-110 (z rdzeniem stalowym i trzpieniem 

obrotowym stalowym) firmy ECO Schulte (w przypadku drzwi dwuskrzydłowych umieszczony  

w skrzydle czynnym), 

• zamykacz nawierzchniowy DC 140 firmy ASSA Abloy (w przypadku drzwi dwuskrzydłowych 

umieszczone dwa zamykacze: w skrzydle czynnym i biernym), 
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• regulator kolejno�ci zamykania typu RKZ SR BASSIS firmy ECO Schulte (tylko w przypadku 

drzwi dwuskrzydłowych). 

Drzwi AW DS EI 30, jedno- i dwuskrzydłowe, o deklarowanej odporno�ci ogniowej mog� by�

dodatkowo wyposa�one w nast�puj�ce okucia: 

• elektrozaczep awersyjny (przy braku napi�cia zamkni�ty), współpracuj�cy z zamkiem głównym, 

typu HARTTE SHD 12V ac/dc standard firmy BIRA TRADE Tomasz Bira, typu effeff 142 lub typu 

effeff 118 firmy ASSA ABLOY, przy czym elektrozaczep zamontowany jest do słupka 

przymykowego skrzydła biernego przy pomocy blachy najazdowej ze stali nierdzewnej  

o grubo�ci 1,5 mm i dwóch par stalowych �rub M5 x 12 mm; osłona komory elektrozaczepu wg 

rys. B21, 

• elektrozaczep rewersyjny (przy braku napi�cia otwarty), zastosowany powy�ej zamka głównego 

typu HARTTE SHD 12V dc firmy BIRA TRADE Tomasz Bira, typu effeff 342 lub typu effeff 138 

firmy ASSA ABLOY, współpracuj�cy z zamkiem dodatkowym zapadkowo-zasuwkowym typu 

GBS 81 firmy ECO Schulte lub zapadkowym typu effeff 807.10 firmy ASSA ABLOY, przy czym 

elektrozaczep zamontowany jest do słupka przymykowego skrzydła biernego przy pomocy 

blachy najazdowej ze stali nierdzewnej o grubo�ci 1,5 mm i dwóch par stalowych �rub M5 x  

12 mm; osłona komory elektrozaczepu wg rys. B21; zamek dodatkowy wbudowany jest 

analogicznie jak zamek główny (dotyczy to zwłaszcza warstw otulaj�cych), 

• rygiel r�czny typu PS 800110 firmy CORBIN (alternatywnie zamiast przeciwzamka) blokuj�cy 

gór� i dołem – skrzydło bierne (ci�gna rygla umieszczone s� w otworze utworzonym w 

�rodkowej cz��ci pakietu płyt gipsowo-kartonowych słupka przymykowego – tylko w przypadku 

drzwi dwuskrzydłowych), 

• zwor� elektromagnetyczn� typu EM3000 AH firmy DORMA (cz��� elektromagnetyczna zwory 

jest zamontowana poprzez aluminiowy k�townik monta�owy do nadpro�a o�cie�nicy przy 

pomocy 3 zestawów: �ruba M5 x 12 mm i nitonakr�tka M5, natomiast stalowa płyta zwory jest 

zamontowana do skrzydła poprzez zestaw k�towników aluminiowych przy pomocy 5 zestawów: 

�ruba M5 x 12 mm i nitonakr�tka M5), 

• zwor� elektromagnetyczn� typu EM3000 AH firmy DORMA (cz��� elektromagnetyczna zwory 

jest zamontowana poprzez aluminiowy płaskownik monta�owy do nadpro�a o�cie�nicy przy 

pomocy 4 zestawów: �ruba M5 x 12 mm i nitonakr�tka M5, natomiast stalowa płyta zwory jest 

zamontowana do skrzydła poprzez stalowe wzmocnienie pod zwor� przy pomocy 6 zestawów: 

�ruba M5 x 12 mm i nitonakr�tka M5), 

• wizjer typu PANORAMA 200 firmy CYKLOP – umieszczony w skrzydłach pełnych, na wysoko�ci 

1450 – 1550 mm od poziomu posadzki, 

• zamek elektryczny typu EL 560 (alternatywnie zamiast głównego zamka zapadkowo-

zasuwkowego) ze stalowym przepustem kablowym typu EA 280 i kablem o �rednicy nie wi�kszej 

ni� 6 mm; zamek zamontowany jest zgodnie z opisem technicznym drzwi, ze szczególnym 

uwzgl�dnieniem grubo�ci minimalnych warstw otulaj�cych zamek; kiesze� przepustu kablowego 

zabezpieczona jest paskami o ł�cznej grubo�ci minimum 6 mm płyty Promatec H firmy PROMAT 

TOP lub Palstop Pax firmy Branddex; kabel wewn�trz skrzydła prowadzony jest przy 

kraw�dziach poziomych i pionowych (w odległo�ci około 5 mm od kraw�dzi skrzydła), 
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• trzymacz elektromagnetyczny typu EM 850 firmy STUMET; cz��� stalowa (niemagnetyczna) 

zamocowana jest do poszycia zewn�trznego, skrzydła drzwiowego przy pomocy 4 zestawów: 

�ruba M5x25 oraz nitonakr�tka M5 poprzez stalowe wzmocnienie wykonane z blachy o 

rozmiarach 350 x 170 x 0,8 mm, znajduj�ce si� wewn�trz skrzydła,  

• uszczelk� opadaj�c� typu Igloo DA 1001 firmy DOMATIC; wzdłu� kraw�dzi progowych skrzydeł 

blachy obu okładzin poł�czone s� ze sob� poprzez listwy opadaj�ce przy pomocy stalowych 

blachowkr�tów Ø 3 mm o rozstawie około 200 mm, przy czym listwy opadaj�ce s� przesuni�te 

maksymalnie w stron� płaszczyzny przeciwnej do płaszczyzny zawiasowej skrzydła  

a uszczelniaj�ce cz��ci listew opadaj�cych od strony kraw�dzi zamkowej s� wysuni�te na około 

7 mm poza skrzydło (skrzydła w przypadku drzwi dwuskrzydłowych), 

• kontaktron MC 240 + para kołnierzy MC 200 S32 firmy ALARMTECH; cz��� magnetyczna 

kontaktronu MC 240 znajduje si� w skrzydle czynnym i jest osadzona na kraw�dzi nadpro�owej 

poprzez kołnierz MC 200 S32 w odległo�ci 100 mm od kraw�dzi zamkowej, cz��� elektryczna 

kontaktronu MC.240 osadzona jest w nadpro�u o�cie�nicy poprzez kołnierz MC.200.S32; osie 

cz��ci magnetycznej i elektrycznej pokrywaj� si�. 

Zagł�bienie zapadki zamka głównego w stalowej blasze zaczepowej wynosi minimum 6 mm,  

a w przypadku zamka elektrycznego typu EL 560 minimum 8 mm.  

Komory zamkowe (zamka głównego, przeciwzamka i zamka dodatkowego – je�eli wyst�puje), 

utworzone przez płaskownik z blachy stalowej grubo�ci 0,75 mm lub 0,8 mm, osłoni�te s� od strony 

zawiasowej skrzydła płyt� gipsowo – kartonow� o grubo�ci 15 mm, o wymiarach 110 x 177 mm, typu F 

lub DF, natomiast od strony przeciwnej dwoma płytami gipsowo-kartonowymi o grubo�ci 12,5 mm,  

o wymiarach 110 x 177 mm, typu F lub DF. 

Drzwi AW DS EI 30, jedno- i dwuskrzydłowych, o deklarowanej dymoszczelno�ci s� wyposa�one 

w nast�puj�ce okucia:  

• po dwa zawiasy na skrzydło E68.01 LHA firmy ECO Schulte, 

• zamek zapadkowo-zasuwkowy GBS 81 firmy ECO Schulte (w przypadku drzwi dwuskrzydłowych 

umieszczony w skrzydle czynnym), 

• rygiel r�czny blokuj�cy gór� i dołem typu PS 800110 firmy CORBIN (w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych umieszczony w skrzydle biernym),  

• wkładk� b�benkow� 40/45 (nikiel szczotkowany) firmy DOORTECH (w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych umieszczon� w skrzydle czynnym), 

• zamykacz TS 11 F firmy ECO Schulte (w skrzydle czynnym w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych), 

• dwa bolce antywywa�eniowe firmy WI�NIOWSKI Pl. (w przypadku drzwi dwuskrzydłowych 

umieszczone w skrzydle czynnym i biernym),  

• komplet klamek z tarczami, z rdzeniem stalowym 2916/02 firmy NEMEF. 

W drzwiach z funkcj� dymoszczelno�ci s� stosowane listwy opadaj�ce STADI firmy Athmer lub 

IGLOO DA0551 firmy DOMATIC, które poł�czone s� bezpo�rednio z blachami okładzinowymi skrzydeł 

przy pomocy stalowych blachowkr�tów Ø 3 mm w rozstawie co 200 mm. Poł�czenia pomi�dzy listw�

opadaj�c� a blachami okładzinowymi uszczelnione s� mas� silikonow�. Listwa opadaj�ca przesuni�ta 
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jest maksymalnie do kraw�dzi zamkowej skrzydła od strony płaszczyzny przeciwnej do płaszczyzny 

zawiasowej (przylgowej) i jej cz��� uszczelniaj�ca wysuni�ta jest 7 mm poza kraw�d� skrzydła. 

W drzwiach AW DS EI 30 obj�tych niniejsz� Krajow� Ocen� Techniczn� powinny by� stosowane 

kompletne okucia i osprz�t, zgodne z opisem podanym w p. 1.3, wprowadzone do obrotu zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami oraz zamierzonym zastosowaniem. Okucia powinny by� dostosowane do 

masy i geometrii skrzydeł oraz do obci��e� eksploatacyjnych. 

 Zastosowanie w drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej i/lub dymoszczelno�ci oku�

innych ni� podane w p. 1.3, ale tego samego rodzaju, jest mo�liwe, gdy zostały one wprowadzone do 

obrotu zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i ich przydatno�� do zastosowania w drzwiach o konstrukcji 

opisanej w p. 1.3 oraz o odpowiedniej klasie odporno�ci ogniowej i/lub dymoszczelno�ci została 

potwierdzona odpowiedni� cyfr� lub symbolem w czwartej pozycji kodu klasyfikacyjnego podanego w 

przedmiotowej specyfikacji technicznej (normie, krajowej ocenie technicznej lub europejskiej ocenie 

technicznej), co oznacza, �e zostały przeprowadzone wymagane badania w tym zakresie, przy czym, 

przy doborze oku� zamiennych, poza zgodno�ci� konstrukcji drzwi, nale�y ponadto uwzgl�dni�

zgodno��: 

− czasu klasyfikacyjnego odporno�ci ogniowej oku� zamiennych, wynikaj�cego z 

przeprowadzonych bada� odporno�ci ogniowej drzwi, w których były zastosowane te okucia, z 

czasem klasyfikacyjnym odporno�ci ogniowej drzwi, w których zamienne okucia maj� by�

zastosowane,  

− klasy dymoszczelno�ci, wynikaj�cej z przeprowadzonych bada� dymoszczelno�ci drzwi, w 

których były zastosowane te okucia, z klas� dymoszczelno�ci drzwi, w których zamienne okucia 

maj� by� zastosowane. 

Zastosowane okucia zamienne powinny by� równie� dostosowane do masy i geometrii skrzydeł oraz do 

obci��e� eksploatacyjnych, a tak�e nie powinny powodowa� zmian w budowie drzwi. 

1.4. Stalowe drzwi wewn�trzne AW DS EI 60 

Skrzydło drzwi stalowych AW DS EI 60 ma konstrukcje skrzynkowo-płaszczow� i wykonywane 

jest z dwóch arkuszy blachy stalowej grubo�ci 0,7 ÷ 0,75 mm, ocynkowanej lub ocynkowanej i 

powlekanej powłok� poliestrow�, ukształtowanych metod� gi�cia na zimno i tworz�cych okładziny 

skrzydła drzwiowego. Zagi�cia wzdłu� kraw�dzi pionowych i nadpro�owej tworz� przylg� o szeroko�ci 

16 ± 1 mm. Wzdłu� kraw�dzi progowej blachy obu okładzin zachodz� na siebie i poł�czone s� ze sob�

nitami stalowymi ø 5 x 9 mm w rozstawie 150 ÷ 200 mm (pierwsze nity w odległo�ci 20 ÷ 30 mm od 

ko�ców skrzydła). W ka�dym górnym i dolnym naro�niku skrzydła blachy okładzin ł�czone s� przy 

pomocy nitów stalowych ø 5 x 9 mm, po jednym w ka�dym naro�niku.  

W rejonie zamka drzwi o deklarowanej dymoszczelno�ci umieszczona jest blacha wzmacniaj�ca 

o grubo�ci 1,0 mm i wymiarach 235 x 59 mm. 

Wzmocnienie skrzydła tworz�, umieszczone od wewn�trz: 

• stalowy ocynkowany płaskownik o przekroju 3,0 x 59 mm, wygi�ty w kształcie litery U lub L, 

umieszczony wzdłu� całej kraw�dzi zawiasowej oraz na odcinkach 100 mm wzdłu� kraw�dzi 

nadpro�owej i progowej (U) lub na odcinku 100 mm wzdłu� kraw�dzi nadpro�owej (L), 
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• stalowy płaskownik o przekroju 3,0 x 59 mm, wygi�ty w kształcie litery L, umieszczony wzdłu�

całej kraw�dzi nadpro�owej skrzydła oraz na odcinku 100 mm wzdłu� kraw�dzi zamkowej, 

• stalowy ocynkowany płaskownik wzmacniaj�cy o przekroju 1,0 x 59 mm i długo�ci 235 mm, 

umieszczony wzdłu� kraw�dzi zamkowej, w rejonie zamka, 

• kształtownik w kształcie litery S o wymiarach 30 x 29 x 30 x 29 x 38 mm, profilowany na zimno z 

blachy stalowej o grubo�ci 1,0 mm, umieszczony wzdłu� całek kraw�dzi progowej skrzydła. 

 Na górnej poziomej powierzchni skrzydeł wykonane s� 4 pary otworów ø 5 mm w odległo�ci  

15 mm od kraw�dzi (skrajne pary w odległo�ci 150 mm od naro�ników skrzydła). 

Wypełnienie skrzydła stanowi pakiet z dwóch płyt skalnej wełny mineralnej o grubo�ci 29 ± 1 mm 

i g�sto�ci 190 ± 10 kg/m2 firmy Rockwool, oddzielonych warstw� gipsu szpachlowego o grubo�ci  

2 ÷ 4 mm. Pakiet przyklejany jest do okładzin skrzydła za pomoc� kleju poliuretanowego Macroplast UK 

8103 lub Macroplast UR 7225, firmy Henkel, DiPUR 502 DEKO-10 lub DEKO-ZN-7, firmy Polychem 

Systems. 

Konstrukcja skrzydła biernego i czynnego w drzwiach dwuskrzydłowych jest identyczna jak 

konstrukcja skrzydła w drzwiach jednoskrzydłowych, z tym, �e do skrzydła biernego przykr�cany jest 

stalowy słupek przymykowy. Konstrukcj� słupka przymykowego tworz�: 

• kształtownik zamkni�ty o wymiarach zewn�trznych przekroju 35 x 70 mm i grubo�ci �cianki  

1,5 mm lub kształtownik kapeluszowy o wymiarach zewn�trznych przekroju 9 x 36 x 71 x 9 mm, 

gi�ty na zimno z blachy stalowej grubo�ci �cianki 1,25 mm, oraz 

• kształtownik U o wymiarach przekroju 12 x 61 x 10, wygi�ty na zimno z blachy stalowej grubo�ci 

1,5 mm lub kształtownik U o wymiarach przekroju 15 x 61 x 12, wygi�ty na zimno z blachy 

stalowej grubo�ci 1,5 mm. 

Elementy słupka przymykowego s� poł�czone spawami punktowymi co około 200 mm. Słupek 

przymykowy poł�czony jest na stałe ze skrzydłem biernym o�mioma �rubami M5 x 15 mm, 

rozmieszczonymi parami w czterech miejscach: w odległo�ci 100 mm od naro�ników skrzydła i po  

100 mm w gór� i w dół od blachy czołowej zamka.  

 Pomi�dzy kształtownikiem zamkni�tym lub profilem kapeluszowym słupka przymyku a kraw�dzi�

zamkow� skrzydła biernego, w miejscu bezpo�redniego styku, umieszczone s� na całej długo�ci styku 

dwie uszczelki ceramiczne o przekroju 3 x 20 mm firmy Promat TOP, a pomi�dzy nimi jedna uszczelka 

p�czniej�ca o przekroju 2 x 20 mm, Promaseal PL firmy Promat TOP (stosowana w drzwiach o 

deklarowanej odporno�ci ogniowej i dymoszczelno�ci) lub Eurostrip (nr kat.: 3015302) firmy Carboline 

Polska (stosowana tylko w drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej, bez dymoszczelno�ci). 

 Pomi�dzy kształtownikiem U słupka przymyku a powierzchni� licow� skrzydła biernego,  

w miejscu bezpo�redniego styku, umieszczona jest na całej długo�ci styku uszczelka ceramiczna  

o przekroju 3 x 20 mm firmy Promat TOP. 

Wypełnienie ka�dego słupka przymykowego tworz� cztery paski płyt gipsowo-kartonowych typu 

F o przekroju 12,5 x 30 mm, przy czym dwa skrajne paski wypełnienia stanowi� izolacj� na całej długo�ci 

słupka, a dwa �rodkowe paski wypełnienia stanowi� izolacj� na odcinku od przeciwzamka do górnej 

kraw�dzi słupka.  

Wewn�trz słupka przymykowego umieszczone s� pionowe stalowe pr�ty rygluj�ce rurowe  

o �rednicy zewn�trznej 6 ÷ 10 mm sprz��one z przeciwzamkiem, które zako�czone s� trzpieniami ze 

stali nierdzewnej. Na dolnym ko�cu słupka zamontowana jest prowadnica pr�ta rygluj�cego, w postaci 
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stalowej blachy z otworem, a na górnym – w postaci zatrzasku automatycznego prostok�tnego 

PAN330004 firmy ASSA Abloy, który słu�y równie� do sterowania (blokowania, zwalniana) pr�tów 

rygluj�cych (zastosowanie ryglowania skrzydła biernego nie mo�e powodowa� przerwania i uszkodze�

uszczelek). 

W drzwiach stalowych AW DS EI 60 przeszklonych stosowane s� szyby PYROBEL 25 EI60  

o grubo�ci 26,6 mm firmy AGC Flat Glass lub szyby PYROSTOP 60-101 o grubo�ci 23 mm firmy 

PILKINGTON. Maksymalne wymiary przeszkle� prostok�tnych wynosz� (szeroko�� x wysoko��) 476 x 

686 mm. Maksymalna �rednica przeszkle� okr�głych wynosi Ø 476 mm. Minimalna odległo�� kraw�dzi 

przeszklenia od kraw�dzi skrzydła (bez uwzgl�dniania słupka przymykowego w przypadku skrzydła 

biernego) wynosi 266 mm.  

Wzmocnienie otworów w skrzydle pod osadzenie przeszklenia stanowi� stalowe ceowniki  

o wymiarach przekroju 11 x 64,5 x 11 mm, grubo�ci 0,8 mm oraz długo�ci 30 mm, umieszczone po dwa 

na ka�dym z poziomych i pionowych boków, w odległo�ci 75 mm od naro�nika otwory przeszklenia do 

kraw�dzi bocznej ceownika – w przypadku boków poziomych i 150 mm – w przypadku boków 

pionowych. Ceowniki poł�czone s� z obu stron z blachami okładzinowymi skrzydła przy pomocy par 

nitów stalowych Ø 3 mm. 

 Szyby osadzone s� z luzem 3 ÷ 5 mm, przy pomocy stalowych k�towników 15 x 15 x 0,8 mm  

i długo�ci 30 mm, mocowanych po obu stronach szyby do stalowych ceowników wzmacniaj�cych przy 

pomocy stalowych nitów Ø 3 mm (po dwa nity na k�townik), poprzez uszczelki ceramiczne o przekroju  

3 x 20 mm firmy Promat TOP. Po obwodzie szyby umieszczona jest uszczelka p�czniej�ca o przekroju  

2 x 20 mm, Promaseal PL firmy Promat TOP (stosowana w drzwiach o deklarowanej odporno�ci 

ogniowej i/lub dymoszczelno�ci) lub Eurostrip (nr kat.: 3015302) firmy Carboline Polska (stosowana tylko 

w drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej). Z obu stron skrzydeł umieszczone s� ramki maskuj�ce 

wykonane z ocynkowanej blachy stalowej grubo�ci 2,0 mm. Pomi�dzy szyb� a ramkami umieszczone s�

uszczelki S6749/O firmy Inter Deventer, z modyfikowanego EPDM. Ramki maskuj�ce znajduj�ce si�  

z obu stron skrzydła poł�czone s� ze sob� za pomoc� 8 zestawów: �ruba M5 x 45 mm i tuleja z gwintem 

wewn�trznym M5 x 40 (po dwa zestawy mocuj�ce na ka�dym z boków ramki przeszklenia, w odległo�ci 

100 mm od naro�nika ramki maskuj�cej). Wewn�trzne przestrzenie ramek, po obu stronach skrzydeł, s�

szczelnie wypełnione paskami z płyt gipsowo-kartonowych typu F lub DF, grubo�ci 12,5 mm. 

W drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej (bez deklarowanej dymoszczelno�ci) mo�e by�

stosowana kratka wentylacyjna typu FB AIR TRANSFER VENT firmy Securo AS, o grubo�ci 27 mm  

i maksymalnych wymiarach (szeroko�� x wysoko��) 500 x 300 mm, wg rys. B38. Kratka wentylacyjna 

osadzona jest w otworze skrzydła drzwiowego, w �rodku grubo�ci skrzydła na stalowych ceownikach  

o wymiarach przekroju 11 x 64,5 x 11 x 0,8 mm (po dwa na ka�dym boku otworu). Ceowniki poł�czone 

s� z blachami poszycia skrzydła przy pomocy dwóch par stalowych nitów ø 3 mm. Elementami 

przytrzymuj�cymi kratk� s� k�towniki z blachy stalowej o wymiarach przekroju 15 x 15 x 0,8 mm, 

mocowane, po obu stronach kratki, do stalowych ceowników przy pomocy paty nitów ø 3 mm (po dwa 

nity na k�townik). Po obwodzie kratki wentylacyjnej umieszczona jest uszczelka p�czniej�ca o przekroju 

20 x 2 mm, Promaseal PL firmy Promat TOP TOP lub Eurostrip (nr kat.: 3015302) firmy Carboline 

Polska, która wypełnia przestrze� mi�dzy kratk� a kraw�dziami otworu. Z obu stron kratki umieszczone 

s� �aluzje maskuj�ce, wykonane z blachy stalowej o grubo�ci 1,0 mm. 	aluzje przymocowane s� do 

blach poszycia blachowkr�tami samowierc�cymi ø 4,2 mm. Maksymalna odległo�� górnej kraw�dzi 
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kratki wentylacyjnej od dolnej kraw�dzi skrzydła wynosi 500 mm, natomiast minimalna odległo�� bocznej 

kraw�dzi kratki wentylacyjnej od bocznej kraw�dzi skrzydła wynosi 200 mm. Minimalna odległo�� górnej 

kraw�dzi kratki od kraw�dzi przeszklenia wynosi 500 mm. Mo�liwe jest stosowanie wył�cznie jednej 

kratki wentylacyjnej w skrzydle.  

W drzwiach AW DS EI 60 stosowane s� o�cie�nice stalowe: wewn�trzna, obejmuj�ca lub 

naro�na wg rys. B16.  

O�cie�nice drzwi wykonane s� z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy o grubo�ci  

1,5 ÷ 2,0 mm, ocynkowanych i powlekanych powłok� proszkow�. Stojaki o�cie�nic s� ł�czone z 

nadpro�em za pomoc� ł�czników i skr�cane za pomoc� dwóch par �rub stalowych M6 x 10 mm lub 

spawane bezpo�rednio. Na obwodzie o�cie�nicy, we wr�bach w stojakach i nadpro�u osadzona jest 

uszczelka przylgowa S 7234/O firmy INTER-DEVENTER. O�cie�nica mo�e by� wyposa�ona w stalowy 

kształtownik progowy, o wymiarach 40 x 80 x 2 mm. 

Blachy stalowe okładzin skrzydeł i elementy o�cie�nicy mog� by� pomalowane lub powlekane 

powłok� poliestrow� grubo�ci 25 
m.  

Powierzchnie zewn�trzne drzwi (ale nie kraw�dzie) mog� by� wyko�czone laminatami 

dekoracyjnymi lub fornirami o grubo�ci nie wi�kszej ni� 1,5 mm. 

Wzdłu� stojaków i nadpro�a o�cie�nicy umieszczona jest uszczelka p�czniej�ca o przekroju  

20 x 2 mm, Promaseal PL firmy Promat TOP (stosowana w drzwiach o deklarowanej odporno�ci 

ogniowej i/lub dymoszczelno�ci) lub Eurostrip (nr kat.: 3015302) firmy Carboline Polska (stosowana tylko 

w drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej). Wzdłu� kraw�dzi zamkowej skrzydła czynnego oraz 

wzdłu� słupka przymykowego skrzydła biernego umieszczona jest uszczelka p�czniej�ca o przekroju  

20 x 2 mm, Promaseal PL firmy Promat TOP (stosowana w drzwiach o deklarowanej odporno�ci 

ogniowej i/lub dymoszczelno�ci) lub Eurostrip (nr kat.: 3015302) firmy Carboline Polska (stosowana tylko 

w drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej).  

Na kraw�dzi zamkowej na wysoko�ci zamka skrzydła czynnego dodatkowo jest umieszczona 

uszczelka p�czniej�ca o przekroju 20 x 2 mm, Promaseal PL firmy Promat TOP (stosowana w drzwiach 

o deklarowanej odporno�ci ogniowej i/lub dymoszczelno�ci) lub Eurostrip (nr kat.: 3015302) firmy 

Carboline Polska (stosowana tylko w drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej). 

Wzdłu� kraw�dzi zawiasowej w okolicy bolców wyra�eniowych i zawiasów na skrzydle 

dodatkowo jest umieszczona uszczelka p�czniej�ca o przekroju 20 x 2 mm, Promaseal PL firmy Promat 

TOP (stosowana w drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej i/ lub dymoszczelno�ci) lub Eurostrip 

(nr kat.: 3015302) firmy Carboline Polska (stosowana tylko w drzwiach o deklarowanej odporno�ci 

ogniowej). 

W specjalnie wyprofilowanych wr�bach wzdłu� rowka słupka przymykowego skrzydła biernego 

umieszczona jest uszczelka dociskowa typu S7234/O firmy INTER-DEVENTER w drzwiach  

o deklarowanej odporno�ci ogniowej. 

W drzwiach o deklarowanej dymoszczelno�ci elementy o�cie�nicy oraz styki słupka 

przymykowego ze skrzydłem biernym uszczelnione s� mas� silikonow�. 

Drzwi AW DS EI 60, jedno- i dwuskrzydłowe, o deklarowanej odporno�ci ogniowej s�

wyposa�one w nast�puj�ce okucia: 

• po dwa zawiasy na skrzydło E68.01 LHA firmy ECO Schulte, 
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• zamek główny zapadkowo-zasuwkowy ze stalow� zapadk�, typu 96561 firmy Wilhelm 

Schlechtendahl & Söhne (WSS) (w przypadku drzwi dwuskrzydłowych umieszczony w skrzydle 

czynnym), 

• wkładk� b�benkow� zamka głównego 40/45 (nikiel szczotkowany) firmy DOORTECH  

(w przypadku drzwi dwuskrzydłowych umieszczona w skrzydle czynnym), 

• przeciwzamek 1130.100009 firmy Beyer & Müller Heiligenhaus (BMH) (w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych umieszczony w skrzydle biernym), 

• zestaw pr�tów rygluj�cych z ko�cówkami, współpracuj�cy z przeciwzamkiem firmy Wi�niowski 

PL (w przypadku drzwi dwuskrzydłowych umieszczony w skrzydle biernym), 

• zatrzask górny automatyczny prostok�tny PAN330004 firmy ASSA Abloy (w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych umieszczony w skrzydle biernym), 

• po 2 sz. na skrzydło bolców przeciwwywa�eniowych firmy Wi�niowski PL (w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych umieszczone w skrzydle czynnym i biernym),  

• komplet klamek z tarczami ze stali nierdzewnej D-110 (z rdzeniem stalowym i trzpieniem 

obrotowym stalowym) firmy ECO Schulte (w przypadku drzwi dwuskrzydłowych umieszczony  

w skrzydle czynnym), 

• zamykacz nawierzchniowy DC 140 firmy ASSA Abloy (w przypadku drzwi dwuskrzydłowych 

umieszczone dwa zamykacze: w skrzydle czynnym i biernym), 

• regulator kolejno�ci zamykania typu RKZ SR BASSIS firmy ECO Schulte (tylko w przypadku 

drzwi dwuskrzydłowych). 

Drzwi AW DS EI 60, jedno- i dwuskrzydłowe, o deklarowanej odporno�ci ogniowej mog� by�

dodatkowo wyposa�one w nast�puj�ce okucia: 

• elektrozaczep awersyjny (przy braku napi�cia zamkni�ty), współpracuj�cy z zamkiem głównym, 

typu HARTTE SHD 12V ac/dc standard firmy BIRA TRADE Tomasz Bira, typu effeff 142 lub typu 

effeff 118 firmy ASSA ABLOY, przy czym elektrozaczep zamontowany jest do słupka 

przymykowego skrzydła biernego przy pomocy blachy najazdowej ze stali nierdzewnej  

o grubo�ci 1,5 mm i dwóch par stalowych �rub M5 x 12 mm; osłona komory elektrozaczepu wg 

rys. B41, 

• elektrozaczep rewersyjny (przy braku napi�cia otwarty), zastosowany powy�ej zamka głównego 

typu HARTTE SHD 12V dc firmy BIRA TRADE Tomasz Bira, typu effeff 342 lub typu effeff 138 

firmy ASSA ABLOY, współpracuj�cy z zamkiem dodatkowym zapadkowo-zasuwkowym typu 

GBS 81 firmy ECO Schulte lub zapadkowym typu effeff 807.10 firmy ASSA ABLOY, przy czym 

elektrozaczep zamontowany jest do słupka przymykowego skrzydła biernego przy pomocy 

blachy najazdowej ze stali nierdzewnej o grubo�ci 1,5 mm i dwóch par stalowych �rub M5 x 12 

mm; osłona komory elektrozaczepu wg rys. B41; zamek dodatkowy wbudowany jest 

analogicznie jak zamek główny (dotyczy to zwłaszcza warstw otulaj�cych), 

• rygiel r�czny typu PS 800110 firmy CORBIN (alternatywnie zamiast przeciwzamka) blokuj�cy 

gór� i dołem – skrzydło bierne (ci�gna rygla umieszczone s� w otworze utworzonym w 

�rodkowej cz��ci pakietu płyt gipsowo-kartonowych słupka przymykowego – tylko w przypadku 

drzwi dwuskrzydłowych), 
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• zwor� elektromagnetyczn� typu EM3000 AH firmy DORMA (cz��� elektromagnetyczna zwory 

jest zamontowana poprzez aluminiowy k�townik monta�owy do nadpro�a o�cie�nicy przy 

pomocy 3 zestawów: �ruba M5 x 12 mm i nitonakr�tka M5, natomiast stalowa płyta zwory jest 

zamontowana do skrzydła poprzez zestaw k�towników aluminiowych przy pomocy 5 zestawów: 

�ruba M5 x 12 mm i nitonakr�tka M5), 

• zwor� elektromagnetyczn� typu EM3000 AH firmy DORMA (cz��� elektromagnetyczna zwory 

jest zamontowana poprzez aluminiowy płaskownik monta�owy do nadpro�a o�cie�nicy przy 

pomocy 4 zestawów: �ruba M5 x 12 mm i nitonakr�tka M5, natomiast stalowa płyta zwory jest 

zamontowana do skrzydła poprzez stalowe wzmocnienie pod zwor� przy pomocy 6 zestawów: 

�ruba M5 x 12 mm i nitonakr�tka M5), 

• wizjer typu PANORAMA 200 firmy CYKLOP – umieszczony w skrzydłach pełnych, na wysoko�ci 

1450 – 1550 mm od poziomu posadzki, 

• zamek elektryczny typu EL 560 (alternatywnie zamiast głównego zamka zapadkowo-

zasuwkowego) ze stalowym przepustem kablowym typu EA 280 i kablem o �rednicy nie wi�kszej 

ni� 6 mm; zamek zamontowany jest zgodnie z opisem technicznym drzwi, ze szczególnym 

uwzgl�dnieniem grubo�ci minimalnych warstw otulaj�cych zamek; kiesze� przepustu kablowego 

zabezpieczona jest paskami o ł�cznej grubo�ci minimum 6 mm płyty Promatec H firmy PROMAT 

TOP lub Palstop Pax firmy Branddex; kabel wewn�trz skrzydła prowadzony jest przy 

kraw�dziach poziomych i pionowych (w odległo�ci około 5 mm od kraw�dzi skrzydła), 

• trzymacz elektromagnetyczny typu EM 850 firmy STUMET; cz��� stalowa (niemagnetyczna) 

zamocowana jest do poszycia zewn�trznego, skrzydła drzwiowego przy pomocy 4 zestawów: 

�ruba M5x25 oraz nitonakr�tka M5 poprzez stalowe wzmocnienie wykonane z blachy o 

rozmiarach 350 x 170 x 0,8 mm, znajduj�ce si� wewn�trz skrzydła,  

• uszczelk� opadaj�c� typu Igloo DA 1001 firmy DOMATIC; wzdłu� kraw�dzi progowych skrzydeł 

blachy obu okładzin poł�czone s� ze sob� poprzez listwy opadaj�ce przy pomocy stalowych 

blachowkr�tów Ø 3 mm o rozstawie około 200 mm, przy czym listwy opadaj�ce s� przesuni�te 

maksymalnie w stron� płaszczyzny przeciwnej do płaszczyzny zawiasowej skrzydła  

a uszczelniaj�ce cz��ci listew opadaj�cych od strony kraw�dzi zamkowej s� wysuni�te na około 

7 mm poza skrzydło (skrzydła w przypadku drzwi dwuskrzydłowych), 

• kontaktron MC 240 + para kołnierzy MC 200 S32 firmy ALARMTECH; cz��� magnetyczna 

kontaktronu MC 240 znajduje si� w skrzydle czynnym i jest osadzona na kraw�dzi nadpro�owej 

poprzez kołnierz MC 200 S32 w odległo�ci 100 mm od kraw�dzi zamkowej, cz��� elektryczna 

kontaktronu MC.240 osadzona jest w nadpro�u o�cie�nicy poprzez kołnierz MC.200.S32; osie 

cz��ci magnetycznej i elektrycznej pokrywaj� si�. 

Zagł�bienie zapadki zamka głównego w stalowej blasze zaczepowej wynosi minimum 6 mm,  

a w przypadku zamka elektrycznego typu EL 560 minimum 8 mm.  

Komory zamkowe (zamka głównego, przeciwzamka i zamka dodatkowego – je�eli wyst�puje), 

utworzone przez płaskownik z blachy stalowej grubo�ci 0,75 mm lub 0,8 mm, osłoni�te s� od strony 

zawiasowej skrzydła płyt� gipsowo – kartonow� o grubo�ci 15 mm, o wymiarach 110 x 177 mm, typu F 

lub DF, natomiast od strony przeciwnej dwoma płytami gipsowo-kartonowymi o grubo�ci 12,5 mm,  

o wymiarach 110 x 177 mm, typu F lub DF. 
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Drzwi AW DS EI 60, jedno- i dwuskrzydłowych, o deklarowanej dymoszczelno�ci s� wyposa�one 

w nast�puj�ce okucia:  

• po dwa zawiasy na skrzydło E68.01 LHA firmy ECO Schulte, 

• zamek zapadkowo-zasuwkowy GBS 81 firmy ECO Schulte (w przypadku drzwi dwuskrzydłowych 

umieszczony w skrzydle czynnym), 

• rygiel r�czny blokuj�cy gór� i dołem typu PS 800110 firmy CORBIN (w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych umieszczony w skrzydle biernym),  

• wkładk� b�benkow� 40/45 (nikiel szczotkowany) firmy DOORTECH (w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych umieszczon� w skrzydle czynnym), 

• zamykacz TS 11 F firmy ECO Schulte (w skrzydle czynnym w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych), 

• dwa bolce antywywa�eniowe firmy WI�NIOWSKI Pl. (w przypadku drzwi dwuskrzydłowych 

umieszczone w skrzydle czynnym i biernym),  

• komplet klamek z tarczami, z rdzeniem stalowym 2916/02 firmy NEMEF. 

W drzwiach z funkcj� dymoszczelno�ci s� stosowane listwy opadaj�ce STADI firmy Athmer lub 

IGLOO DA0551 firmy DOMATIC, które poł�czone s� bezpo�rednio z blachami okładzinowymi skrzydeł 

przy pomocy stalowych blachowkr�tów Ø 3 mm, w rozstawie co 200 mm. Poł�czenia pomi�dzy listw�

opadaj�c� a blachami okładzinowymi uszczelnione s� mas� silikonow�. Listwa opadaj�ca przesuni�ta 

jest maksymalnie do kraw�dzi zamkowej skrzydła od strony płaszczyzny przeciwnej do płaszczyzny 

zawiasowej (przylgowej) i jej cz��� uszczelniaj�ca wysuni�ta jest 7 mm poza kraw�d� skrzydła. 

W drzwiach AW DS EI 60 obj�tych niniejsz� Krajow� Ocen� Techniczn� powinny by� stosowane 

kompletne okucia i osprz�t, zgodne z opisem podanym w p. 1.4, wprowadzone do obrotu zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami oraz zamierzonym zastosowaniem. Okucia powinny by� dostosowane do 

masy i geometrii skrzydeł oraz do obci��e� eksploatacyjnych. 

Zastosowanie w drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej i/lub dymoszczelno�ci oku�

innych ni� podane w p. 1.4, ale tego samego rodzaju, jest mo�liwe, gdy zostały one wprowadzone do 

obrotu zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i ich przydatno�� do zastosowania w drzwiach o konstrukcji 

opisanej w p. 1.4 oraz o odpowiedniej klasie odporno�ci ogniowej i/lub dymoszczelno�ci została 

potwierdzona odpowiedni� cyfr� lub symbolem w czwartej pozycji kodu klasyfikacyjnego podanego w 

przedmiotowej specyfikacji technicznej (normie, krajowej ocenie technicznej lub europejskiej ocenie 

technicznej), co oznacza, �e zostały przeprowadzone wymagane badania w tym zakresie, przy czym, 

przy doborze oku� zamiennych, poza zgodno�ci� konstrukcji drzwi, nale�y ponadto uwzgl�dni�

zgodno��: 

− czasu klasyfikacyjnego odporno�ci ogniowej oku� zamiennych, wynikaj�cego z 

przeprowadzonych bada� odporno�ci ogniowej drzwi, w których były zastosowane te okucia, z 

czasem klasyfikacyjnym odporno�ci ogniowej drzwi, w których zamienne okucia maj� by�

zastosowane,  

− klasy dymoszczelno�ci, wynikaj�cej z przeprowadzonych bada� dymoszczelno�ci drzwi, w 

których były zastosowane te okucia, z klas� dymoszczelno�ci drzwi, w których zamienne okucia 

maj� by� zastosowane. 
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Zastosowane okucia zamienne powinny by� równie� dostosowane do masy i geometrii skrzydeł oraz do 

obci��e� eksploatacyjnych, a tak�e nie powinny powodowa� zmian w budowie drzwi. 

1.5. Stalowe drzwi wewn�trzne, wielkogabarytowe AW DS EI 30 

Skrzydło drzwi stalowych wielkogabarytowych AW DS EI 30 wykonywane jest z dwóch arkuszy 

blachy stalowej grubo�ci 0,7 ÷ 0,75 mm, ocynkowanej lub ocynkowanej i powlekanej powłok�

poliestrow� lub oklein� drewnopodobn�, ukształtowanych metod� gi�cia na zimno i tworz�cych 

okładziny skrzydła drzwiowego. Zagi�cia wzdłu� kraw�dzi pionowych i nadpro�owej tworz� przylg� o 

szeroko�ci 18 mm. Wzdłu� kraw�dzi progowej blachy obu okładzin zachodz� na siebie i poł�czone s� ze 

sob� nitami stalowymi ø 5 x 9 mm w odległo�ci 22 mm od kraw�dzi, w rozstawie 200 mm. W ka�dym 

górnym i dolnym naro�niku skrzydła blachy okładzin ł�czone s� przy pomocy nitów stalowych ø 5 x 9 

mm, po jednym w ka�dym naro�niku. Wzmocnienie skrzydła tworz�: 

− umieszczony od wewn�trz, wzdłu� całej kraw�dzi zawiasowej skrzydła (czynnego i biernego –  

w drzwiach dwuskrzydłowych), stalowy ocynkowany płaskownik o przekroju 3,0 x 59 mm, 

− umieszczony od wewn�trz, wzdłu� całej kraw�dzi przyprogowej skrzydła (czynnego i biernego – 

w drzwiach dwuskrzydłowych), stalowy ocynkowany płaskownik o przekroju 3,0 x 59 mm, 

− umieszczona od wewn�trz, wzdłu� całej kraw�dzi nadpro�owej skrzydła (czynnego i biernego – 

w drzwiach dwuskrzydłowych), rura kwadratowa o przekroju 40 x 40 x 2 mm,  

− umieszczona od wewn�trz, wzdłu� całej kraw�dzi zamkowej skrzydła (czynnego w drzwiach 

dwuskrzydłowych), rura kwadratowa o przekroju 40 x 40 x 2 mm,  

− umieszczona od wewn�trz, w rejonie zamka, blacha wzmacniaj�ca o grubo�ci 1,0 mm  

i wymiarach 235 x 59 mm (w drzwiach dwuskrzydłowych – tylko w skrzydle czynnym).  

 Stalowy płaskownik o przekroju 3,0 x 59 mm, umieszczony wzdłu� całej kraw�dzi zawiasowej 

oraz wzdłu� całej kraw�dzi przyprogowej, zamocowany jest do wewn�trznej okładziny skrzydła przy 

pomocy stalowych wkr�tów samowierc�cych z łbem płaskim z podkładk� 4,2 x 15 mm, w odległo�ci  

22 mm od kraw�dzi, w rozstawie co 200 mm.  

 Rura kwadratowa o przekroju 40 x 40 x 2 mm, umieszczona wzdłu� całej kraw�dzi nadpro�owej 

oraz wzdłu� całej kraw�dzi zamkowej, zamocowana jest do wewn�trznej okładziny skrzydła przy pomocy 

stalowych wkr�tów samowierc�cych z łbem płaskim z podkładk� 4,2 x 25 mm, w odległo�ci 22 mm od 

kraw�dzi, w rozstawie co 300 mm.  

 Od strony zawiasowej umieszczone s� dwa bolce przeciwwywa�eniowe z gwintem M6  

w odległo�ciach: dolny – 595 mm od dolnej kraw�dzi okładziny skrzydła drzwiowego i górny – 762 mm 

od górnej kraw�dzi okładziny skrzydła drzwiowego.  

 Na górnej poziomej cz��ci skrzydła wykonanych jest 5 par otworów ø 6 mm, w odległo�ci  

23,5 mm od kraw�dzi, w rozstawie co 300 mm. 

Wypełnienie skrzydła stanowi�: 

− dwie płyty gipsowo-kartonowe F lub DF o grubo�ci 10 mm i wysoko�ci 350 mm, umieszczone w 

górnej cz��ci skrzydła, przylegaj�ce bezpo�rednio do okładzin na całej szeroko�ci, stanowi�ce 

izolacj� rury kwadratowej o przekroju 40 x 40 x 2 mm, 

− dwie płyty gipsowo-kartonowe F lub DF o grubo�ci 10 mm i wysoko�ci 150 mm, umieszczone 

wydłu� całej kraw�dzi zamkowej skrzydła, przylegaj�ce bezpo�rednio do okładzin, stanowi�ce 

izolacj� rury kwadratowej o przekroju 40 x 40 x 2 mm, 
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− jedna warstwa wełny mineralnej firmy Rockwool, o grubo�ci 59 mm i minimalnej g�sto�ci  

110 kg/m3, firmy Rockwool, 

− kaseta zamka głównego o wymiarach zewn�trznych 110 x 215 mm, stanowi�ca dodatkow�

izolacj� okolic zamka GBS firmy ECO Schulte.  

Płyty gipsowo-kartonowe F lub DF oraz płyty z wełny mineralnej przyklejane s� do okładzin 

skrzydła za pomoc� kleju poliuretanowego Macroplast UR 7225 firmy Henkel lub DEKO-10 firmy 

Polychem Systems. 

W drzwiach dwuskrzydłowych ró�nica w konstrukcji pomi�dzy skrzydłem czynnym i biernym 

polega jedynie na zmianie wzmocnienia skrzydła biernego i wypełnienia od strony przymykowej.  

W skrzydle biernym od strony przymykowej wzmocnienie stanowi płaskownik stalowy o przekroju  

3,0 x 59 mm, umieszczony wzdłu� całej kraw�dzi przymykowej, który nie jest izolowany dwoma płytami F 

lub DF o grubo�ci 10 mm i szeroko�ci 150 mm. Pozostałe wzmocnienia i wypełnienia s� identyczne jak 

w skrzydle czynnym. Dodatkowo do skrzydła biernego przykr�cona jest listwa przymykowa, 

wyprofilowana z dwóch arkuszy blachy stalowej o grubo�ci 1,5 mm. Listwa przymykowa przykr�cona jest 

dziesi�cioma �rubami M6 x 45 mm, rozmieszczonymi parami w pi�ciu miejscach: w odległo�ci 100 mm 

od kraw�dzi skrzydła i w rozstawie co 450 mm.  

Wn�trze listwy przymykowej wypełnione jest, na całej długo�ci, czterema paskami płyty gipsowo-

kartonowej F lub DF o grubo�ci 10 mm (dwa paski), 12 mm oraz 18 mm. W przyldze listwy przymykowej 

umieszczona jest uszczelka przylgowa S 8544/O firmy INTER DEVENTER.  

W listwie przymykowej, w odległo�ci 463 mm od otworu zapadki zamka głównego, umieszczony 

jest bimetalowy element rygluj�cy skrzydło czynne. 

Skrzydło bierne w drzwiach dwuskrzydłowych blokowane jest za pomoc� rygla automatycznego 

firmy CORBIN. 

W drzwiach stalowych wielkogabarytowych AW DS EI 30 przeszklonych stosowane s� szyby 

typu PYROSTOP 30-10 firmy PILKINGTON, o grubo�ci 15 mm, lub szyby typu PYROBEL 16 firmy AGC, 

o grubo�ci 17,3 mm. Maksymalne wymiary przeszkle� wynosz� (szeroko�� x wysoko��) 800 x 950 mm 

(w skrzydle czynnym drzwi dwuskrzydłowych i 718 x 950 mm w skrzydle biernym drzwi 

dwuskrzydłowych), przy czym minimalna odległo�� kraw�dzi przeszklenia od kraw�dzi skrzydła wynosi 

200 mm. 

Wymiary przeszkle�, tj. szeroko��, wysoko�� lub �rednic� mo�na zmniejszy� w proporcji do 

zredukowanych wymiarów drzwi.  

Szyba osadzona jest w skrzydle na stalowych ceownikach o wymiarach 11 x 64,5 x 11 x 0,8 mm  

i długo�ci 65 mm. Na �ciankach poziomych otworu pod szklenie umieszczone s� po dwa ceowniki w 

odległo�ciach 150 mm od kraw�dzi, a na �ciankach pionowych otworu po trzy ceowniki w rozstawie co  

150 mm. Stalowe ceowniki przynitowane s� do blach poszycia skrzydła przy pomocy dwóch par stalowych 

nitów ∅3 mm. Elementami podtrzymuj�cymi szyb� s� k�towniki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 

o wymiarach 15 x 15 x 0,8 mm i długo�ci 30 mm. K�towniki te s� przymocowane do stalowych ceowników 

przy pomocy pary nitów stalowych ∅ 3 mm. Na jednym ceowniku znajduj� si� dwa k�towniki 

podtrzymuj�ce, umieszczone po przeciwległych stronach szyby. Pomi�dzy szyb� a k�townikiem 

umieszczona jest uszczelka ceramiczna o przekroju 3 x 17 mm firmy Promat TOP. Z obu stron skrzydła na 

obwodzie szyby umieszczone s� przyszybowe listwy maskuj�ce w kształcie ceownika, wykonane z blachy 

stalowej ocynkowanej, o przekroju 12 x 55 x 27 mm i o grubo�ci 2 mm. Przyszybowe listwy maskuj�ce 

poł�czone s� ze sob� za pomoc� �rub M5 x 45 mm z łbem kulistym z podkładk� i stalowych tulejek ∅10 x 
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50 mm. Na całym obwodzie przeszklenia znajduje si� 12 par poł�cze� typu �ruba-tulejka. Na obwodzie 

przyszybowych listew maskuj�cych znajduje si� równie� uszczelka dociskowa wykonana z 

modyfikowanego EPDM firmy INTER-DEVENTER. 

O�cie�nice drzwi wykonane s� z kształtowników profilowanych z nieocynkowanej blachy 

grubo�ci 1,5 ÷ 2,0 mm, powlekanej powłok� proszkow�. Stojaki o�cie�nic s� ł�czone z nadpro�em za 

pomoc� ł�czników i skr�cane za pomoc� dwóch par �rub stalowych M6 x 10 mm lub spawane 

bezpo�rednio. W profilu nadpro�owym o�cie�nicy w odległo�ci 100 mm od kraw�dzi pionowej skrzydła 

oraz w stojaku o�cie�nicy w odległo�ci 463 mm od otworu zapadki zamka głównego umieszczony jest 

bimetalowy element rygluj�cy skrzydło.  

Na obwodzie o�cie�nicy, we wr�bach w stojakach i nadpro�u osadzona jest uszczelka 

przylgowa S 7234/O firmy INTER-DEVENTER. Dodatkowo, w przetłoczonym kanale o szeroko�ci 30 mm 

umieszczona jest uszczelka p�czniej�ca o przekroju 20 x 2 mm Promaseal PL firmy Promat TOP TOP 

lub firmy CARBOLINE POLSKA.  

Skrzydła drzwiowe s� zawieszone w o�cie�nicy na 3 zawiasach firmy SIMONSWERK, 

składaj�cych si� z cz��ci: skrzydłowej VN7939/160 So i o�cie�nicowej VN7608/160, lub na 3 zawiasach 

E68.01 LHA firmy ECO SCHULTE.  

Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 s� wyposa�one w nast�puj�ce okucia: 

• zamek zasuwkowy, wpuszczany GBS 81 firmy ECO Schulte z blach� zaczepow� AW.100.91397 

firmy FPHU Wi�niowski, 

• wkładk� b�benkow� zamka głównego 40/45 (nikiel szczotkowany) firmy DOORTECH, 

• po 2 szt. na skrzydło bolców przeciwwywa�eniowych firmy Wi�niowski PL,  

• komplet klamek z tarczami D-110 (z rdzeniem stalowym i trzpieniem obrotowym stalowym) firmy 

ECO Schulte, 

• zamykacz nawierzchniowy DC 250 firmy ASSA Abloy (w skrzydle czynnym – w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych) lub Groom GR 200 firmy DORMA, 

• zestaw automatycznie rygluj�cych skrzydło bierne, składaj�cy si� z kanrygla PS8001 firmy 

CORBIN, zatrzasku automatycznego górnego PAN3300 firmy CORBIN i ci�gien pionowych 

AW.100.54871 i AW.100.54872 firmy FPHU Wi�niowski – w przypadku drzwi dwuskrzydłowych. 

Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 mog� by� dodatkowo wyposa�one w nast�puj�ce okucia: 

• elektrozaczep awersyjny (przy braku napi�cia zamkni�ty), współpracuj�cy z zamkiem głównym, 

typu HARTTE SHD 12V ac/dc standard firmy BIRA TRADE Tomasz Bira lub typu effeff 142 

ASSA ABLOY, przy czym elektrozaczep zamontowany jest do słupka przymykowego skrzydła 

biernego przy pomocy blachy najazdowej ze stali nierdzewnej o grubo�ci 1,5 mm i dwóch par 

stalowych �rub M5 x 12 mm; osłona komory elektrozaczepu wg rys. B65, 

• elektrozaczep rewersyjny (przy braku napi�cia otwarty), zastosowany powy�ej zamka głównego 

typu HARTTE SHD 12V dc firmy BIRA TRADE Tomasz Bira, typu effeff 342 lub typu effeff 138 

firmy ASSA ABLOY współpracuj�cy z zamkiem dodatkowym zapadkowo-zasuwkowym typu 

GBS 81 firmy ECO Schulte lub zapadkowym typu effeff 807.10 firmy ASSA ABLOY, przy czym 

elektrozaczep zamontowany jest do słupka przymykowego skrzydła biernego przy pomocy 

blachy najazdowej ze stali nierdzewnej o grubo�ci 1,5 mm i dwóch par stalowych �rub M5 x 12 

mm; osłona komory elektrozaczepu wg rys. B65; zamek dodatkowy wbudowany jest 

analogicznie jak zamek główny (dotyczy to zwłaszcza warstw otulaj�cych), 
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• zwor� elektromagnetyczn� typu EM3000 AH firmy DORMA (cz��� elektromagnetyczna zwory 

jest zamontowana poprzez aluminiowy k�townik monta�owy do nadpro�a o�cie�nicy przy 

pomocy 3 zestawów - �ruba M5 x 12 mm i nitonakr�tka M5, natomiast stalowa płyta zwory jest 

zamontowana do skrzydła poprzez zestaw k�towników aluminiowych przy pomocy 5 zestawów - 

�ruba M5 x 12 mm i nitonakr�tka M5), 

• zwor� elektromagnetyczn� typu EM3000 AH firmy DORMA (cz��� elektromagnetyczna zwory 

jest zamontowana poprzez aluminiowy płaskownik monta�owy do nadpro�a o�cie�nicy przy 

pomocy 4 zestawów - �ruba M5 x 12 mm i nitonakr�tka M5, natomiast stalowa płyta zwory jest 

zamontowana do skrzydła poprzez stalowe wzmocnienie pod zwor� przy pomocy 6 zestawów - 

�ruba M5 x 12 mm i nitonakr�tka M5). 

W drzwiach wielkogabarytowych AW DS EI 30 obj�tych niniejsz� Krajow� Ocen� Techniczn�

powinny by� stosowane kompletne okucia i osprz�t, zgodne z opisem podanym w p. 1.5, wprowadzone 

do obrotu zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zamierzonym zastosowaniem. Okucia powinny by�

dostosowane do masy i geometrii skrzydeł oraz do obci��e� eksploatacyjnych. 

 Zastosowanie w drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej oku� innych ni� podane w p. 1.5, 

ale tego samego rodzaju, jest mo�liwe, gdy zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami i ich przydatno�� do zastosowania w drzwiach o konstrukcji opisanej w p. 1.5 

oraz o odpowiedniej klasie odporno�ci ogniowej została potwierdzona odpowiedni� cyfr� lub symbolem 

w czwartej pozycji kodu klasyfikacyjnego podanego w przedmiotowej specyfikacji technicznej (normie, 

krajowej ocenie technicznej lub europejskiej ocenie technicznej), co oznacza, �e zostały 

przeprowadzone wymagane badania w tym zakresie, przy czym, przy doborze oku� zamiennych, poza 

zgodno�ci� konstrukcji drzwi, nale�y ponadto uwzgl�dni� zgodno�� czasu klasyfikacyjnego odporno�ci 

ogniowej oku� zamiennych, wynikaj�cego z przeprowadzonych bada� odporno�ci ogniowej drzwi, w 

których były zastosowane te okucia, z czasem klasyfikacyjnym odporno�ci ogniowej drzwi, w których 

zamienne okucia maj� by� zastosowane. Zastosowane okucia zamienne powinny by� równie�

dostosowane do masy i geometrii skrzydeł oraz do obci��e� eksploatacyjnych, a tak�e nie powinny 

powodowa� zmian w budowie drzwi. 

Maksymalna szeroko�� szczelin pomi�dzy skrzydłem drzwi a o�cie�nic� lub podłog� wynosi: 

• szczelina nadpro�owa: 9,0 mm, 

• szczelina zamkowa: 7,9 mm, 

• szczelina zawiasowa: 9,8 mm, 

• szczelina progowa: 10,9 mm, 

• mi�dzy skrzydłami w przypadku drzwi dwuskrzydłowych: 9,4 mm. 

1.6. Stalowe drzwi wewn�trzne, wielkogabarytowe AW DS EI 60 

Skrzydło drzwi stalowych wielkogabarytowych AW DS EI 60 wykonywane jest z dwóch arkuszy 

blachy stalowej grubo�ci 0,7 ÷ 0,75 mm, ocynkowanej lub ocynkowanej i powlekanej powłok�

poliestrow� lub oklein� drewnopodobn�, ukształtowanych metod� gi�cia na zimno i tworz�cych 

okładziny skrzydła drzwiowego. Zagi�cia wzdłu� kraw�dzi pionowych i nadpro�owej tworz� przylg�  

o szeroko�ci 18 mm. Wzdłu� kraw�dzi progowej blachy obu okładzin zachodz� na siebie i poł�czone s�

ze sob� nitami stalowymi ø 5 x 9 mm w odległo�ci 22 mm od kraw�dzi, w rozstawie 200 mm. W ka�dym 
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górnym i dolnym naro�niku skrzydła blachy okładzin ł�czone s� przy pomocy nitów stalowych ø 5 x  

9 mm, po jednym w ka�dym naro�niku. Wzmocnienie skrzydła tworz�: 

− umieszczony od wewn�trz, wzdłu� całej kraw�dzi zawiasowej skrzydła (czynnego i biernego –  

w drzwiach dwuskrzydłowych), stalowy ocynkowany płaskownik o przekroju 3,0 x 59 mm, 

− umieszczony od wewn�trz, wzdłu� całej kraw�dzi przyprogowej skrzydła (czynnego i biernego – 

w drzwiach dwuskrzydłowych), stalowy ocynkowany płaskownik o przekroju 3,0 x 59 mm, 

− umieszczona od wewn�trz, wzdłu� całej kraw�dzi nadpro�owej skrzydła (czynnego i biernego – 

w drzwiach dwuskrzydłowych), rura kwadratowa o przekroju 40 x 40 x 2 mm,  

− umieszczona od wewn�trz, wzdłu� całej kraw�dzi zamkowej skrzydła (czynnego w drzwiach 

dwuskrzydłowych), rura kwadratowa o przekroju 40 x 40 x 2 mm,  

− umieszczona od wewn�trz, w rejonie zamka, blacha wzmacniaj�ca o grubo�ci 1,0 mm  

i wymiarach 235 x 59 mm (w drzwiach dwuskrzydłowych – tylko w skrzydle czynnym).  

 Stalowy płaskownik o przekroju 3,0 x 59 mm umieszczony wzdłu� całej kraw�dzi zawiasowej 

oraz wzdłu� całej kraw�dzi przyprogowej zamocowany jest do wewn�trznej okładziny skrzydła przy 

pomocy stalowych wkr�tów  samowierc�cych z łbem płaskim z podkładk� 4,2 x 15 mm, w odległo�ci  

22 mm od kraw�dzi, w rozstawie co 200 mm.  

 Rura kwadratowa o przekroju 40 x 40 x 2 mm umieszczona wzdłu� całej kraw�dzi nadpro�owej 

oraz wzdłu� całej kraw�dzi zamkowej zamocowana jest do wewn�trznej okładziny skrzydła przy pomocy 

stalowych wkr�tów samowierc�cych z łbem płaskim z podkładk� 4,2 x 25 mm, w odległo�ci 22 mm od 

kraw�dzi, w rozstawie co 300 mm.  

 Od strony zawiasowej umieszczone s� dwa bolce przeciwwywa�eniowe z gwintem M6 w 

odległo�ciach: dolny – 595 mm od dolnej kraw�dzi okładziny skrzydła drzwiowego i górny – 762 mm od 

górnej kraw�dzi okładziny skrzydła drzwiowego.  

 Na górnej poziomej cz��ci skrzydła wykonanych jest 5 par otworów ø 6 mm, w odległo�ci  

23,5 mm od kraw�dzi, w rozstawie co 300 mm. 

Wypełnienie skrzydła stanowi�: 

− dwie płyty gipsowo-kartonowe F lub DF o grubo�ci 10 mm i wysoko�ci 350 mm, umieszczone w 

górnej cz��ci skrzydła, przylegaj�ce bezpo�rednio do okładzin na całej szeroko�ci, stanowi�ce 

izolacj� rury kwadratowej o przekroju 40 x 40 x 2 mm, 

− dwie płyty gipsowo-kartonowe F lub DF o grubo�ci 10 mm i wysoko�ci 150 mm, umieszczone 

wydłu� całej kraw�dzi zamkowej skrzydła, przylegaj�ce bezpo�rednio do okładzin, stanowi�ce 

izolacj� rury kwadratowej o przekroju 40 x 40 x 2 mm, 

− dwie warstwy wełny mineralnej firmy Rockwool, ka�da grubo�ci 29 mm i minimalnej g�sto�ci  

190 kg/m3 pomi�dzy którymi znajduje si� warstwa o grubo�ci 1 ÷ 3 mm gipsu szpachlowego 

firmy Knauf,  

− kaseta zamka głównego o wymiarach zewn�trznych 110 x 215 mm, stanowi�ca dodatkow�

izolacj� okolic zamka GBS 81 firmy ECO Schulte. 

Płyty gipsowo-kartonowe F lub DF oraz płyty z wełny mineralnej przyklejane s� do okładzin 

skrzydła za pomoc� kleju poliuretanowego Macroplast UR 7225 firmy Henkel lub DEKO-10 firmy 

Polychem Systems. 

W drzwiach dwuskrzydłowych ró�nica w konstrukcji pomi�dzy skrzydłem czynnym i biernym 

polega jedynie na zmianie wzmocnienia skrzydła biernego od strony przymykowej. W skrzydle biernym, 

od strony przymykowej wzmocnienie stanowi płaskownik stalowy o przekroju 3,0 x 59 mm, umieszczony 
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wzdłu� całej kraw�dzi przymykowej (który nie jest izolowany dwoma płytami F lub DF). Dodatkowo do 

skrzydła biernego przykr�cona jest listwa przymykowa, wyprofilowana z dwóch arkuszy blachy stalowej  

o grubo�ci 1,5 mm. Wn�trze listwy przymykowej wypełnione jest, na całej długo�ci, czterema paskami 

płyty gipsowo-kartonowej F lub DF o grubo�ci 10 mm (dwa paski), 12 mm oraz 18 mm. W przyldze listwy 

przymykowej umieszczona jest uszczelka przylgowa S 8544/O.  

W listwie przymykowej, w odległo�ci 463 mm od otworu zapadki zamka głównego, umieszczony 

jest bimetalowy element rygluj�cy skrzydło czynne. 

Skrzydło bierne w drzwiach dwuskrzydłowych blokowane jest za pomoc� rygla automatycznego 

firmy CORBIN. 

W drzwiach stalowych wielkogabarytowych AW DS EI 60 przeszklonych stosowane s� szyby 

typu PYROSTOP 60-101 firmy PILKINGTON, o grubo�ci 23 mm, lub szyby typu PYROBEL 25 firmy 

AGC o grubo�ci 26,6 mm. Maksymalne wymiary przeszkle� wynosz� (szeroko�� x wysoko��) 800 x  

950 mm (w skrzydle czynnym drzwi dwuskrzydłowych i 718 x 950 mm w skrzydle biernym drzwi 

dwuskrzydłowych), przy czym minimalna odległo�� kraw�dzi przeszklenia od kraw�dzi skrzydła wynosi 

200 mm. 

Wymiary przeszkle�, tj. szeroko��, wysoko�� lub �rednic� mo�na zmniejszy� w proporcji do 

zredukowanych wymiarów drzwi. 

Szyba osadzona jest w skrzydle na stalowych ceownikach o wymiarach 11 x 64,5 x 11 x 0,8 mm 

i długo�ci 65 mm. Na �ciankach poziomych otworu pod szklenie umieszczone s� po dwa ceowniki w 

odległo�ciach 150 mm od kraw�dzi, a na �ciankach pionowych otworu po trzy ceowniki w rozstawie co 

150 mm. Stalowe ceowniki przynitowane s� do blach poszycia skrzydła przy pomocy dwóch par 

stalowych nitów ∅3 mm. Elementami podtrzymuj�cymi szyb� s� k�towniki wykonane z blachy stalowej 

ocynkowanej o wymiarach 15 x 15 x 0,8 mm i długo�ci 30 mm. K�towniki te s� przymocowane do 

stalowych ceowników przy pomocy pary nitów stalowych ∅3 mm. Na jednym ceowniku znajduj� si� dwa 

k�towniki podtrzymuj�ce, umieszczone po przeciwległych stronach szyby. Pomi�dzy szyb�  

a k�townikiem umieszczona jest uszczelka ceramiczna o przekroju 3 x 17 mm firmy Promat TOP. Z obu 

stron skrzydła na obwodzie szyby umieszczone s� przyszybowe listwy maskuj�ce w kształcie ceownika, 

wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, o przekroju 12 x 55 x 27 mm i o grubo�ci 2 mm. Przyszybowe 

listwy maskuj�ce poł�czone s� ze sob� za pomoc� �rub M5 x 45 mm z łbem kulistym z podkładk�  

i stalowych tulejek φ10 x 50 mm. Na całym obwodzie przeszklenia znajduje si� 12 par poł�cze� typu 

�ruba-tulejka. Na obwodzie przyszybowych listew maskuj�cych znajduje si� równie� uszczelka 

dociskowa wykonana z modyfikowanego EPDM firmy INTER-DEVENTER. 

O�cie�nice drzwi wykonane s� z kształtowników profilowanych z nieocynkowanej blachy 

grubo�ci 1,5 ÷ 2,0 mm, powlekanej powłok� proszkow�. Stojaki o�cie�nic s� ł�czone z nadpro�em za 

pomoc� ł�czników i skr�cane za pomoc� dwóch par �rub stalowych M6 x 10 mm lub spawane 

bezpo�rednio. W profilu nadpro�owym o�cie�nicy w odległo�ci 100 mm od kraw�dzi pionowej skrzydła 

oraz w stojaku o�cie�nicy w odległo�ci 463 mm od otworu zapadki zamka głównego umieszczony jest 

bimetalowy element rygluj�cy skrzydło.  

Na obwodzie o�cie�nicy, we wr�bach w stojakach i nadpro�u osadzona jest uszczelka 

przylgowa S 7234/O firmy INTER-DEVENTER. Dodatkowo, w przetłoczonym kanale o szeroko�ci 30 mm 

umieszczona jest uszczelka p�czniej�ca o przekroju 20 x 2 mm Promaseal PL firmy Promat TOP TOP 

lub firmy CARBOLINE POLSKA.  
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Skrzydła drzwiowe s� zawieszone w o�cie�nicy na 3 zawiasach firmy SIMONSWERK, 

składaj�cych si� z cz��ci: skrzydłowej VN7939/160 So i o�cie�nicowej VN7608/160 lub na 3 zawiasach 

E68.01 LHA firmy ECO SCHULTE.  

Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 60 s� wyposa�one w nast�puj�ce okucia: 

• zamek zasuwkowy, wpuszczany GBS 81 firmy ECO Schulte z blach� zaczepow� AW.100.91397 

firmy FPHU Wi�niowski, 

• wkładk� b�benkow� zamka głównego 40/45 nikiel szczotkowany producenta DOORTECH, 

• po 2 sz. na skrzydło bolców przeciwwywa�eniowych firmy FPHU Wi�niowski,  

• komplet klamek z tarczami , z rdzeniem stalowym 2916/02 firmy NEMEF, 

• zamykacz nawierzchniowy DC 250 firmy ASSA Abloy (w skrzydle czynnym – w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych) lub Groom GR 200 firmy DORMA, 

• zestaw automatycznie rygluj�cych skrzydło bierne, składaj�cy si� z kanrygla PS8001 firmy 

CORBIN, zatrzasku automatycznego górnego PAN3300 firmy CORBIN i ci�gien pionowych 

AW.100.54871 i AW.100.54872 firmy FPHU Wi�niowski – w przypadku drzwi dwuskrzydłowych. 

Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 60 mog� by� dodatkowo wyposa�one w nast�puj�ce okucia: 

• elektrozaczep awersyjny (przy braku napi�cia zamkni�ty), współpracuj�cy z zamkiem głównym, 

typu HARTTE SHD 12V ac/dc standard firmy BIRA TRADE Tomasz Bira lub typu effeff 142 

ASSA ABLOY, przy czym elektrozaczep zamontowany jest do słupka przymykowego skrzydła 

biernego przy pomocy blachy najazdowej ze stali nierdzewnej o grubo�ci 1,5 mm i dwóch par 

stalowych �rub M5 x 12 mm; osłona komory elektrozaczepu wg rys. B78, 

• elektrozaczep rewersyjny (przy braku napi�cia otwarty), zastosowany powy�ej zamka głównego 

typu HARTTE SHD 12V dc firmy BIRA TRADE Tomasz Bira, typu effeff 342 lub typu effeff 138 

firmy ASSA ABLOY współpracuj�cy z zamkiem dodatkowym zapadkowo-zasuwkowym typu 

GBS 81 firmy ECO Schulte lub zapadkowym typu effeff 807.10 firmy ASSA ABLOY, przy czym 

elektrozaczep zamontowany jest do słupka przymykowego skrzydła biernego przy pomocy 

blachy najazdowej ze stali nierdzewnej o grubo�ci 1,5 mm i dwóch par stalowych �rub M5 x 12 

mm; osłona komory elektrozaczepu wg rys. B78; zamek dodatkowy wbudowany jest 

analogicznie jak zamek główny (dotyczy to zwłaszcza warstw otulaj�cych), 

• zwor� elektromagnetyczn� typu EM3000 AH firmy DORMA (cz��� elektromagnetyczna zwory 

jest zamontowana poprzez aluminiowy k�townik monta�owy do nadpro�a o�cie�nicy przy 

pomocy 3 zestawów - �ruba M5 x 12 mm i nitonakr�tka M5, natomiast stalowa płyta zwory jest 

zamontowana do skrzydła poprzez zestaw k�towników aluminiowych przy pomocy 5 zestawów - 

�ruba M5 x 12 mm i nitonakr�tka M5), 

• zwor� elektromagnetyczn� typu EM3000 AH firmy DORMA (cz��� elektromagnetyczna zwory 

jest zamontowana poprzez aluminiowy płaskownik monta�owy do nadpro�a o�cie�nicy przy 

pomocy 4 zestawów - �ruba M5 x 12 mm i nitonakr�tka M5, natomiast stalowa płyta zwory jest 

zamontowana do skrzydła poprzez stalowe wzmocnienie pod zwor� przy pomocy 6 zestawów - 

�ruba M5 x 12 mm i nitonakr�tka M5). 

W drzwiach wielkogabarytowych AW DS EI 60 obj�tych niniejsz� Krajow� Ocen� Techniczn�

powinny by� stosowane kompletne okucia i osprz�t, zgodne z opisem podanym w p. 1.6, wprowadzone 
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do obrotu zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zamierzonym zastosowaniem. Okucia powinny by�

dostosowane do masy i geometrii skrzydeł oraz do obci��e� eksploatacyjnych. 

 Zastosowanie w drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej oku� innych ni� podane w p. 1.6, 

ale tego samego rodzaju, jest mo�liwe, gdy zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami i ich przydatno�� do zastosowania w drzwiach o konstrukcji opisanej w p. 1.6 

oraz o odpowiedniej klasie odporno�ci ogniowej została potwierdzona odpowiedni� cyfr� lub symbolem 

w czwartej pozycji kodu klasyfikacyjnego podanego w przedmiotowej specyfikacji technicznej (normie, 

krajowej ocenie technicznej lub europejskiej ocenie technicznej), co oznacza, �e zostały 

przeprowadzone wymagane badania w tym zakresie, przy czym, przy doborze oku� zamiennych, poza 

zgodno�ci� konstrukcji drzwi, nale�y ponadto uwzgl�dni� zgodno�� czasu klasyfikacyjnego odporno�ci 

ogniowej oku� zamiennych, wynikaj�cego z przeprowadzonych bada� odporno�ci ogniowej drzwi, w 

których były zastosowane te okucia, z czasem klasyfikacyjnym odporno�ci ogniowej drzwi, w których 

zamienne okucia maj� by� zastosowane.Zastosowane okucia zamienne powinny by� równie�

dostosowane do masy i geometrii skrzydeł oraz do obci��e� eksploatacyjnych, a tak�e nie powinny 

powodowa� zmian w budowie drzwi. 

Maksymalna szeroko�� szczelin pomi�dzy skrzydłem drzwi a o�cie�nic� lub podłog� wynosi: 

• szczelina nadpro�owa: 8,2 mm, 

• szczelina zamkowa: 8,2 mm, 

• szczelina zawiasowa: 8,2 mm, 

• szczelina progowa: 10,8 mm, 

• mi�dzy skrzydłami w przypadku drzwi dwuskrzydłowych: 8,0 mm. 

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU 

Stalowe drzwi AW DS, AW DS EI 30 i AW DS EI 60 oraz stalowe drzwi wielkogabarytowe  

AW DS EI 30 i AW DS EI 60 s� przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewn�trzne,  

w zakresie wynikaj�cym z wła�ciwo�ci u�ytkowych okre�lonych w p. 3. 

Z uwagi na wymagania wytrzymało�ciowe, drzwi obj�te niniejsz� Krajow� Ocen� Techniczn�

mog� by� stosowane w warunkach odpowiadaj�cych: 

• 3 klasie wymaga� wytrzymało�ci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, tj. w lekkich, �rednich  

i ci��kich warunkach eksploatacji – w przypadku drzwi AW DS EI 30, AW DS EI 60 i AW DS, 

pełnych i przeszklonych, wykonanych z blachy o grubo�ci 0,70 mm, 

• 3 klasie wymaga� wytrzymało�ci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, tj. w lekkich, �rednich  

i ci��kich warunkach eksploatacji – w przypadku drzwi wielkogabarytowych AW DS EI 30 i AW DS 

EI 60, pełnych i przeszklonych, wykonanych z blachy o grubo�ci 0,70 mm,  

• 3 klasie wymaga� wytrzymało�ci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, tj. w lekkich, �rednich  

i ci��kich warunkach eksploatacji – w przypadku drzwi wielkogabarytowych AW DS EI 30 i AW DS 

EI 60 i AW DS, przeszklonych, wykonanych z blachy o grubo�ci 0,75 mm,  

• 4 klasie wymaga� wytrzymało�ci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, tj. w lekkich, �rednich  

ci��kich i bardzo ci��kich warunkach eksploatacji – w przypadku drzwi AW DS EI 30, AW DS EI 

60 i AW DS, pełnych, wykonanych z blachy o grubo�ci 0,75 mm, 
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• 4 klasie wymaga� wytrzymało�ci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, tj. w lekkich, �rednich  

ci��kich i bardzo ci��kich warunkach eksploatacji – w przypadku drzwi wielkogabarytowych  

AW DS EI 30 i AW DS EI 60, pełnych, wykonanych z blachy o grubo�ci 0,75 mm. 

 Drzwi charakteryzuj� si� nast�puj�cymi klasami odporno�ci na włamanie: 

• klas� RC2 wg PN-EN 1627:2012 – w przypadku drzwi jedno- i dwuskrzydłowych, pełnych lub 

przeszklonych AW DS EI 30, AW DS EI 60 i AW DS, wykonanych z blachy o grubo�ci 0,75 mm, 

wyposa�onych w zamek główny zapadkowo-zasuwkowy GBS81 firmy ECO-SCHULTE, zamek 

dodatkowy GBS81 górny firmy ECO-SCHULTE, 3 bolce przeciwwywa�eniowe umieszczone po 

stronach zawiasowych skrzydeł, przeszklonych szyb� co najmniej klasy P4A wg PN-EN 356:2000. 

• klas� RC3 wg PN-EN 1627:2012 – w przypadku drzwi jedno- i dwuskrzydłowych, pełnych lub 

przeszklonych AW DS EI 30, AW DS EI 60 i AW DS, wykonanych z blachy o grubo�ci 0,75 mm, 

wyposa�onych w zamek główny zapadkowo-zasuwkowy GBS81 firmy ECO-SCHULTE, dwa zamki 

dodatkowe GBS81 górny i dolny firmy ECO-SCHULTE, 3 bolce przeciwwywa�eniowe umieszczone 

po stronach zawiasowych skrzydeł, przeszklonych szyb� co najmniej klasy P5A wg  

PN-EN 356:2000. 

 Z uwagi na wymagania w zakresie odporno�ci na korozj�:  

• drzwi wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej powłok� o masie co najmniej 275 g/m2  

i powlekanej powłok� poliestrow� lub proszkow� wg p. A.2 mog� by� stosowane w �rodowiskach  

o kategorii korozyjno�ci atmosfery C1, C2 i C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001,

• drzwi wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej powłok� o masie co najmniej 275 g/m2, mog� by�

stosowane wewn�trz pomieszcze�, w �rodowiskach o kategorii korozyjno�ci atmosfery C1 i C2  

wg PN-EN ISO 12944-2:2001. 

Z uwagi na ochron� przeciwd�wi�kow� pomieszcze� stalowe drzwi AW DS, AW DS EI 30 i AW DS 

EI 60 oraz stalowe drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 i AW DS EI 60 powinny by� stosowane zgodnie  

z wymaganiami normy PN-B-02151-3:2015 lub z wymaganiami okre�lonymi indywidualnie dla konkretnego 

budynku. 

Stalowe drzwi AW DS EI 30, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1.3, spełniaj� kryteria 

okre�lone w normie PN-EN 13501-2:2016, dla klasy EI2 30 odporno�ci ogniowej. 

 W celu zachowania wymaganej klasy odporno�ci ogniowej drzwi AW DS EI 30 powinny by�

wbudowywane w �ciany o co najmniej klasie EI 30 odporno�ci ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2016: 

− murowane z elementów ceramicznych, silikatowych, betonowych lub z betonu komórkowego,  

o grubo�ci minimum 120 mm, 

− jednorodne (masywne) betonowe lub �elbetowe, o grubo�ci minimum 100 mm, 

− z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z kształtowników stalowych UA 75, U 75, C 75 lub UA 

100, U 100 i C 100. 

Stalowe drzwi AW DS EI 60, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1.4, spełniaj� kryteria 

okre�lone w normie PN-EN 13501-2:2016, dla klasy EI2 60 odporno�ci ogniowej. 

 W celu zachowania wymaganej klasy odporno�ci ogniowej drzwi AW DS EI 60 powinny by�

wbudowywane w �ciany o co najmniej klasie EI 60 odporno�ci ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2016: 

− murowane z elementów ceramicznych, silikatowych, betonowych lub z betonu komórkowego,  

o grubo�ci minimum 180 mm, 
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− jednorodne (masywne) betonowe lub �elbetowe, o grubo�ci minimum 150 mm, 

− z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z kształtowników stalowych UA 75, U 75, C 75 lub UA 

100, U 100 i C 100. 

O�cie�nica drzwi AW DS EI 30 i AW DS EI 60 powinna by� mocowana do �cian murowanych  

i do �cian jednorodnych przy pomocy co najmniej 9 (w przypadku drzwi jednoskrzydłowych) lub co 

najmniej 11 (w przypadku drzwi dwuskrzydłowych) stalowych wkr�tów monta�owych o �rednicy 

minimum 7,5 mm lub stalowych kołków rozporowych o �rednicy minimum 10 mm, bezpo�rednio przez 

otwory w stojakach i nadpro�u o�cie�nicy (po minimum 4 sztuki na stojak o�cie�nicy i minimum 1 sztuka 

– w przypadku drzwi jednoskrzydłowych lub minimum 3 sztuki – w przypadku drzwi dwuskrzydłowych do 

nadpro�a o�cie�nicy), przy czym w przypadku o�cie�nic naro�nych i obejmuj�cych, dodatkowo równie�

przy pomocy co najmniej 3 (w przypadku drzwi jednoskrzydłowych) lub co najmniej 4 (w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych) stalowych płaskowników o grubo�ci 0,8 ÷ 1,0 mm, przyspawanych do stojaków 

o�cie�nicy (minimum 2 płaskowniki na stojak (ka�dy w drzwiach dwuskrzydłowych i zamkowy w drzwiach 

jednoskrzydłowych) – górne płaskowniki na wysoko�ci 200 mm powy�ej poziomu zapadki zamka 

głównego i dolne 230 mm poni�ej poziomu zapadki zamka głównego oraz minimum jeden płaskownik na 

stojak zawiasowy (w drzwiach jednoskrzydłowych) na wysoko�ci poziomu zapadki zamka głównego oraz 

przy pomocy stalowych wkr�tów monta�owych o �rednicy minimum 7,5 mm lub stalowych kołków 

rozporowych o �rednicy minimum 10 mm (po minimum 2 wkr�ty lub kołki na płaskownik). Długo��

wkr�tów monta�owych i kołków rozporowych powinna by� tak dobrana, aby ich zagł�bienie w �cianie 

murowanej z elementów z betonu komórkowego lub elementów ceramicznych dr��onych wynosiła 

minimum 120 mm, a w �cianie murowanej z cegły ceramicznej pełnej, silikatowej i elementów 

betonowych, jednorodnej betonowej i �elbetowej – minimum 60 mm.  

O�cie�nica drzwi AW DS EI 30 i AW DS EI 60 powinna by� mocowana do �cian z płyt gipsowo – 

kartonowych na ruszcie z kształtowników stalowych przy pomocy co najmniej 9 (w przypadku drzwi 

jednoskrzydłowych) lub co najmniej 11 (w przypadku drzwi dwuskrzydłowych) stalowych wkr�tów 

monta�owych, o �rednicy minimum 7,5 mm, bezpo�rednio przez otwory w stojakach i nadpro�u 

o�cie�nicy (po minimum 4 sztuki na stojak o�cie�nicy i minimum 1 sztuka – w przypadku drzwi 

jednoskrzydłowych lub minimum 3 sztuki – w przypadku drzwi dwuskrzydłowych do nadpro�a 

o�cie�nicy), przy czym w przypadku o�cie�nic naro�nych i obejmuj�cych, dodatkowo równie� przy 

pomocy minimum 4 stalowych płaskowników o grubo�ci 0,8 ÷ 1,0 mm, przyspawanych do stojaków 

o�cie�nicy (minimum 2 płaskowniki na stojak (ka�dy w drzwiach dwuskrzydłowych i zamkowy w drzwiach 

jednoskrzydłowych) – górne płaskowniki na wysoko�ci 200 mm powy�ej poziomu zapadki zamka 

głównego i dolne 230 mm poni�ej poziomu zapadki zamka głównego oraz minimum jeden płaskownik na 

stojak zawiasowy (w drzwiach jednoskrzydłowych) na wysoko�ci poziomu zapadki zamka głównego) 

oraz przy pomocy stalowych wkr�tów monta�owych o �rednicy minimum 7,5 mm (po minimum 2 wkr�ty 

na płaskownik). Długo�� wkr�tów monta�owych powinna by� tak dobrana, aby wystawały po wkr�ceniu 

minimum 30 mm poza powierzchni� kształtowników stalowych (UA 75, UA 100) rusztu.  

O�cie�nica i szczeliny pomi�dzy o�cie�nic� a konstrukcj� mocuj�c� powinny by� wypełnione:  

− zapraw� cementowo – wapienn�, cementow� lub gipsow�, 
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− ubit� skaln� wełn� mineraln� o g�sto�ci minimum 110 kg/m3, przy czym wewn�trzne rowki 

o�cie�nicy wypełnione powinny by� zapraw� gipsow�, a kraw�dzie elementów o�cie�nicy od 

strony przeciwnej do zawiasowej osłoni�te zapraw� gipsow� lub cementowo – wapienn�, 

− ubit� skaln� wełn� mineraln� o g�sto�ci minimum 110 kg/m3 oraz ogniochronn� piank�

PYROPLEX 750 ml firmy Pyroplex, przy czym wewn�trzne rowki o�cie�nicy powinny by�

wypełnione zapraw� gipsow�, a kraw�dzie elementów o�cie�nicy od strony przeciwnej do 

zawiasowej osłoni�te zapraw� gipsow� lub cementowo – wapienn�.  

  W przypadku zastosowania elementu progowego o�cie�nicy element progowy powinien by�

osłoni�ty wzdłu� kraw�dzi pionowych i poziomej dolnej betonem, zapraw� gipsow� lub cementowo - 

wapienn�. 

Drzwi AW DS EI 30 i AW DS EI 60, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1.3 i 1.4, 

spełniaj� kryteria okre�lone w normie PN-EN 13501-2:2016, dla klas Sa, S200 dymoszczelno�ci i mog� by�

montowane w �cianach o grubo�ci nie mniejszej ni� 90 mm: 

− murowanych: z cegły pełnej, sitówki, kratówki, dziurawki oraz z bloczków z betonu 

komórkowego, 

− jednorodnych (masywnych) betonowych lub �elbetowych,  

− z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z kształtowników stalowych UA 75, U 75, C 75 lub  

UA 100, U 100 i C 100. 

O�cie�nica drzwi AW DS EI 30 i AW DS EI 60 powinna by� mocowana do �cian murowanych i do 

�cian jednorodnych przy pomocy co najmniej 8 (w przypadku drzwi jednoskrzydłowych) lub co najmniej 

10 (w przypadku drzwi dwuskrzydłowych) stalowych kołków rozporowych minimum 10 x 90 mm (po 

minimum 4 sztuki na stojak o�cie�nicy i minimum 2 sztuki do nadpro�a o�cie�nicy – w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych). Wolna przestrze� pomi�dzy o�cie�nica a konstrukcj� mocuj�ca powinna by�

wypełniona ubita skalna wełna mineraln�. Kraw�dzie o�cie�nicy na stykach ze �cian� powinny by�

uszczelnione masa silikonow�. 

O�cie�nica drzwi AW DS EI 30 i AW DS EI 60 powinna by� mocowana do �cian z płyt gipsowo – 

kartonowych na ruszcie z kształtowników stalowych przy pomocy co najmniej 8 (w przypadku drzwi 

jednoskrzydłowych) lub co najmniej 10 (w przypadku drzwi dwuskrzydłowych) blachowkr�tów (po 

minimum 4 sztuki na stojak o�cie�nicy i minimum 2 sztuki do nadpro�a o�cie�nicy – w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych), poprzez paski z płyt gipsowo-kartonowych typu F, o grubo�ci 12,5 mm. Wolna 

przestrze� pomi�dzy o�cie�nica a konstrukcj� mocuj�ca powinna by� wypełniona ubit� skaln� wełn�

mineraln�. Kraw�dzie o�cie�nicy na stykach ze �cian� powinny by� uszczelnione mas� silikonow�. 

Stalowe drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1.5, 

spełniaj� kryteria okre�lone w normie PN-EN 13501-2:2016, dla klasy EI2 30 odporno�ci ogniowej. 

Stalowe drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 60, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1.6, 

spełniaj� kryteria okre�lone w normie PN-EN 13501-2:2016, dla klasy EI2 60 odporno�ci ogniowej. 

 W celu zachowania wymaganej klasy odporno�ci ogniowej drzwi wielkogabarytowych AW DS EI 

30 i AW DS EI 60 powinny by� wbudowywane w �ciany: 

− z cegły pełnej lub bloczków betonowych, o grubo�ci nie mniejszej ni� 120 mm, 

− z cegły otworowej lub gazobetonu, o grubo�ci nie mniejszej ni� 175 mm, 

− jednorodnych (masywnych) betonowych lub �elbetowych, o grubo�ci nie mniejszej ni� 100 mm. 
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 O�cie�nica drzwi powinna by� mocowana do �cian za pomoc� kołków rozporowych M10 x  

140 mm, umieszczonych w otworach profili o�cie�nicowych ø 10 mm z przetłoczeniem – po pi�� kołków 

na stojak o�cie�nicy oraz po dwa kołki w nadpro�u o�cie�nicy drzwi jednoskrzydłowych oraz po 4 kołki w 

nadpro�u o�cie�nicy drzwi dwuskrzydłowych. Do tylnych �cianek profili o�cie�nicy przyspawane s�

dodatkowe blachy kotwi�ce, wykonane z czarnej blachy stalowej grubo�ci 3 mm – po pi�� blach 

kotwi�cych na stojak o�cie�nicy oraz po trzy blachy kotwi�ce w nadpro�u o�cie�nicy drzwi 

jednoskrzydłowych oraz po 4 blachy kotwi�ce w nadpro�u o�cie�nicy drzwi dwuskrzydłowych. Blachy 

kotwi�ce powinny by� mocowane do �cian za pomoc� kołków rozporowych M10 x 90 mm. 

O�cie�nica i szczeliny pomi�dzy o�cie�nic� a �cian� powinny by� wypełnione ubit� skaln� wełn�

mineraln�, o g�sto�ci minimum 110 kg/m3 lub ogniochronn� piank� poliuretanow� PYROPLEX firmy 

Carboline Polska, przy czym wewn�trzne rowki o�cie�nicy powinny by� wypełnione zapraw� gipsow�,  

a kraw�dzie elementów o�cie�nicy od strony przeciwnej do zawiasowej osłoni�te zapraw� gipsow� lub 

cementowo – wapienn�.  

Drzwi obj�te niniejsz� Krajow� Ocen� Techniczn� powinny by� stosowane zgodne z projektem 

technicznym, opracowanym dla okre�lonego obiektu z uwzgl�dnieniem: 

− polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególno�ci rozporz�dzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada� budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), 

− postanowie� niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, 

− instrukcji monta�u i wbudowywania drzwi, opracowanej przez Producenta drzwi i dostarczanej 

odbiorcom z ka�d� parti� wyrobów. 

3. WŁA�CIWO�CI U�YTKOWE WYROBU I METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY 

3.1. Odchyłki wymiarów 

Odchyłki wymiarów skrzydeł od warto�ci nominalnych nie przekraczaj� odchyłek dopuszczalnych 

dla 2 klasy tolerancji wg PN-EN 1529:2001, tj. ± 1,5 mm (odchyłki szeroko�ci i wysoko�ci) i ± 1,0 mm 

(odchyłka grubo�ci). 

Odchyłki wymiarów o�cie�nic stalowych od warto�ci nominalnych nie przekraczaj�

nast�puj�cych warto�ci dopuszczalnych:  

− wysoko�� we wr�bie: ± 2,0 mm,  

− szeroko�� we wr�bie: +3,0/-1,0 mm (dla wymiaru nominalnego � 1400 mm) lub +4,5/-1,5 mm 

(dla wymiaru nominalnego > 1400 mm), 

− szeroko�� w �wietle: +3,5/-1,5 mm (dla wymiaru nominalnego � 1400 mm) lub +5,0/-2,0 mm  

(dla wymiaru nominalnego > 1400 mm), 

− poło�enie zawiasów: ± 1,0 mm. 

Odchyłki wymiarów sprawdza si� za pomoc� przyrz�dów pomiarowych o odpowiedniej 

dokładno�ci. 

3.2. Prostok�tno�� skrzydła 

Odchyłka od prostok�tno�ci naro�a skrzydła nie przekracza odchyłek dopuszczalnych dla 2 klasy 

tolerancji wg normy PN-EN 1529:2001, tj. 1,5 mm. 

Prostok�tno�� sprawdza si� wg PN-EN 951:2000. 
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3.3. Płasko�� skrzydła 

Odchyłki od płasko�ci ogólnej skrzydła drzwi: zwichrowanie (odchyłka od płasko�ci naro�a), 

wygi�cie wzdłu�ne (w kierunku wysoko�ci) i wygi�cie poprzeczne (w kierunku szeroko�ci) nie 

przekraczaj� odchyłek dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. odpowiednio: 4,0 

mm; 4,0 mm i 2,0 mm. 

Odchyłka od płasko�ci miejscowej nie przekracza odchyłki dopuszczalnej dla 1 klasy tolerancji 

wg PN-EN 1530:2001, tj. 0,6 mm. 

Płasko�� skrzydła sprawdza si� wg PN-EN 952:2000. 

3.4. Prawidłowo�� działania drzwi 

Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu jest płynny, bez zahamowa� i ocierania skrzydła  

o o�cie�nic�. Działanie ruchomych elementów oku� przebiega bez zaci��. Uszczelki �ci�le przylegaj� do 

odpowiednich powierzchni skrzydła i o�cie�nicy, zgodnie z zało�eniami konstrukcyjnymi.  

Prawidłowo�� działania drzwi sprawdza si� poprzez ich trzykrotne otwarcie i zamkni�cie,  

z uwzgl�dnieniem pracy oku� i osprz�tu, stanowi�cych wyposa�enie drzwi. 

3.5. Siły operacyjne 

Siły operacyjne, mierzone wg PN-EN 12046-2:2001, nie przekraczaj� warto�ci dopuszczalnych 

okre�lonych wg PN-EN 12217:2015: 

− dla klasy 2 – w przypadku drzwi bez urz�dze� zamykaj�cych, 

− dla klasy 1 – w przypadku drzwi z urz�dzeniami zamykaj�cymi. 

3.6. Odporno�� na obci��enie statyczne pionowe, działaj�ce w płaszczy�nie skrzydła 

Obci��enie statyczne sił� pionow� o warto�ci: 

− 800 N dla drzwi 3 klasy wytrzymało�ci wg PN-EN 1192:2001, 

− 1000 N dla drzwi 4 klasy wytrzymało�ci wg PN-EN 1192:2001, 

działaj�ce na skrzydło rozwarte pod k�tem 90°, nie powoduje: 

− odkształce� trwałych pionowych, mierzonych w dolnym naro�u po stronie zamka, wi�kszych ni�  

1 mm, 

− zmiany długo�ci przek�tnej skrzydła wi�kszej ni� 1 mm, 

− uszkodze� wyrobu. 

Prawidłowo�� działania drzwi po badaniu jest zachowana, zgodnie z p. 3.4. 

Odporno�� na obci��enie statyczne sił� pionow� sprawdza si� wg PN-EN 947:2000. 

3.7. Wytrzymało�� na skr�canie statyczne 

Obci��enie statyczne skr�caj�ce drzwi sił� o warto�ci: 

− 300 N dla drzwi 3 klasy wytrzymało�ci wg PN-EN 1192:2001, 

− 350 N dla drzwi 4 klasy wytrzymało�ci wg PN-EN 1192:2001, 

działaj�ce na skrzydło rozwarte pod k�tem 90° i zablokowane w górnym naro�u po stronie zamka, nie 

powoduje odkształcenia trwałego, poziomego skrzydła w miejscu przyło�enia siły (dolne naro�e po 

stronie zamka) wi�kszego ni� 2 mm.  

Prawidłowo�� działania drzwi po badaniu jest by� zachowana, zgodnie z p. 3.4. 

Wytrzymało�� na skr�canie statyczne sprawdza si� wg PN-EN 948:2000. 
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3.8. Odporno�� na uderzenie ciałem mi�kkim i ci��kim 

Drzwi nie wykazuj� �adnych uszkodze� mechanicznych, tj. zgniecenia wypełnienia, 

rozwarstwienia, oderwania okładzin, p�kni�� w miejscu mocowania oku�, itp. w wyniku trzykrotnego 

uderzenia ciałem mi�kkim i ci��kim o masie 30 kg, z energi�: 

− E = 120 J dla drzwi 3 klasy wytrzymało�ci wg PN-EN 1192:2001, 

− E = 180 J dla drzwi 4 klasy wytrzymało�ci wg PN-EN 1192:2001, 

zarówno w kierunku otwierania jak i zamykania skrzydła. Odkształcenia trwałe skrzydła w miejscach 

uderze�, zmierzone jako ró�nica odchyłek od płasko�ci przed i po uderzeniach, nie przekraczaj� 2 mm. 

Prawidłowo�� działania drzwi po badaniu jest zachowana, zgodnie z p. 3.4. 

Odporno�� na uderzenie ciałem mi�kkim i ci��kim sprawdza si� wg PN-EN 949:2000. 

3.9. Odporno�� na uderzenie ciałem twardym 

�rednia warto�� gł�boko�ci wgniece� w powierzchniach skrzydła, wywołanych uderzeniami kulki 

stalowej o �rednicy 50 mm i masie 500 g, z energi�: 

− E = 5,0 J dla drzwi 3 klasy wytrzymało�ci wg PN-EN 1192:2001, 

− E = 8,0 J dla drzwi 4 klasy wytrzymało�ci wg PN-EN 1192:2001, 

jest nie wi�ksza ni� 1,0 mm, natomiast warto�� maksymalna gł�boko�ci tych wgniece� nie przekracza 

1,5 mm. �rednia warto�� �rednic ww. wgł�bie� jest nie wi�ksza ni� 20 mm. Powierzchnie skrzydła po 

badaniu nie wykazuj� uszkodze� mechanicznych (złama�, przebi� i p�kni��, rozwarstwie�). Mog�

wyst�pi� pojedyncze uszkodzenia warstwy wyko�czeniowej.  

Odporno�� na uderzenie ciałem twardym sprawdza si� wg n PN-EN 950:2000. 

3.10. Odporno�� drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydła 

(trwało�� mechaniczna) 

Drzwi po wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania skrzydła wg PN-EN 1191:2013 

(kategoria u�ytkowania C5 wg PN-EN 16034:2014), nie wykazuj� uszkodze� i nieprawidłowo�ci  

w działaniu. Skrzydło drzwi porusza si� bez zaci�� i zahamowa� w ruchu. Uszczelki na całej swej 

długo�ci przylegaj� do odpowiednich powierzchni, zgodnie z zało�eniami konstrukcyjnymi.  

3.11. Przepuszczalno�� powietrza 

Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 i AW DS EI 60 i AW DS z uszczelk� opadaj�c� typu Igloo 

DA 1001 firmy DOMATIC, spełniaj� wymagania przepuszczalno�ci powietrza dla klasy 2 wg normy PN-

EN 12207:2001, a �redni współczynnik infiltracji powietrza jest nie wi�kszy ni� 1,0 m³/(m⋅h⋅daPa)2/3. 

Przepuszczalno�� powietrza sprawdza si� wg normy PN-EN 1026:2016. 

3.12. Odporno�� na włamanie 

Drzwi obj�te niniejsz� Krajow� Ocen� Techniczn� spełniaj� wymagania wg PN-EN 1627:2012 

okre�lone dla klasy: 

− RC2 odporno�ci na włamanie – w przypadku drzwi AW DS, jedno i dwuskrzydłowych, pełnych lub 

przeszklonych wg p. 1.2, wyposa�onych w zamek główny zapadkowo-zasuwkowy GBS81 górny 

firmy ECO-SCHULTE, zamek dodatkowy GBS81 firmy ECO-SCHULTE, 3 bolce 

przeciwwywa�eniowe umieszczone po stronach zawiasowych skrzydeł, z przeszkleniem szyb� co 

najmniej klasy P4A wg PN-EN 356:2000, 
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− RC3 odporno�ci na włamanie – w przypadku drzwi AW DS, jedno i dwuskrzydłowych, pełnych lub 

przeszklonych wg p. 1.2, wyposa�onych w zamek główny zapadkowo-zasuwkowy GBS81 firmy 

ECO-SCHULTE, dwa zamki dodatkowe GBS81 górny i dolny firmy ECO-SCHULTE, 3 bolce 

przeciwwywa�eniowe umieszczone po stronach zawiasowych skrzydeł, z przeszkleniem szyb� co 

najmniej klasy P5A wg PN-EN 356:2000, z wizjerem lub bez, 

w zakresie: 

− odporno�ci na obci��enia statyczne wg PN-EN 1628:2011 i PN-EN 1628+A1:2016, 

− odporno�ci na obci��enia dynamiczne wg PN-EN 1629:2011 i PN-EN 1629+A1:2016, 

− odporno�ci na niekonwencjonalne manipulacje narz�dziami wg PN-EN 1630:2011 i PN-EN 

1630+A1:2016. 

 3.13. Odporno�� ogniowa 

 Stalowe drzwi wewn�trzne AW DS EI 30, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1.3 oraz 

stalowe drzwi wewn�trzne, wielkogabarytowe AW DS EI 30, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 

1.5, spełniaj� kryteria okre�lone w normie PN-EN 13501-2:2016 dla klasy EI2 30 odporno�ci ogniowej. 

 Stalowe drzwi wewn�trzne AW DS EI 60, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1.4 oraz 

stalowe drzwi wewn�trzne, wielkogabarytowe AW DS EI 60, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 

1.5, spełniaj� kryteria okre�lone w normie PN-EN 13501-2:2016 dla klasy EI2 60 odporno�ci ogniowej. 

Odporno�� ogniow� sprawdza si� wg normy PN-EN 1634-1:2014. 

3.14. Dymoszczelno��

Stalowe drzwi wewn�trzne AW DS EI 30 i AW DS EI 60, wykonane zgodnie opisami podanymi w 

p. 1.3 i 1.4, spełniaj� kryteria okre�lone w normie PN-EN 13501-2:2016 dla klas Sa i S200 dymoszczelno�ci. 

Dymoszczelno�� sprawdza si� wg normy PN-EN 1634-3:2006. 

4. PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE ORAZ SPOSÓB ZNAKOWANIA WYROBU 

Stalowe drzwi AW DS, AW DS EI 30 i AW DS EI 60 oraz stalowe drzwi wielkogabarytowe  

AW DS EI 30 i AW DS EI 60 powinny by� pakowane zgodnie z norm� PN-B-05000:1996, z doł�czon�

instrukcj� wbudowania. Drzwi powinny by� przechowywane i transportowane zgodnie z norm�  

PN-B-05000:1996. 

Sposób znakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by� zgodny z rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 

wła�ciwo�ci u�ytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy�: 

− dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na 

wyrobie budowlanym, 

− nazwa i adres siedziby Producenta lub znak identyfikacyjny pozwalaj�cy jednoznacznie okre�li�

nazw� i adres siedziby Producenta, 

− nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego, 

− numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z któr� zostały zadeklarowane 

wła�ciwo�ci u�ytkowe (ITB-KOT-2017/0079 wydanie 1), 
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− numer krajowej deklaracji wła�ciwo�ci u�ytkowych, 

− poziom lub klasa zadeklarowanych wła�ciwo�ci u�ytkowych, 

− nazwa jednostki certyfikuj�cej, która uczestniczyła w ocenie i weryfikacji stało�ci wła�ciwo�ci 

u�ytkowych wyrobu budowlanego (w przypadku drzwi o deklarowanej odporno�ci ogniowej i/lub 

dymoszczelno�ci), 

− adres strony internetowej Producenta, je�eli krajowa deklaracja wła�ciwo�ci u�ytkowych jest na 

niej udost�pniona. 

 Wraz z krajow� deklaracj� wła�ciwo�ci u�ytkowych powinna by� dostarczana albo udost�pniana 

w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych 

zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa w art. 31 lub 33 rozporz�dzenia (WE) nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole� i stosowanych 

ogranicze� w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów. 

 Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowi�cego mieszanin� niebezpieczn� według 

rozporz�dzenia REACH, powinno by� zgodne z wymaganiami rozporz�dzenia (WE) nr 1272/2008 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji  

i mieszanin (CLP), zmieniaj�cego i uchylaj�cego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 

zmieniaj�cego rozporz�dzenie (WE) nr 1907/2006. 

5. OCENA I WERYFIKACJA STAŁO�CI WŁA�CIWO�CI U�YTKOWYCH 

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stało�ci wła�ciwo�ci u�ytkowych 

 Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  

w sprawie sposobu deklarowania wła�ciwo�ci u�ytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) maj� zastosowanie nast�puj�ce 

systemy oceny i weryfikacji stało�ci wła�ciwo�ci u�ytkowych: 

- system 1 – w przypadku drzwi z deklarowan� odporno�ci� ogniow� i/lub dymoszczelno�ci�, 

- system 3 – w przypadku drzwi bez deklarowanej odporno�ci ogniowej i/lub dymoszczelno�ci. 

5.2. Badanie typu 

 Wła�ciwo�ci u�ytkowe, ocenione w p. 3, stanowi� badanie typu wyrobu, dopóki nie nast�pi�

zmiany surowców, składników, linii produkcyjnej lub zakładu produkcyjnego. 

5.3. Zakładowa kontrola produkcji 

 Producent powinien mie� wdro�ony system zakładowej kontroli produkcji w zakładzie 

produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyj�te przez 

producenta, powinny by� dokumentowane w sposób systematyczny, w formie zasad i procedur, wł�cznie 

z zapisami z prowadzonych bada�. Zakładowa kontrola produkcji powinna by� dostosowana do 

technologii produkcji i zapewnia� utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wła�ciwo�ci 

u�ytkowych wyrobu. 

 Zakładowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacj� i sprawdzanie surowców i składników, 

kontrol� i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (według p. 5.4), prowadzone 
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przez producenta zgodnie z ustalonym planem bada� oraz według zasad i procedur okre�lonych  

w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. 

 Wyniki kontroli produkcji powinny by� systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny 

potwierdza�, �e wyroby spełniaj� kryteria oceny i weryfikacji stało�ci wła�ciwo�ci u�ytkowych. 

Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i zwi�zane z nimi szczegóły produkcyjne musz� by� w pełni 

mo�liwe do identyfikacji i odtworzenia. 

5.4. Badania kontrolne 

5.4.1. Program bada	. Program bada� obejmuje: 

a) badania bie��ce, 

b) badania okresowe. 

5.4.2. Badania bie��ce. Badania bie��ce obejmuj� sprawdzenie:  

a) jako�ci wykonania, 

b) odchyłek wymiarów, 

c) oznakowania (w przypadku drzwi o deklarowanej odporno�ci ogniowej i/lub dymoszczelno�ci). 

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuj� sprawdzenie: 

a) sił operacyjnych,  

b) odporno�ci na obci��enie statyczne pionowe, działaj�ce w płaszczy�nie skrzydła,  

c) izolacyjno�ci akustycznej (w przypadku drzwi z deklarowan� izolacyjno�ci� akustyczn�), 

d) odporno�ci ogniowej i/lub dymoszczelno�ci (w przypadku drzwi z deklarowan� odporno�ci�

ogniow� ł�cznie z dymoszczelno�ci� producent mo�e wykona� jedno z tych bada�). 

5.5. Cz�stotliwo�� bada	

 Badania bie��ce powinny by� prowadzone zgodnie z ustalonym planem bada�, ale nie rzadziej 

ni� dla ka�dej partii wyrobów. Wielko�� partii wyrobów powinna by� okre�lona w dokumentacji 

zakładowej kontroli produkcji. 

 Badania okresowe powinny by� wykonywane nie rzadziej ni� raz na 3 lata. 

6. POUCZENIE 

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0079 wydanie 1 jest pozytywn� ocen�

wła�ciwo�ci u�ytkowych tych zasadniczych charakterystyk stalowych drzwi wewn�trznych AW DS,  

AW DS EI 30 i AW DS EI 60 oraz stalowych drzwi wewn�trznych, wielkogabarytowe AW DS EI 30 i AW 

DS EI 60, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikaj�cym z postanowie� Oceny, maj�

wpływ na spełnienie wymaga� podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób b�dzie 

zastosowany. 

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0079 wydanie 1 nie jest dokumentem 

upowa�niaj�cym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym. 

 Zgodnie z ustaw� o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z pó�niejszymi 

zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) wyroby, których dotyczy niniejsza Krajowa Ocena 
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Techniczna, mog� by� wprowadzone do obrotu lub udost�pniane na rynku krajowym, je�eli Producent 

dokonał oceny i weryfikacji stało�ci wła�ciwo�ci u�ytkowych, sporz�dził krajow� deklaracj� wła�ciwo�ci 

u�ytkowych zgodnie z Krajow� Ocen� Techniczn� ITB-KOT-2017/0079 wydanie 1 i oznakował wyroby 

znakiem budowlanym, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami.  

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0079 wydanie 1 nie narusza uprawnie�

wynikaj�cych z przepisów o ochronie własno�ci przemysłowej, a w szczególno�ci ustawy z dnia  

30 czerwca 2000 r. – Prawo własno�ci przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410,  

z pó�niejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnie� nale�y do obowi�zków korzystaj�cych  

z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB. 

6.4. ITB wydaj�c Krajow� Ocen� Techniczn� nie bierze odpowiedzialno�ci za ewentualne 

naruszenie praw wył�cznych i nabytych. 

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia Producenta wyrobów od odpowiedzialno�ci za ich 

prawidłow� jako��, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialno�ci za ich wła�ciwe 

zastosowanie.  

6.6. Wa�no�� Krajowej Oceny Technicznej mo�e by� przedłu�ana na kolejne okresy, nie dłu�sze  

ni� 5 lat. 

7. WYKAZ DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH W POST
POWANIU 

7.1. Raporty, sprawozdania z bada	, oceny, klasyfikacje 

1. Opinia techniczna w zakresie dymoszczelno�ci drzwi stalowych, jedno- i dwuskrzydłowych, 

rozwieranych, przylgowych, typu AW DS EIS 30, nr 1194.1/17/R111NZP, Zakład Bada�

Ogniowych ITB 

2. Opinia techniczna w zakresie dymoszczelno�ci drzwi stalowych, jedno- i dwuskrzydłowych, 

rozwieranych, przylgowych, typu AW DS EIS 60, nr 1194.2/17/R111NZP, Zakład Bada�

Ogniowych ITB 

3. Ocena klasyfikacyjna w zakresie odporno�ci ogniowej drzwi stalowych, płaszczowych, jedno-  

i dwuskrzydłowych, pełnych i przeszklonych, rozwieranych serii AW DS EI 60, nr 1194.1/17/R106NZP, 

Zakład Bada� Ogniowych ITB 

4. Ocena klasyfikacyjna w zakresie odporno�ci ogniowej drzwi stalowych, płaszczowych, jedno-  

i dwuskrzydłowych, pełnych i przeszklonych, rozwieranych serii AW DS EI 30, nr 1194.2/17/R106NZP, 

Zakład Bada� Ogniowych ITB 

5. Klasyfikacja w zakresie odporno�ci ogniowej nr LBO-219-K/16, drzwi przeciwpo�arowe, stalowe, 

płaszczowe, wielkogabarytowe typu AW DS EI 30, Zespół Laboratoriów Badawczych GRYFITLAB,  

ul. Prosta 2, Łozienica, 72-100 Goleniów 

6. Klasyfikacja w zakresie odporno�ci ogniowej nr LBO-217-K/16, drzwi przeciwpo�arowe, stalowe, 

płaszczowe, wielkogabarytowe typu AW DS EI 60, Zespół Laboratoriów Badawczych GRYFITLAB,  

ul. Prosta 2, Łozienica, 72-100 Goleniów 
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7. Opinia techniczna dopuszczaj�ca do stosowania blachy o grubo�ci 0,70 mm, zamiast blachy obecnie 

stosowania o grubo�ci 0,75 mm, wyst�puj�cej na płaszczu zewn�trznych skrzydła w drzwiach AW DS 

EI małogabarytowych i AW DS EI wielkogabarytowych do nowelizacji AT-15-7413/2012,  

nr 01194/16/R94NZE, Zakład In�ynierii Elementów Budowlanych ITB 

8. Aneks nr 1 do pracy 1194/16/R80NZP „Opinia dotycz�ca mo�liwo�ci wykorzystania Klasyfikacji  

nr LBO-217-K/16 i LBO-219-K/16 w zakresie odporno�ci ogniowej drzwi stalowych, płaszczowych, 

jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych, pełnych i przeszklonych, przylgowych rozwieranych, typów: AW 

DSp EI 30-1, AW DSs EI 30-1, AW DSp EI 30-2, AW DSs EI 30-2, AW DSp EI 60-1, AW DSs EI 60-1, 

AW DSp EI 60-2, AW DSs EI 60-2, wykonanych w Zespole Laboratoriów Badawczych GRYFITLAB, ul. 

Prosta 2, Łozienica, 72-100 Goleniów do opracowania Aprobaty Technicznej”, nr 1194/16/R87NZP, 

Zakład Bada� Ogniowych ITB 

9. Opinia dotycz�ca mo�liwo�ci wykorzystania Klasyfikacji nr LBO-217-K/16 i LBO-219-K/16 w zakresie 

odporno�ci ogniowej drzwi stalowych, płaszczowych, jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych, pełnych  

i przeszklonych, przylgowych rozwieranych, typów: AW DSp EI 30-1, AW DSs EI 30-1, AW DSp EI 30-

2, AW DSs EI 30-2, AW DSp EI 60-1, AW DSs EI 60-1, AW DSp EI 60-2, AW DSs EI 60-2, 

wykonanych w Zespole Laboratoriów Badawczych GRYFITLAB, ul. Prosta 2, Łozienica, 72-100 

Goleniów do opracowania Aprobaty Technicznej, nr 1194/16/R80NZP, Zakład Bada� Ogniowych ITB 

10. Raport z bada� nr LZE00-01194/16/R81OWN, Zakład In�ynierii Elementów Budowlanych ITB 

11. Raport z bada� nr LZE01-01194/16/R76OWN, Zakład In�ynierii Elementów Budowlanych ITB 

12. Raport z bada� nr LZE02-01194/16/R76OWN, Zakład In�ynierii Elementów Budowlanych ITB 

13. Opinia techniczna dotycz�ca zastosowania wizjera w drzwiach typu AW DS oraz AW DS EI  

o podwy�szonej odporno�ci na włamanie, nr OWN-OT-003/2016, Zakład Oku� i �lusarki Budowlanej 

ITB 

14. Opinia techniczna dotycz�ca mo�liwo�ci rozszerzenia zakresu stosowania wyników bada� odporno�ci 

na włamanie drzwi stalowych i aluminiowych, nr OWN-OT-018/2015, Zakład Oku� i �lusarki 

Budowlanej ITB 

15. Raport z bada� nr LOW01-01194/15/R57OWN, Zakład Oku� i �lusarki Budowlanej ITB 

16. Opinia techniczna dotycz�ca odporno�ci na włamanie drzwi klasy 2 i 3 wg PN-ENV 1627:2006  

w przeło�eniu na klasy RC2 i RC3 wg PN-EN 1627:2011, nr OWN-OT-001-2013, Zakład Oku� i 

�lusarki Budowlanej ITB 

17. Klasyfikacja w zakresie dymoszczelno�ci drzwi stalowych, jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych, 

przeszklonych i pełnych, rozwieranych typu AW DS EIS 30, nr 1194.1/12/R22NP, Zakład Bada�

Ogniowych ITB 

18. Klasyfikacja w zakresie dymoszczelno�ci drzwi stalowych, jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych, 

przeszklonych i pełnych, rozwieranych typu AW DS EIS 60, nr 1194.2/12/R22NP, Zakład Bada�

Ogniowych ITB 

19. Aneks numer 1 do klasyfikacji w zakresie dymoszczelno�ci drzwi stalowych, jednoskrzydłowych  

i dwuskrzydłowych, przeszklonych i pełnych, rozwieranych typu AW DS EIS 30 numer NP-

539.1/A/09/ZM, nr NP-4108R-1/12, Zakład Bada� Ogniowych ITB 
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20. Aneks numer 1 do klasyfikacji w zakresie dymoszczelno�ci drzwi stalowych, jednoskrzydłowych  

i dwuskrzydłowych, przeszklonych i pełnych, rozwieranych typu AW DS EIS 60 numer NP-

539.2/A/09/ZM, nr NP-4108R-2/12, Zakład Bada� Ogniowych ITB 

21. Ocena techniczna w zakresie odporno�ci ogniowej drzwi stalowych, płaszczowych, jednoskrzydłowych 

i dwuskrzydłowych, pełnych i przeszklonych rozwieranych typu AW DS EI 30 orz AW DS EI 60 z listw�

opadaj�c�, nr 1194/12/R21NP, Zakład Bada� Ogniowych ITB 

22. Opinia techniczna w zakresie odporno�ci ogniowej drzwi stalowych, płaszczowych, jednoskrzydłowych, 

pełnych i przeszklonych, przylgowych, rozwieranych typu AW DS EI 30-1 oraz drzwi stalowych 

płaszczowych, dwuskrzydłowych, pełnych i przeszklonych, przylgowych, rozwieranych typu AW DS EI 

30-2 oraz drzwi stalowych, płaszczowych, jednoskrzydłowych, pełnych i przeszklonych, przylgowych, 

rozwieranych typu AW DS EI 60-1 oraz drzwi stalowych płaszczowych, dwuskrzydłowych, pełnych i 

przeszklonych, przylgowych, rozwieranych typu AW DS EI 60-2, nr 1194/12/R20NP, Zakład Bada�

Ogniowych ITB 

23. Ocena techniczna wypływu zastosowania zamka elektrycznego typu EL 560 firmy Assa-Abloy na 

odporno�� ogniow� drzwi stalowych, płaszczowych, rozwieranych typu AW DS EI30 oraz AW DS EI60, 

nr 1194/12/R19NP, Zakład Bada� Ogniowych ITB 

24. Ocena techniczna w zakresie odporno�ci ogniowej drzwi stalowych, płaszczowych typu AW DS EI 30 

oraz typu AW DS EI 60, nr 1194/12/R16NP, Zakład Bada� Ogniowych ITB 

25. Klasyfikacja w zakresie odporno�ci ogniowej drzwi stalowych płaszczowych, jednoskrzydłowych, 

pełnych, przylgowych rozwieranych typu AWDSp EI 60-1, nr 1194/12/R15NP, Zakład Bada�

Ogniowych ITB 

26. Klasyfikacja w zakresie dymoszczelno�ci drzwi stalowych, jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych 

przeszklonych i pełnych, rozwieranych typu AW DS EIS 30, nr NP-539.1/A/09/ZM, Zakład Bada�

Ogniowych ITB 

27. Klasyfikacja w zakresie dymoszczelno�ci drzwi stalowych, jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych 

przeszklonych i pełnych, rozwieranych typu AW DS EIS 60, nr NP-539.2/A/09/ZM, Zakład Bada�

Ogniowych ITB 

28. Klasyfikacja w zakresie odporno�ci ogniowej nr LBO-219-K/12 drzwi przeciwpo�arowych, stalowych, 

płaszczowych, wielkogabarytowych typu AW DS EI 30, Zespół Laboratoriów Badawczych Gryfitlab, ul. 

Prosta 2, Łozienica, 72-100 Goleniów 

29. Klasyfikacja w zakresie odporno�ci ogniowej nr LBO-217-K/12 drzwi przeciwpo�arowych, stalowych, 

płaszczowych, wielkogabarytowych typu AW DS EI 30, Zespół Laboratoriów Badawczych Gryfitlab, ul. 

Prosta 2, Łozienica, 72-100 Goleniów 

30. Sprawozdania z bada� nr LBO-113/10, LBO-122/10, LBO-144/11, LBO-176/11, LBO-190/11, LBO-

217/11 i LBO-219/11, Zespół Laboratoriów Badawczych Gryfitlab, ul. Prosta 2, Łozienica, 72-100 

Goleniów 

31. Ocena wła�ciwo�ci cieplnych drzwi zewn�trznych, stalowych, przeciwpo�arowych systemu AW DS 

EI 30 oraz AW DS EI 60 firmy P.H.U. WI�NIOWSKI Andrzej Wi�niowski na podstawie bada�, nr 

1194/10/R08NF (LFS00-1194/10/R08NF), Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i 

�rodowiska ITB 
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32. Opinia specjalistyczna dot. spełnienia wymaga� okre�lonych w NJ-2190/11 prze drzwi stalowe 

przeciwpo�arowe AW DS, Zakład Oku� i �lusarki Budowlanej ITB 

33. Raport z bada� nr LOW01-1194/11/R11OWN dotycz�cy drzwi przeciwpo�arowych AW DS (jedno i 

dwuskrzydłowych), Laboratorium Oku� i �lusarki Budowlanej ITB 

34. Opinia specjalistyczna dot. oku� do drzwi o podwy�szonej odporno�ci na włamanie oraz okien stałych, 

nr OWN-OT-032-2009, Zakład Oku� i �lusarki Budowlanej ITB 

35. Raport z bada� nr LOW-587.1/P/2009 dotycz�cy drzwi stalowych dwuskrzydłowych przeszklonych AW 

DS, Laboratorium Oku� i �lusarki Budowlanej ITB 

36. Praca badawcza dotycz�ca ognioodpornych drzwi typu DS firmy WI�NIOWSKI w zakresie 

funkcjonalnym i wytrzymało�ciowym dla potrzeb aprobacyjnych i certyfikacyjnych, Nr NL-3437/A/05, 

Zakład Bada� Lekkich Przegród i Przeszkle� ITB 

37. Opinia w sprawie zmiany materiałów wypełniaj�cych drzwi stalowe typu DS, Nr NL-3437-1/06/JM, 

Zakład Bada� Lekkich Przegród i Przeszkle� ITB 

38. Wyniki bada� powłok ochronnych na elementach o�cie�nicy i skrzydła drzwi stalowych, płaszczowych, 

przeciwpo�arowych wewn�trznych – dla potrzeb Aprobaty Technicznej, Nr NO-2/552/A/2007, Zakład 

Trwało�ci i Ochrony Budowli ITB 

39. Raport klasyfikacyjny w zakresie odporno�ci ogniowej, stalowe drzwi jednoskrzydłowe, pełne, 

rozwierane typu DSp EI 60-1, NP-830.2/A/05/PB, Zakład Bada� Ogniowych ITB 

40. Raport klasyfikacyjny w zakresie odporno�ci ogniowej, stalowe drzwi, dwuskrzydłowe, przeszklone, 

rozwierane typu AW DSs EI 60-2, NP-830.3/A/05/PB, Zakład Bada� Ogniowych ITB 

41. Raport klasyfikacyjny w zakresie odporno�ci ogniowej, stalowe drzwi, jednoskrzydłowe, przeszklone, 

rozwierane typu AW DSs EI 60-1, NP-830.1/A/05/PB, Zakład Bada� Ogniowych ITB 

42. Klasyfikacja w zakresie odporno�ci ogniowej drzwi przeciwpo�arowych, stalowych, płaszczowych typu 

AW DS EI 30, NP-830.5/A/05/PB, Zakład Bada� Ogniowych ITB 

43. Aneks nr 1 do klasyfikacji z zakresie odporno�ci ogniowej drzwi przeciwpo�arowych, stalowych, 

płaszczowych typu AW DS EI 30, NP-830.5/A/05/PB, Zakład Bada� Ogniowych ITB 

44. Klasyfikacja w zakresie odporno�ci ogniowej drzwi przeciwpo�arowych, stalowych, płaszczowych typu 

AW DS EI 60, NP-830.4/A/05/PB, Zakład Bada� Ogniowych ITB 

45. Raport z bada� Nr LP-830.1/05, Stalowe drzwi jednoskrzydłowe przeszklone typu DSs EI 60-1, Zakład 

Bada� Ogniowych ITB 

46. Raport z bada� Nr LP-830.4/05, Stalowe drzwi jednoskrzydłowe pełne typu DSp EI 60-1, Zakład Bada�

Ogniowych ITB 

47. Raport z bada� Nr LP-830.7/05, Stalowe drzwi dwuskrzydłowe przeszklone typu AW DSs EI 60-2, 

Zakład Bada� Ogniowych ITB 

48. Raport z bada� Nr LP-830.8/05, Stalowe drzwi dwuskrzydłowe przeszklone typu AW DSs EI 60-2, 

Zakład Bada� Ogniowych ITB 

7.2. Normy i dokumenty zwi�zane  

PN-EN 357:2005 Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe 

z przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja 

ognioodporno�ci 
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PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporno�ci na obci��enia pionowe 

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymało�ci na skr�canie statyczne 

PN-EN 949:2000 Okna i �ciany osłonowe, drzwi, zasłony i �aluzje. Oznaczanie odporno�ci 

na uderzenie ciałem mi�kkim i ci��kim 

PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporno�ci na uderzenie ciałem twardym

PN-EN 1191:2013 Okna i drzwi. Odporno�� na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda 

badania 

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymaga� wytrzymało�ciowych 

PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysoko��, szeroko��, grubo�� i prostok�tno��. Klasy 

tolerancji 

PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płasko�� ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, �ciany osłonowe, kraty i �aluzje. Odporno�� na włamanie. 

Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 1628:2011 Drzwi, okna, �ciany osłonowe, kraty i �aluzje. Odporno�� na włamanie. 

Metoda badania dla okre�lenia odporno�ci na obci��enie statyczne 

PN-EN 1629:2011 Drzwi, okna, �ciany osłonowe, kraty i �aluzje. Odporno�� na włamanie. 

Metoda badania dla okre�lenia odporno�ci na obci��enie dynamiczne 

PN-EN 1630:2011 Drzwi, okna, �ciany osłonowe, kraty i �aluzje. Odporno�� na włamanie. 

Metoda badania dla okre�lenia odporno�ci na próby włamania r�cznego

PN-EN 1628+A1:2016 Drzwi, okna, �ciany osłonowe, kraty i �aluzje. Odporno�� na włamanie. 

Metoda badania dla okre�lenia odporno�ci na obci��enie statyczne 

PN-EN 1629+A1:2016 Drzwi, okna, �ciany osłonowe, kraty i �aluzje. Odporno�� na włamanie. 

Metoda badania dla okre�lenia odporno�ci na obci��enie dynamiczne 

PN-EN 1630+A1:2016 Drzwi, okna, �ciany osłonowe, kraty i �aluzje. Odporno�� na włamanie. 

Metoda badania dla okre�lenia odporno�ci na próby włamania r�cznego

PN-EN 1634-1:2014 Badania odporno�ci ogniowej i dymoszczelno�ci zespołów drzwiowych, 

�aluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów oku� budowlanych. 

Cz��� 1: Badania odporno�ci ogniowej zespołów drzwiowych, 

�aluzjowych  

i otwieralnych okien 

PN-EN 1634-3:2006 Badania odporno�ci ogniowej zestawów drzwiowych i �aluzjowych. 

Cz��� 3: Sprawdzanie dymoszczelno�ci drzwi i �aluzji 

PN-EN 10346:2015 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ci�gły do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 12150-1:2015 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-

wapniowo-krzemianowe. Cz��� 1: Definicje i opis 

PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne. Metoda badania. Cz��� 2: Drzwi 

PN-EN 12217:2015 Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj� konstrukcji stalowych za pomoc�

ochronnych systemów malarskich. Cz��� 2: Klasyfikacja �rodowisk 

PN-EN 13162+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie . Specyfikacja 

PN-EN 13501-2+A1:2016 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 
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Cz��� 2: Klasyfikacja na podstawie wyników bada� odporno�ci ogniowej, 

z wył�czeniem instalacji wentylacyjnej 

PN-EN 16034:2014 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, wła�ciwo�ci 

eksploatacyjne. Wła�ciwo�ci dotycz�ce odporno�ci ogniowej i/lub 

dymoszczelno�ci 

AT-15-7413/2012 Stalowe drzwi AW DS, AW DS EI 30 i AW DS EI 60 oraz stalowe drzwi 

wielkogabarytowe AW DS EI 30 i AW DS EI 60 
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Zał�cznik A. Składniki (materiały i elementy), jako�� wykonania i oznakowanie 

A.1. Składniki (materiały i elementy) 

A.1.1. Blacha stalowa. Do wykonywania okładzin skrzydeł powinna by� stosowana, zgodnie z opisem 

podanym w p. 1, stalowa blacha wg PN-EN 10346:2011 o grubo�ci 0,7 ÷ 0,75 mm, gatunku: 

• DX51D + (Z200 ÷ Z275)  lub DX51D + (ZA095 ÷ ZA200), 

• DX52D + (Z200 ÷ Z275) lub DX52D + (ZA095 ÷ ZA200),

• DX53D + (Z200 ÷ Z275) lub DX53D + (ZA095 ÷ ZA200),

• DX54D + (Z200 ÷ Z275) lub DX54D + (ZA095 ÷ ZA200),

• S250GD + (Z200 ÷ Z275) lub S250GD + (ZA095 ÷ ZA200), 

Do wykonywania wewn�trznych wzmocnie� skrzydeł oraz listew i słupków przymykowych powinny by�

stosowane, zgodnie z opisem podanym w p. 1, płaskowniki i kształtowniki ze stalowej blachy wg PN-EN 

10346:2015 gatunku: 

• DX51D + (Z200 ÷ Z275) 

• S250GD + (Z200 ÷ Z275) 

Do wykonywania o�cie�nic drzwi powinny by� stosowane kształtowniki gi�te na zimno ze stalowej blachy 

gatunku DX51D+ (Z200 ÷ Z275) lub S250GD + (Z200 ÷ Z275) wg PN-EN 10346:2015 o grubo�ci 1,5 ÷ 

2,0 mm, zgodnie z opisem podanym w p. 1. 

A.1.2. Wypełnienia skrzydeł 

Do wykonywania wypełnie� skrzydeł drzwi AW DS powinny by� stosowane płyty styropianowe o kodzie 

EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 wg PN-EN 13163 

+A2:2016, przyklejane do okładzin skrzydła za pomoc� kleju poliuretanowego wg p. 1.2. 

Do wykonywania wypełnie� skrzydeł drzwi AW DS powinien by� stosowany karton komórkowy "plaster 

pszczeli" o gramaturze nie mniejszej ni� 160 g/m² ± 5 %, przyklejany do okładzin skrzydła za pomoc� kleju 

poliuretanowego wg p. 1.2. 

Do wykonywania wypełnie� skrzydeł drzwi AW DS EI 30 powinny by� stosowane płyty z wełny 

mineralnej g�sto�ci 110 ± 10 kg/m3 i grubo�ci 59 ± 1 mm, firmy Rockwool Polska Sp. z o.o., przyklejane 

do okładzin skrzydła za pomoc� kleju poliuretanowego wg p. 1.3.

Do wykonywania wypełnie� skrzydeł drzwi AW DS EI 60 powinny by� stosowane płyty z wełny 

mineralnej g�sto�ci 190 ± 10 kg/m3 i grubo�ci 29 ± 1 mm, firmy Rockwool Polska Sp. z o.o., oddzielone 

warstw� gipsu szpachlowego o grubo�ci 2 ÷ 4 mm, przyklejane do okładzin skrzydła za pomoc� kleju 

poliuretanowego wg p. 1.4.

Do wykonywania wypełnie� skrzydeł drzwi wielkogabarytowych AW DS EI 30 powinna by� stosowana 

płyta z wełny mineralnej o g�sto�ci 110 ± 10 kg/m3 i grubo�ci 59 ± 1 mm, firmy Rockwool Polska Sp. z 

o.o., w obustronnej okładzinie z płyt gipsowo-kartonowych F lub DF wg PN-EN 520+A1:2012, grubo�ci  

10 mm. Płyty gipsowo-kartonowe powinny by� przyklejane do okładzin skrzydła za pomoc� kleju 

poliuretanowego wg p. 1.5.

Do wykonywania wypełnie� skrzydeł drzwi wielkogabarytowych AW DS EI 60 powinny by� stosowane po 

dwie płyty gipsowo-kartonowe F lub DF wg PN-EN 520+A1:2012, grubo�ci 10 mm, stanowi�ce okładziny 

pakietu składaj�cego si� z dwóch warstw płyt z wełny mineralnej g�sto�ci 190 ± 10 kg/m3 i grubo�ci  
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29 ± 1 mm, ka�da, firmy Rockwool Polska Sp. z o.o., oddzielonych warstw� gipsu szpachlowego  

o grubo�ci ÷ 3 mm. Płyty gipsowo-kartonowe powinny by� przyklejane do okładzin skrzydła za pomoc�

kleju poliuretanowego wg p. 1.6.

A.1.3. Uszczelki 

Do uszczelniania styku skrzydła z o�cie�nic� powinny by� stosowane, zgodnie z opisem podanym w 

 p. 1.2 ÷ 1.6 uszczelki przylgowe wg PN-EN 12365-1:2006. 

W drzwiach o deklarowanej odporno�ci ogniowej i/lub dymoszczelno�ci powinny by� stosowane 

uszczelki p�czniej�ce, zgodne opisem podanym w p. 1.3 ÷ 1.6. 

A.1.4. Szyby 

W drzwiach AW DS bez deklarowanej odporno�ci na włamanie powinny by� stosowane szyby 

bezpieczne warstwowe wg PN-EN ISO 12543-2:2011. 

W drzwiach AW DS o deklarowanej odporno�ci na włamanie powinny by� stosowane szyby klasy P4A 

wg PN-EN 356:2000 – w przypadku drzwi o klasie RC2 odporno�ci na włamania wg PN-EN 1627:2012 

oraz klasy P5A wg PN-EN 356:2000 – w przypadku drzwi o klasie RC3 odporno�ci na włamania wg PN-

EN 1627:2012. 

W drzwiach AW DS EI 30 i AW DS EI 60 i wielkogabarytowych AW DS EI 30 i AW DS EI 60 powinny by�

stosowane szyby wg PN-EN 357:2005, zgodnie z opisem podanym w p. 1.3 ÷ 1.6 

A.1.5 Okucia i osprz�t 

W drzwiach obj�tych Krajow� Ocen� Techniczn� powinny by� stosowane kompletne okucia i osprz�t 

podane w p. 1, wprowadzone do obrotu zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zamierzonym 

zastosowaniem. 

A.2. Jako�� wykonania  

Jako�� wykonania i wyko�czenia drzwi powinna zgodna opisami podanymi w p. 1 oraz dokumentacj�

zakładowej kontroli produkcji. Nie powinny wyst�powa� widoczne uszkodzenia (p�kni�cia, rysy, 

wgniecenia, itp.), uskoki w miejscach poł�cze� s�siednich elementów, wichrowato�� powierzchni 

płaskich, nieci�gło�� powłok wyko�czeniowych i uszczelek, itp.  

Ramy o�cie�nic powinny by� proste, bez skr�ce�, wichrowato�ci i stałych odkształce�. Stojaki o�cie�nic 

powinny by� równoległe do siebie i prostopadłe do nadpro�a. 

Okucia powinny by� tak osadzone i zamocowane, aby nie powodowały dodatkowych napr��e�. 

Sworznie zawiasów powinny by� poło�one współosiowo oraz równoległe do płaszczyzny stojaka 

zawiasowego o�cie�nicy lub płaszczyzny pionowej ramy skrzydła. 

Uszczelki p�czniej�ce i przylgowe powinny by� umieszczone odpowiednio w o�cie�nicy i skrzydle, 

zgodnie z opisem podanym w p. 1. 

Otwory zaczepowe do zamków w stojakach o�cie�nic powinny by� zabezpieczone szczelnymi 

osłonkami, skonstruowanymi w taki sposób aby nie zasłaniały otworów zaczepowych i zapewniały pełny 

wysuw zapadki i rygli zamków. 

Powierzchnie okładzin skrzydeł z blach stalowych oraz o�cie�nic powinny by� zabezpieczone powłok�

cynkow� nanoszon� w sposób ci�gły ogniowo, o masie co najmniej 275 g/m² i poliestrow� powłok�

malarsk� - w przypadku okładzin skrzydeł oraz powłok� proszkow� – w przypadku o�cie�nic.  
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Powłoka poliestrowa powinna si� charakteryzowa�: 

− wygl�dem wg PN-EN ISO 12944-7:2001 – bez wad, 

− grubo�ci� wg PN-EN ISO 2808:2008 – nie mniejsz� ni� 25 
m, 

− odporno�ci� na odrywanie od podło�a wg PN-EN ISO 2409:2008 – stopie� 0, 

− elastyczno�ci� wg PN-EN ISO 1519:2011 – T nie wi�ksze ni� 6, 

− twardo�ci� ołówkow� wg PN ISO 15184:2001 – nie mniejsz� ni� HB. 

Powłoka proszkowa powinna si� charakteryzowa�: 

− wygl�dem wg PN-EN ISO 12944-7:2001 – bez wad, 

− grubo�ci� wg PN-EN ISO 2808:2008 – nie mniejsz� ni� 60 
m, 

− odporno�ci� na odrywanie od podło�a wg PN-EN ISO 2409:2008 – stopie� 0, 

− twardo�ci� metod� wciskania wgł�bnika wg Buchholza wg PN-EN ISO 2815:2004 – nie mniejsz� ni�

80. 

A.3. Oznakowanie  

Ka�de stalowe drzwi o deklarowanej odporno�ci ogniowej i/lub dymoszczelno�ci obj�te niniejsz�

Krajow� Ocen� Techniczn� powinny by� oznakowane tabliczk� znamionow�, w sposób umo�liwiaj�cy 

identyfikacj� drzwi po po�arze. Tabliczka znamionowa powinna zawiera� nast�puj�ce dane: 

− nazw� Producenta, 

− nazw� (symbol) wyrobu, 

− klas� odporno�ci ogniowej – w przypadku drzwi przeciwpo�arowych, 

− klas� dymoszczelno�ci – w przypadku drzwi dymoszczelnych, 

− numer Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0079 wydanie 1, 

− rok produkcji. 
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Zał�cznik B. Rysunki 

Rys. B1. Drzwi AW DSs EI 30-2 (przeszklone) i AW DSp EI 30-2 (pełne), z kratk� wentylacyjn�

 – widok i podstawowe wymiary 
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Rys. B2. Drzwi AW DSs EI 30-1 (przeszklone) i AW DSp EI 30-1 (pełne), z kratk� wentylacyjn�

 – widok i podstawowe wymiary 
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wariant I 

wariant II 

Rys. B3. Drzwi AW DSp EI 30-1 (pełne) – rozmieszczenie wzmocnie� (wariant I i II) 
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Rys. B4. Skrzydło bierne drzwi AW DSp EI 30-2 (pełne) – rozmieszczenie wzmocnie�  



ITB-KOT-2017/0079 wydanie 1  49/98 

Zał�cznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0079 wydanie 1

Rys. B5. Drzwi AW DSp EI 30-1 (pełne) – przekrój poziomy na wysoko�ci zamka głównego 

Rys. B6. Drzwi AW DSp EI 30-2 (pełne) – przekrój poziomy na wysoko�ci zamka głównego i kantrygla 

automatycznego 

Rys. B7. Drzwi AW DSp EI 30-2 (pełne) – przekrój poziomy na wysoko�ci zamka głównego i przeciwzamka 
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Rys. B8. Drzwi AW DSp EI 30-2 (pełne) – przekrój pionowy przez �rodek skrzydła czynnego 

Rys. B9. Drzwi AW DSp EI 30-1(pełne) – przekrój pionowy przez �rodek skrzydła 
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Rys. B10. Drzwi AW DSp EI 30-1 (pełne) – przekrój poziomy 

Rys. B11. Drzwi AW DSp EI 30-2 (pełne) – przekrój poziomy 
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o�cie�nica naro�na 

o�cie�nica wewn�trzna 

Rys. B12. Drzwi AW DS EI 30 – mocowanie o�cie�nicy naro�nej i wewn�trznej 
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Rys. B13. Drzwi AW DS EI 30 – mocowanie o�cie�nicy obejmuj�cej 

Rys. B14. Drzwi AW DSs EI 30 (przeszklone) – przekrój przez przeszklenie 
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Rys. B15. Drzwi AW DS EI 30 – przekrój przez kratk� wentylacyjn�

naro�na wewn�trzna obejmuj�ca 

Rys. B16. Drzwi AW DS EI 30 i AW DS EI 60 – rodzaje o�cie�nic i przekroje 
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Rys. B17. Drzwi AW DS EI 30 – rozstaw otworów mocuj�cych o�cie�nice naro�n� i obejmuj�c�
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Rys. B18. Drzwi AW DS EI 30 – rozstaw otworów mocuj�cych o�cie�nic� wewn�trzn�
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Rys. B19. Drzwi AW DS EI 30 – monta� zwory EM3000AH od strony zawiasów 
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Rys. B20. Drzwi AW DS EI 30 – monta� zwory EM3000AH od strony przeciwnej do zawiasów 
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drzwi jednoskrzydłowe 

drzwi dwuskrzydłowe 

Rys. B21. Drzwi AW DS EI 30 – monta� elektrozaczepów awersyjnych/rewersyjnych 



60/98  ITB-KOT-2017/0079 wydanie 1  

Zał�cznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0079 wydanie 1

Rys. B22. Drzwi AW DS EI 30-2 – przekrój przez słupek

Rys. B23. Drzwi AW DS EI 30-2 – szczegóły słupka i rozmieszczenie uszczelek 
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Rys. B24. Drzwi AW DSp EI 30-1 (pełne) – przekrój pionowy przez skrzydło  

z listw� opadaj�c� Igloo DA1001

Rys. B25. Drzwi AW DS EI 30 i AW DS EI 60 – bolec antywywa�eniowy 
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wariant I 

wariant II 

Rys. B26. Drzwi AW DSp EI 60-1 (pełne) – rozmieszczenie wzmocnie� w skrzydle (wariant I i II) 
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Rys. B27. Skrzydło bierne drzwi AW DSp EI 60-2 (pełne) – rozmieszczenie wzmocnie�  
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Rys. B28. Drzwi AW DSp EI 60-1 (pełne) – przekrój poziomy na wysoko�ci zamka głównego 

Rys. B29. Drzwi AW DSp EI 60-2 (pełne) – przekrój poziomy na wysoko�ci zamka głównego i kantrygla 

automatycznego 

Rys. B30. Drzwi AW DSp EI 60-2 (pełne) – przekrój poziomy na wysoko�ci zamka głównego i przeciwzamka 
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Rys. B31. Drzwi AW DSp EI 60-2 (pełne) – przekrój pionowy przez �rodek skrzydła czynnego 

Rys. B32. Drzwi AW DSp EI 60-1(pełne) – przekrój pionowy przez �rodek skrzydła 
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Rys. B33. Drzwi AW DSp EI 60-1 (pełne) – przekrój poziomy 

Rys. B34. Drzwi AW DSp EI 30-2 (pełne) – przekrój poziomy 
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o�cie�nica naro�na 

o�cie�nica wewn�trzna 

Rys. B35. Drzwi AW DS EI 60 – mocowanie o�cie�nicy naro�nej i wewn�trznej 
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Rys. B36. Drzwi AW DS EI 60 – mocowanie o�cie�nicy obejmuj�cej 

Rys. B37. Drzwi AW DSs EI 60 (przeszklone) – przekrój przez przeszklenie 
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Rys. B38. Drzwi AW DSs EI 60 (przeszklone) – przekrój przez kratk� wentylacyjn�

Rys. B39. Drzwi AW DS EI 60 – monta� zwory EM3000AH od strony zawiasów 
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Rys. B40. Drzwi AW DS EI 60 – monta� zwory EM3000AH od strony przeciwnej do zawiasów 
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drzwi jednoskrzydłowe 
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Rys. B41. Drzwi AW DS EI 60 – monta� elektrozaczepów awersyjnych/rewersyjnych 
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Rys. B42. Drzwi AW DS EI 60-2 – przekrój przez słupek

Rys. B43. Drzwi AW DS EI 60-2 – szczegóły słupka i rozmieszczenie uszczelek 
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Rys. B44. Drzwi AW DSp EI 60-1 (pełne) – przekrój pionowy przez skrzydło  

z listw� opadaj�c� Igloo DA1001
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Rys. B45. Drzwi wielkogabarytowe AW DSs EI 30-2 (przeszklone) i AW DSp EI 30-2 (pełne)  

 – widok i podstawowe wymiary 
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Rys. B46. Drzwi wielkogabarytowe AW DSs EI 30-1 (przeszklone) i AW DSp EI 30-1 (pełne)  

 – widok i podstawowe wymiary 
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Rys. B47. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 30-1 (pełne) – rozmieszczenie wzmocnie�
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Rys. B48. Skrzydło bierne drzwi wielkogabarytowych AW DSp EI 30-2 (pełne) – rozmieszczenie 

wzmocnie�  
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Rys. B49. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 30-1 (pełne) – przekrój poziomy na wysoko�ci zamka głównego 

Rys. B50. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 30-2 (pełne) – przekrój poziomy na wysoko�ci zamka głównego

 i kantrygla automatycznego 

Rys. B51. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 30-2 (pełne) – przekrój poziomy na wysoko�ci zamka głównego

 i przeciwzamka 
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Rys. B52. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 30-2 (pełne) – przekrój pionowy przez �rodek skrzydła 

czynnego 
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Rys. B53. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 30-1(pełne) – przekroje pionowe przez �rodek skrzydła 
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Rys. B54. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 30-1 (pełne) – przekrój poziomy 

Rys. B55. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 30-2 (pełne) – przekrój poziomy 
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o�cie�nica naro�na 
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Rys. B56. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 – mocowanie o�cie�nicy naro�nej i wewn�trznej 
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Rys. B57. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 – mocowanie o�cie�nicy obejmuj�cej 

Rys. B58. Drzwi wielkogabarytowe AW DSs EI 30 (przeszklone) – przekrój przez przeszklenie 
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naro�na wewn�trzna obejmuj�ca 

Rys. 59. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 i AW DS EI 60 – rodzaje o�cie�nic i przekroje 

Rys. B60. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 i AW DS EI 60 – bolec antywywa�eniowy 
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Rys. B61. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 – rozstaw otworów mocuj�cych o�cie�nice naro�n� i 

obejmuj�c�
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Rys. B62. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 – rozstaw otworów mocuj�cych o�cie�nic� wewn�trzn�
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Rys. B63. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 – monta� zwory EM3000AH od strony zawiasów 
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Rys. B64. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 – monta� zwory EM3000AH od strony przeciwnej do 

zawiasów 
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Rys. B65. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 – monta� elektrozaczepów awersyjnych/rewersyjnych 
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Rys. B66. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 60-1 (pełne) – przekrój poziomy na wysoko�ci zamka głównego 

Rys. B67. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 60-2 (pełne) – przekrój poziomy na wysoko�ci zamka głównego 

 i kantrygla automatycznego 

Rys. B68. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 60-2 (pełne) – przekrój poziomy na wysoko�ci zamka głównego 

 i przeciwzamka 
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Rys. B69. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 60-2 (pełne) – przekrój pionowy przez �rodek skrzydła 

czynnego 
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Rys. B70. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 60-1(pełne) – przekroje pionowe przez �rodek skrzydła 
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Rys. B71. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 60-1 (pełne) – przekrój poziomy 

Rys. B72. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 60-2 (pełne) – przekrój poziomy 
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o�cie�nica naro�na 
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Rys. B73. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 60 – mocowanie o�cie�nicy naro�nej i wewn�trznej 
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Rys. B74. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 60 – mocowanie o�cie�nicy obejmuj�cej 

Rys. B75. Drzwi wielkogabarytowe AW DSs EI 60 (przeszklone) – przekrój przez przeszklenie 
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Rys. B76. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 60 – monta� zwory EM3000AH od strony zawiasów 
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Rys. B77. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 60 – monta� zwory EM3000AH od strony przeciwnej do 

zawiasów 
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drzwi jednoskrzydłowe 
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Rys. B78. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 60 – monta� elektrozaczepów awersyjnych/rewersyjnych 


