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Powyższe zakresy stosowania nie mogą zostać przekroczone.

Ponadto dla okuć SIEGENIA-AUBI PSK PORTAL 200-Z PLUS PCV obowiązują wytyczne producenta profili,  
w szczególności w obszarze możliwych ograniczeń dotyczących wymiarów skrzydeł, ich ciężaru oraz od-
ległości ryglowania. Jeżeli istnieją szczególne zasady produkcji lub wytyczne montażu, należy ich bezwzględ-
nie przestrzegać.

... zalety rozwiązania:

• zwiększony poziom bezpieczeństwa w standardzie
• odległość odstawienia skrzydła125 mm
• łatwe i racjonalne okuwanie
• prosty w obsłudze system szablonów
• elementy dla ruchomych słupków z zamontowanymi zaczepami

Zakres stosowania

Szerokość skrzydła we wrębie (mm) 770, do, 2000,1)

1) Dla szerokości skrzydła we wrębie (FFB)< 944 mm wysokość we wrębie (FFH) nie może przekraczać 2,5 FFB

Wysokość skrzydła we wrębie w schemacie A, G i K (mm) 1000, do, 2360,
Wysokość skrzydła we wrębie w schemacie C (mm) 1460,2) do, 2360

2) Poprzez skrócenie zasuwnic OS Gr. 169 do Gr. 238 o 100 mm możemy obniżyć wysokość klamki, wysokość we wrębie ulega również 
redukcji o100 mm. Można to w razie potrzeby wyrównać za pomocą przedłużki Gr. 23.

Szerokość zewnętrzna ramy (mm) 
 

w zależności od konstrukcji
wyprowadzić z szerokości skrzydeł, 

dla schematu A max. 4260
Ciężar skrzydła (kg) max. 200
Odległość osi klamki od listwy czołowej  
zasuwnica PSK 200-Z PZ... z wkładką bębenkową (mm) 30, 40, 45 i 50
Położenie klamki stałe (mm) 490 – 9902) 

Odsunięcie skrzydła (mm) 125

PSK PORTAL 200-Z PLUS

Okucia uchylno-przesuwne z wymuszonym uchyłem
do skrzydeł z profili PCV, luz okuciowy12 mm

Powierzchnia TS

aktua
Zawartość
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PSK PORTAL 200-Z PLUS Elementy okuć
Elementy okuć

1 klamka PSK 200-Z/GH Si-line
2 szyld PSK 200-Z/GH Si-line
6 zabierak
7 śruba M 5 x 10 PZD
8 narożnik VSO...
9 narożnik BSO...

10 narożnik VSU...
11 narożnik BSU..
12 wózek jezdny V PLUS
13 wózek jezdny H PLUS
14 ślizg
15 klucz PORTAL
16 wózek jezdny M PSK PLUS

17 listwa osłonowa L
18 pręt łączący
19 szyna prowadząca
20 szyna osłonowa F
21 szyna jezdna PLUS
22 osłona L prawa
23 osłona L lewa
24 osłona F prawa
25 osłona F lewa
26 korpus odbojnika
27 odbojnik
28 ząślepka
29 element ryglujący
30 podpora L

31 łącznik

32 zasuwnica OS

35 zaczep S-RS
36 zatrzask PSK-Z
37 element centrujący

38 osłona S
39 pazur

elementy w kolorze szarym patrz strona 4
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 PLUS

Lista elementów okuć
Numer elementu

Poz. Ilość Nazwa srebrny RAL 9003 biały RAL 8022 brązowy

as
or

ty
m

en
t o

gó
ln

eg
o 

za
sto

so
w

an
ia

1
klamka PSK200/GH  

zawartość kartonu:

Si-line 
prawa 
lewa

296257
296301

296271
296325

297797
297803

1 1 klamka PSK 200-Z/GH Si-line prawa/lewa
2 1 szyld PSK 200-Z/GH Si-line prawy/lewy

1

narożnik PSK 200-Z 9NA  
S-RS (z grzybem obrotowym) 

oś 9 mm
prawy 
lewy

4 PMEL1021-10001_
PMEL1022-10001_

narożnik PSK 200-Z 13 NA  
S-RS (z grzybem obrotowym)
zawartość kartonu:

oś 13 mm
prawy 
lewy

4 PMEL1011-10001_
PMEL1012-10001_

6 1 zabierak 18 lub 18/2
7 2 śruba z łbem stożkowym M 5 x 10 PZD
8 1 narożnik VSO ... prawy/lewy
9 1 narożnik BSO ... prawy/lewy

10 1 narożnik VSU ... prawy/lewy
11 1 narożnik BSU ... prawy/lewy

1 wózek jezdny PSK PLUS
zawartość kartonu:

prawy 
lewy

PMKJ0031-100010
PMKJ0032-100010

12 1 wózek jezdny V prawy/lewy przód
13 1 wózek jezdny H prawy/lewy tył

1 opakow. dodatków PSK- PORTAL
zawartość: PMZJ0030-000010

14 2 ślizg
15 1 klucz PORTAL

16 0...2 wózek jezdny M PSK PLUS  prawy środek 2 x przy wadze skrzydła > 160 kg1) 
lewy środek

PLWL0031-100020
PLWL0032-100020

za
le

żn
e 

od
 F

FB
 i 

RA
B

1

karton profili PSK PLUS
 
 
 
 
zawartość:

wielkość2) FFB (w mm) RAB (w mm)

Gr.   87/200 770 do 870 do 2000 
Gr. 107/240 871 do 1070 2001 do 2400 
Gr. 130/286 1071 do 1300 2401 do 2860 
Gr. 160/346 1301 do 1600 2861 do 3460 
Gr. 200/426 1601 do 2000 3461 do 4260

PMPJ0100-525010
PMPJ0110-525010
PMPJ0120-525010
PMPJ0130-525010
PMPJ0140-525010

PMPJ0100-502010
PMPJ0110-502010
PMPJ0120-502010
PMPJ0130-502010
PMPJ0140-502010

PMPJ0100-512010
PMPJ0110-512010
PMPJ0120-512010
PMPJ0130-512010
PMPJ0140-512010

17 1 listwa osłonowa L
18 1 pręt łączący
19 1 szyna prowadząca
20 1 listwa osłonowa F 
21 1 szyna jezdna

1 opakow. zestaw osłon PSK 891186 891193 891216
22 1 osłona L prawa
23 1 osłona L lewa
24 1 osłona F prawa
25 1 osłona F lewa

1 opakow. dodatków szyna jezdna: PSK PMZJ0050-100010 PMZJ0050-100010 PMZJ0050-012010
26 1 korpus odbojnika
27 1 odbojnik
28 1 zaślepka
29 1 element ryglujący
30 1...2 podpora L

za
le

żn
e 

od
 F

FB

31 2

łącznik
(ze standardową rolką) 
 
 
 
 

wielkość FFB (w mm)
luźna listwa okuciowa 770 do  850
100 851 do  1000 
123 1001 do 1230 
146 1231 do 1460 
169 1461 do 1690 
169/2 1461 do 1690 
192 1691 do 1920 
215 1921 do 2000

1
1
2
2
1
2
2

–
713914
713921
713938

PZKL0240-100010
713945
713952
713969

łącznik S-ES
(z grzybem antywłamaniowym) 
 
 
 
 

wielkość FFB (w mm)
luźna listwa okuciowa 770 do  850
100 851 do  1000 
123 1001 do 1230 
146 1231 do 1460 
169 1461 do 1690 
192 1691 do 1920 
215 1921 do 2000

1
1
2
2
2
2

–
713839
713846
713853
713860
713877
713884

łącznik S-RS
(z grzybem obrotowym) 
 
 
 
 

wielkość FFB (w mm)
luźna listwa okuciowa 770 do  850
100 851 do  1000 
123 1001 do 1230 
146 1231 do 1460 
169 1461 do 1690 
169/2 1461 do 1690 
192 1691 do 1920 
215 1921 do 2000

1
1
2
2
1
2
2

–
PZKL0270-100010
PZKL0280-100010
PZKL0290-100010
PZKL0300-100010
PZKL0310-100010
PZKL0320-100010
PZKL0330-100010

PSK PORTAL 200-Z   Lista elementów okuć
H48.PSKKFS001PL-02
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Instrukcja uwzględnia odbojniki w kolorze białym, srebrnym i brązowym. Pozostałe kolory ujęte są w katalogu produktowym PORTAL.



PSK PORTAL 200-Z PLUS  Lista elementów okuć c.d.

Lista elementów okuć c.d.

za

le
żn

e 
od

 F
FH

32 2

zasuwnica OS
(ze standardową rolką) 
 
 
 
 

wielkość klamka (w mm) FFH (w mm)
123 490 1000 do 1230 
146 590 1231 do 1460 
169 690 1461 do 1690 
192 990 1691 do 1920 
215 990 1921 do 2150 
238 990 2151 do 2360

-
1
1
2
2
2

713303
713297
713341
713815
713358
713334

zasuwnica OS S-ES
(z grzybem antywłamaniowym) 
 
 
 

wielkość klamka (w mm) FFH (w mm)
146 590 1231 do 1460 
169 690 1461 do 1690 
192 990 1691 do 1920 
215 990 1921 do 2150 
238 990 2151 do 2360

1
1
2
2
2

713761
713778
713785
713792
713808

zasuwnica OS S-RS
(z grzybem obrotowym) 
 
 
 

wielkość klamka (w mm) FFH (w mm)
146 590 1231 do 1460 
169 690 1461 do 1690 
192 990 1691 do 1920 
215 990 1921 do 2150 
238 990 2151 do 2360

1
1
2
2
2

PGKL0130-100030
PGKL0140-100010
PGKL0150-100010
PGKL0160-100010
PGKL0170-100010

za
le

żn
e 

od
 p

ro
fil

u

35 6...12 zaczep S-RS
(pod grzyb obrotowy)

A.... patrz WEZ

1
opakow. elem. ramowych PSK 200-Z
 
zawartość:

A....   patrz WEZ

36 2 zatrzask PSK-Z A.....  
37 2 element centrujący A....

1) wymagane przy skrzydłach o wadze > 160 kg, wymagana szerokość skrzydła > 935 mm
2) aby dokładnie wyznaczyć wymaganą wielkość konstrukcji należy określić wymiary FFB i RAB

Numer elementu

Poz. Ilość Nazwa srebrny RAL 9003 biały RAL 8022 brązowy
Dodatki

Numer elementu

Poz. Ilość Nazwa srebrny RAL 9003 biały RAL 8022 brązowy

do
da

tk
i

38 0...2 osłona S PKAL1010-025010 PKAL1010-002010 PKAL1010-012010

bez 
rys. 0...1

klamka PSK 200-Z/GH 
zamykana
zawartość kartonu:

Si-line
prawa 
lewa

296356
296400

296370
296424

298510
298527

klamka PSK 200-Z/GH Si-line prawa
zamykana lewa

szyld PSK 200-Z/GH  
Si-line

prawy
lewy

dodatki do klamki PSK 200-Z/GH
zawartość opakow:

  

zabierak 18
śruba z łbem stożkowym M 5 x 10 PZD

bez rys. 0...4 łącznik 
łącznik S-ES

Gr. 23 (do uzyskania max. FFH przy klamce obniżonej o 100 mm
Gr. 23 także jako dodatkowy docisk)

–
–

–
1

1
–

713907
713822

bez rys. 0...1
łącznik-UE 
 

Gr. 23 (do elektronicznej kontroli otwierania i zamykania- 
uchwyt pod magnes, patrz cennik: Systemy zabezpie-
czeń)

–
–

–
–

–
–

716519

bez rys. 0...1 szablon Kombi EB 643-3/-7 rysunek i stosowanie patrz strona 17 158036
39 4 pazur 702543

Instrukcja uwzględnia odbojniki w kolorze białym, srebrnym i brązowym. Pozostałe kolory ujęte są w katalogu produktowym PORTAL.
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Ważne wskazówki

– Zapoznaj się z naszą informacją produktową na temat “okuć do okien i drzwi przesuwnych.“.
– Dla okuć SIEGENIA PSK PORTAL 200-Z PLUS obowiązują zakresy stosowania ze strony 1. Ponadto obowiązują zalecenia producenta profili, 

szczególnie w zakresie ograniczeń wymiarów skrzydeł, ich ciężaru i odległości ryglowań. 
Jeżeli istnieją jakiekolwiek specjalne wytyczne dotyczące produkcji, muszą byc również zachowane.

– Użytkowanie konstrukcji w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem może w ekstremalnych przypadkach prowadzić do wypadnięcia skrzydła z szyny 
prowadzącej. Jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo, że element będzie często zamykany ze zbyt dużą siłą (szkoły, przedszkola itp.) producent powinien 
zapobiegać takiej możliwości stosując odpowiednie środki zaradcze. 
np.: – przez przesunięcie odbojnika w celu ograniczenia odjazdu skrzydła, lub  

– zastosowanie klamki z kluczykiem zapobiegającej użytkowaniu przez nieodpowiednie osoby. 
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z doradcą technicznym SIEGENIA. 

– Opisane w tej instrukcji okuwania elementy ze stali są galwanicznie ocynkowane i poddane dodatkowo specjalnemu procesowi uszlachetniającemu. 
Nie mogą być stosowane: • w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza 

• na obszarach, na których powietrze zawiera związki powodujące korozję 
• na obszarach o dużym zasoleniu 
• do profili drewnianych zawierających agresywne związki 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z doradcą technicznym SIEGENIA. 
– Kompletne okucie musi zawierać wyłącznie elementy dostarczone przez SIEGENIA. W przeciwnym przypadku może dojść do uszkodzeń, za które SIEGENIA 

nie będzie przejmować odpowiedzialności gwarancyjnej.
– Elementy okucia należy zamontować zgodnie z opisem na stronach 11 do 20. Nie należy przekręcać wkrętów!
– Powierzchnia elementów uchylno-przesuwnych może być poddawana obróbce jedynie przed montażem okuć. Obróbki wykonane w późniejszym okresie mogą 

powodować wadliwe funkcjonowanie okuć. W takim przypadku SIEGENIA nie przejmuje odpowiedzialności gwarancyjnej
– Nie należy stosować kwaśnych środków uszczelniających, gdyż może to prowadzić do korozji okuć.
– Należy zabezpieczyć szynę jezdną i rowki okuciowe przed zabrudzeniem (w szczególności betonem i tynkiem).  

Należy zapobiegać poddawaniu okuć bezpośredniemu działaniu wody i środków czyszczących. 
– Aby uniknąć konsekwencji związanych z nieprawidłową obsługa skrzydła należy umieści naklejkę (kierunek otwierania prawy lub lewy) w dobrze 

widocznym miejscu.
– Naklejka posiada numer 17449 i17450  

i znajduje się w kartonie “narożników PSK 200-Z ...“

Verschlußstellung
Locked position
position fermée
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Schiebestellung 
(Öffnen)

Sliding position 
(open)

position coulissante 
(overt)

Kippstellung
Tilt position

position pivotante

Schiebestellung 
(Schließen)

Sliding position 
(close)

position coulissante 
(fermée)

PSK PORTAL 200-Z PLUS

Verschlußstellung
Locked position
position fermée

Schiebestellung  
(Schließen)
Sliding position  
(close)
position coulissante  
(fermée)
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Schiebestellung  
(Öffnen)
Sliding position  
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position coulissante  
(overt)

Kippstellung
Tilt position
position pivotante

PSK PORTAL 200-Z PLUS

Operating 
instructions 
PSK PORTAL 
200-Z PLUS

__________________

__________________

__________________

__________________
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Bedienungsanleitung PSK PORTAL 200-Z PLUS
Parallel-Schiebe-Kipp-Beschlag mit Zwangssteuerung
Einhandbedienung

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Langsam in Kippstellung schalten

In Verschlussstellung schalten

In Schiebestellung schalten
Flügel schwingt heraus

Flügel unten
heraus ziehen

Flügel langsam aufschieben

Achtung!
Nur zum Flügel schließen, 
Hebel in waagerechte 
Position drehen!

Flügel zuschieben und
Flügel unten einrasten lassen

Langsam in Verschlussstellung 
schalten

zwangsgesteuert
nicht heraus ziehen!

zwangsgesteuert
nicht drücken!

zwangsgesteuert
nicht drücken!

Flügel kippen

Flügel schließen

Flügel aufschieben

Flügel schließen

Verletzungsgefahr bei Funktionsstörung!
Das Schiebeelement nicht weiter betätigen, sondern 
sichern und umgehend von Ihrem Fensterfachbetrieb 
instandsetzen lassen.

Aussperrgefahr!
Wird das Schiebeelement mit waagerecht stehendem 
Hebel von außen zugeschoben, kann das 
Schiebeelement unten einrasten. Es lässt sich dann von 
außen nicht mehr öffnen!

ACHTUNG

Kippstellung

Verschlussstellung

 

Odpowiedzialność gwarancyjna

SIEGENIA nie odpowiada za nieprawidłowe funkcjonowanie i uszkodzenia okuć oraz skrzydeł uchylno-przesuwnych, które wynikają 
z niezastosowania się do wytycznych tej instrukcji okuwania lub poddania okuć działaniu nadmiernej siły np. poprzez użytkowanie 
niezgodne z przeznaczeniem.

PSK PORTAL 200-Z PLUS Ważne wskazówki i skróty

Ważne wskazówki i skróty

Skróty

ch skrótów:

aktua
BSO strona zawiasowa góra
BSU strona zawiasowa dół
EB szablon Kombi
F szyna prowadząca
FB szerokość skrzydła
FFB szerokość skrzydła we wrębie
FFH wysokość skrzydła we wrębie
FH wysokość skrzydła
FHD szerokość profilu
G położenie klamki

W instrukcji okuwania użyto poniższy
lizacja: 09.2016
GH klamka na zasuwnicy
H tył
KOPIBO grzybek obrotowy
L wózek jezdny
M środek
MV docisk środkowy
OKFF górna krawędź podłogi
OS bez zamka
PZ wkładka profilowa bębenkowa
RAB szerokość zewnętrzna ramy
RAH wysokość zewnętrzna ramy
RFB szerokość ramy we wrębie
S wykonanie dla ciężkich skrzydeł
S-ES rolka obrotowa
S-RS grzyb obrotowy
SW zakres klucza
V przód
VSO strona zasuwnicy góra
VSU strona zasuwnicy dół
ZV okucie obwiedniowe
H48.PSKKFS001PL-02
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PSK PORTAL 200-Z PLUS Zestaw zasuwnicy PSK 200-Z PZ-.. elementy okuć

Zestaw zasuwnicy PSK 200-Z PZ-.. elementy okuć

51

43
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31

52

41

47

51

43

46

31 41

52

klamka od strony
wewnętrznej
(przystosowana do 
montażu wkładki PZ

klamka od strony 
wewnętrznej 
i zewnętrznej
(przystosowana do mon-
tażu wkładki PZ  klamka 
zewnętrzna płaska)

44 50

45
51

48

31 41

52

klamka od strony 
wewnętrznej 
i zewnętrznej
(przystosowana do mon-
tażu wkładki PZ  )43
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Frezowanie i wiercenie otworów 
pod zasuwnicę

*


(



wymiary dla zasuwnicy

dornmas A B

PZ-30 30 16 46

PZ-40 40 16 56

PZ-45 45 16 61

PZ-50 50 16 66

*',+

(+

-
(

FFH min. 1460 mm

Wskazówka:
minimalna wysokość skrzydła 
we wrębie >1460 mm

z możliwościa frezowania zbrojenia profili

99
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PSK PORTAL 200-Z PLUS Zestaw zasuwnicy PSK 200-Z PZ-.. lista okuć

Zestaw zasuwnicy PSK 200-Z PZ-.. lista okuć

Poz. Ilość Nazwa Numer elementu

srebrny RAL 9003 biały RAL 8022 brązowy

w
ew

nę
trz

na
 z

 w
kł

ad
ką

 P
Z

0...1
karton klamki  
Si-line HSK 250 
zawartość:

 
wewnętrzna  PMHC0010-524010 PMHC0010-502010 PMHC0010-512010

40 1 klamka Si-line HSK 250 PZ wewnętrzna

41 1 korpus klamki Si-line wewnętrznej

42 –1)

1) elementy dodatkowe nie wchodzące w skład podstawowej dostawy, należy zamawiać je oddzielnie zgodnie z zapotrzebowaniem

szyld Si-line HS 300 bez otworu pod wkładkę PZ

–1) pochwyt

43 1 szyld Si-line HS 300 PZ do klamki Si-line HSK 250 PKHB0040-5G0010 PKHB0040-502010 PKHB0040-512010

44 2 śruba z łbem stożkowym M5x40 211076

45 2 nakrętka tulejowa stosowana w otworze  
na kasecie zasuwnicy

800287

dw
us

tro
nn

a 
z 

w
kł

ad
ką

 P
Z

0...1

karton klamki Si-line  
HSK 250/PSK 200-Z
 
 
zawartość:

 
PZ wewnętrzna
(tylko w połączeniu  
z klamką Si-line PZ zewnętrzną  
lub zewnętrzną płaską

PMHC0020-5G0010 PMHC0020-502010 PMHC0020-512010

40 1 klamka Si-line HSK 250 PZ wewnętrzna

41 korpus klamki Si-line wewnętrznej

43 1 szyld Si-line PZ HS 300 z otworem pod wkładkę PZ

47 0...1 klamka Si-line PSK 200-Z PZ zewnętrzna płaska PHAL0010-5G0010 PHAL0010-502010 PHAL0010-512010

0...1

karton klamki 
Si-line HS 250
 
 
zawartość:

 
PZ zewnętrzna standard
(tylko w połączeniu z  
klamką Si-line HSK-250/PSK 200-Z  
PZ wewnętrzną)

PMHB0040-5G0010 PMHB0040-502010 PMHB0040-512010

48 1 klamka Si-line HSK 250 PZ zewnętrzna

49 korpus klamki Si-line zewnętrznej

43 1 szyld Si-line PZ HS 300 z otworem pod wkładkę PZ

50 2
śruba z łbem stożkowym M5x65
śruba z łbem stożkowym M5x75
śruba z łbem stożkowym M5x85

szer. profilu  55 - 64 mm
szer. profilu  65 - 74 mm
szer. profilu  75 - 85 mm

KDNA0080-100010
KDNA0100-100010
KDNA0120-100010

ko
m

bi
na

cj
e 

za
su

w
ni

c

1

zestaw zasuwnicy  
PSK 200-Z PZ-30 

PZ-40 
PZ-45 

zawartość: PZ-50

716335
716342
716359
720691

51 1

kaseta zamka PZ-30 
PZ-40 
PZ-45 
PZ-50

52 2 śruba M5 x 10 DIN 7500

31 1

łącznik 
 
 

wielkość klamka (w mm) FFH (w mm)
169/2 690 1460 do 1690 
192 990 1691 do 1920 
215 990 1921 do 2150 
238 990 2151 do 2360

1
2
2
2

PZKL0240-100010
713952
713969
713976

łącznik S-ES
(z grzybem antywłamaniowym) 
 
 

169/2 690 1461 do 1690 
192 990 1691 do 1920 
215 990 1921 do 2150
238 990 2151 do 2360

–
2
2
2

–
713877
713884
713891

łącznik S-RS
(z grzybem obrotowym) 
 
 

169/2 690 1461 do 1690 
192 990 1691 do 1920 
215 990 1921 do 2150
238 990 2151 do 2360

1
2
2
2

PZKL0310-100010
PZKL0320-100010
PZKL0330-100010
PZKL0340-100010

W celu skompletowania garnituru wymagane są również elementy ze strony 3 i 4.
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PSK PORTAL 200-Z PLUS Schemat C wariant 1

Schemat C wariant 1

schemat C wariant 1
z przykręconym profilem słupka ruchomego

i dwiema klamkami PSK-Z

2 skrzydła jezdne/ 2 skrzydła stałe

Uwaga: aby uniknąć błędów obsługi należy odpo-
wiednio oznakować skrzydło czynne  
i bierne. 
 
Skrzydła jezdne należy obsługiwać  
wyłącznie w kolejności podanej niżej!

otwieranie: najpierw skrzydło czynne  

potem skrzydło bierne  

przesuwanie: najpierw skrzydło bierne  

potem skrzydło czynne

1.

2.

2.

1.

2. 1.

2

1

35

32

6

7

34

narożnik VSO S-RS  
schemat C  
(w kartonie narożniki 
schemat C)

narożnik VSU S-RS  
schemat C  
(w kartonie narożniki 
schemat C)

35

35

35

33

79

32

8

10

1

2

6

36

krawędź wrębu skrzydła

krawędź wrębu skrzydła

10a

8a

39

6

35

H48.PSKKFS001PL-02
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PSK PORTAL 200-Z PLUS Schemat C wariant 2

Schemat C wariant 2

schemat C wariant 2a
z przykręconym profilem słupka ruchomego 

dźwignia do obsługi we wrębie

�� ��

schemat C wariant 2b
z przykręconym profilem słupka ruchomego 

zestaw zasuwnicy PZ-30, PZ-40, PZ-45 lub PZ-50 
w skrzydle czynnym i biernym

�� ��

39

31a

dźwignia

35

53

39

3131a

40 40

51

50

51

52

35

4242

35
35

w razie potrzeby zamon-
tować pochwyt na skrzy-
dle biernym

41

45 45

41

50

33
33

79 79

32

8

10

8

10

7

1

2

36 36

6

krawędź wrębu skrzydła
krawędź wrębu skrzydła

krawędź wrębu skrzydła
krawędź wrębu skrzydła

8a
8a

10a10a

narożnik VSU S-RS  
schemat C  
(w kartonie narożniki  
schemat C)

narożnik VSU S-RS  
schemat C  
(w kartonie narożniki  
schemat C)

narożnik VSU S-RS  
schemat C  
(w kartonie narożniki  
schemat C)

narożnik VSU S-RS  
schemat C  
(w kartonie narożniki  
schemat C)

H48.PSKKFS001PL-02
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PSK PORTAL 200-Z PLUS Lista elementów okuć schemat C

Lista elementów okuć schemat C

Ilość Nazwa Numer elementu
Wariant

srebrny RAL 9003 biały RAL 8022 brązowy
Poz. 1 2a 2b

w
ym

ag
an

e 
za

w
sz

e

1, 2 2 1 – karton klamki PSK200/GH

zawartość: patrz strona 3

prawy
lewy

296257
296301

296271
296325

297797
297803

53 – 1 – dźwignia PHZL0010-100010

40.. 42 – – 2 karton klamki Si-line HSK-250 PMHC0010-524010 PMHC0010-502010 PMHC0010-512010

45 – – 4 nakrętka tulejowa wkładana w otwór kasety zamka 800287
50 – – 4 śruba M5x40 211076

8..11 1 1 1
narożnik PSK 200-Z 9NA S-RS prawy (oś 9 mm) 

lewy (z grzybem obrotowym) 4 PMEL1021-10001_
PMEL1022-10001_

narożnik PSK 200-Z 13NA S-RS prawy (oś 13 mm) 
lewy (z grzybem obrotowym) 4 PMEL1011-10001_

PMEL1012-10001_

8..11 1 1 1

narożnik PSK 200-Z 9NA S-RS  
schemat C

prawy (oś 9 mm) 
lewy (z grzybem obrotowym) 4 PMEL1061-10001_

PMEL1062-10001_

narożnik PSK 200-Z 13NA S-RS  
schemat C

prawy (oś 13 mm) 
lewy (z grzybem obrotowym) 4 PMEL1051-10001_

PMEL1052-10001_

12..15 1
1

1
1

1
1

karton wózków PSK PLUS prawy 
lewy

PMKJ0031-100010
PMKJ0032-100010

16 0...4
0...4

0...4
0...4

0...4
0...4

wózek jezdny M PSK PLUS  prawy środek 2 x przy wadze skrzydła >160 kg1) 
lewy środek 2 x przy wadze skrzydła >160 kg

1) wymagane dla ciężaru skrzydła > 160 kg, wymagana minimalna szerokość skrzydła > 935 mm

PLWL0031-100010
PLWL0032-100010

za
l. o

d 
FF

B 
i R

AB

17..30 22)

2) budowa symetryczna, punkt podziału pomiędzy skrzydłami przesuwnymi

21) 21)

karton profili PSK PLUS

 
 
 
 
 
zawartość: patrz strona 3

wielkość3) FFB (w mm) RAB (w mm)
87/200 770 do 870 do 2000 

107/240 871 do 1070 2001 do 2400 
130/286 1071 do 1300 2401 do 2860 
160/346 1301 do 1600 2861 do 3460 
200/426 1601 do 1920 3461 do 4260

3) w celu dokładnego wyliczenia wymiarów, określić wymiary FFB i RAB

 
 
 
 
 

PMPJ0100-525010
PMPJ0110-525010
PMPJ0120-525010
PMPJ0130-525010
PMPJ0140-525010

PMPJ0100-502010
PMPJ0110-502010
PMPJ0120-502010
PMPJ0130-502010
PMPJ0140-502010

PMPJ0100-512010
PMPJ0110-512010
PMPJ0120-512010
PMPJ0130-512010
PMPJ0140-512010

za
leż

ne
 o

d 
FF

B

31 4 4 4

łącznik S-ES
(z grzybem antywłamaniowym) 
 
(łaczniki z grzybami obrotowymi lub standar-
dowymi rolkami patrz strona 4) 

wielkość FFB (w mm)
100 770 do 1000 
123 1001 do 1230 
146 1231 do 1460 
169 1461 do 1690 
192 1691 do 1920 
215 1921 do 2000

1
1
2
2
2
2

713839
713846
713853
713860
713877
713884

za
leż

ne
 o

d 
FF

H

32 4 3 –

zasuwnica OS S-ES
(z grzybem antywłamaniowym) 
 
(zasuwnica OS z grzybami obrotowymi lub 
standardowymi rolkami patrz strona 4)

wielkość klamka (w mm) FFH (w mm)
146 590 1231 do 1460 
169 690 1461 do 1690 
192 990 1691 do 1920 
215 990 1921 do 2150 
238 990 2151 do 2360

1
1
2
2
2

713761
713778
713785
713792
713808

31 – – 3

łącznik S-ES
(z grzybem antywłamaniowym) 
 
(zaczepy są konieczne tylko przy  
dwóch łącznikach)

wielkość klamka (w mm) FFB (w mm)
169/2 790 1461 do 1690 
192 990 1691 do 1920 
215 990 1921 do 2000 
238  990 2151 do 2360

–
2
2
2

–
713877
713884
713891

31a – 1 1

łącznik schemat C
(ze standardową rolką) 
 

wielkość klamka (w mm) FFH (w mm)
169/2 790 1460 do 1690 
192 990 1691 do 1920 
215 990 1921 do 2150 
238 990 2151 do 2360

PZKL0250-100010
716366
716373
716380

łącznik schemat C S-ES
(z grzybem antywłamaniowym)  
 

wielkość klamka (w mm) FFH (w mm)
169/2 790 1460 do 1690 
192 990 1691 do 1920 
215 990 1921 do 2150 
238 990 2151 do 2360

–
PZKL0010-100010
PZKL0020-100010
PZKL0030-100010

łącznik schemat C S-RS
(z grzybem obrotowym) 
 

wielkość klamka (w mm) FFH (w mm)
169/2 790 1460 do 1690 
192  990 1691 do 1920 
215 990 1921 do 2150 
238 990 2151 do 2360

PZKL0350-100010
PZKL0360-100010
PZKL0370-100010
PZKL0380-100010

51, 52 – – 2
zestaw zasuwnicy PSK 200-Z 

 
 

zawartość: patrz strona 7

PZ-30 
PZ-40 
PZ-45 
PZ-50

716335
716342
716359
720691

za
leż

ne
 o

d 
pr

of
ilu

35 18..22 14..18 14..18 zaczep S-RS
(pod grzyb obrotowy)

A....  patrz WEZ

36, 37 2 2 2 opakow. elem. ramowych4) 
zawartość: patrz strona 4

4) dla skrzydeł PSK PORTAL w schemacie C w zależności od sposobu otwierania skrzydła należy zastosować elementy ramowe  
w wersji A...prawe dla skrzydeł prawych i A...lewe dla skrzydeł lewych

A....  
patrz WEZ

H48.PSKKFS001PL-02
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PSK PORTAL 200-Z PLUS  Przekrój pionowy, góra

Przekrój pionowy, góra

wymiar 
funkcjonalny

H48.PSKKFS001PL-02
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Wkręty mocujące części okuć

klamka(1): wkręt okuciowy 5 x ..*

wózki jezdne (12, 13 i 16): wkręt okuciowy 5 x .. 
przy wadze > 160 kg dodatk. wkręt okuciowy 5 x ..

podpora (30): wkręt okuciowy 5 x ..

pozostałe okucia: wkręt okuciowy 4 x ..

* długość wkrętów musi być dopasowana do profilu.

Uwaga: Należy zwrócić uwagę aby wkręty za pomocą, których 
mocowane są elementy przenoszące duże obciążenia jak 
wózki jezdne (12, 13 i 16), szyna prowadząca (19) i szyna 
jezdna (21) były odpowiednio przykręcone do profilu 
wzmacniającego!

Wkręty okuciowe ze stali ocynkowanej nie wchodzą w zakres dostawy

PSK PORTAL 200-Z PLUS Przekrój poziomy (l)

Przekrój poziomy (l)

PSK PORTAL 200-Z PLUS Przekrój poziomy (ll) 

Przekrój poziomy (ll)

Na rysunku przedstawiono DIN lewe
DIN prawe jako odbicie lustrzane

H48.PSKKFS001PL-02
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 PSK PORTAL 200-Z PLUS  Rama - informacje o wymiarach

Rama - informacje o wymiarach

rysunek lewy 
prawy - odbicie lustrzane

Wszystkie wymiary (w mm) dane dla:

okien z profili PCV luz okuciowy 12 mm 
oś 9 mm i 13 mm

Do elementów z grzybem obrotowym S-RS  
można stosować zamiennie zaczep S-RS
oraz zaczepy 56 mm .

* przy klamce obniżonej o 100 mm należy również 
obniżyć położenie zaczepów o 100 mm.

*      *

*      *

H48.PSKKFS001PL-02
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PSK PORTAL 200-Z PLUS Rama: montaż szyny jezdnej i prowadzącej

Rama: montaż szyny jezdnej i prowadzącej

9

19 20

21

9

1

Należy zapewnić stabilne 
podparcie szyny już w trakcie 
montażu okuć!

aktualizacja: 09.2016

wymiary  
funkcjonalne
Montaż szyny jezdnej i prowadzącej

A przyciąć do odpowiedniego wymiaru szynę 
prowadzącą (19) i szynę jezdną (21). 

B oba elementy należy dopasować do 
wymiarów i przymocować.
Uwaga:  należy 

bezwzględnie przestrzegać 
podanych wymiarów. W przeciwnym 
razie może pojawić się zagrożenie dla 
użytkownika lub ryzyko uszkodzenia 
konstrukcji!

C listwę osłonową F (20) skrócić do potrzebnej 
długości i zamontować. 

D szynę jezdną (21) należy podeprzeć  
w odpowiedni sposób na całej długości  
(patrz też strona 16).

wymiar funkcjonalny
długość szyny prowadzącej i osłonowej = szero-
kość wewnętrzna ramy +10 mm

szerokość wew. ramy

26

długość szyny jezdnej = szerokość wewnętrzna ramy +16 mm

R

wymiar 8 mm zachodzenia skrzydła na ramę
jest jednoznaczny z zewnętrzną krawędzią skrzydła.

28 27
E element ryglujący (29) ustawić  
w odpowiedniej pozycji i dokręcić za pomocą 
klucza imbusowego SW 4 (moment obrotowy 4 
- 4,5 Nm).

F W zależności od kierunku otwierania należy 
odpowiednio zamontować odbojnik (27)  
i zaślepki (28) w korpusie odbojnika (26).

G korpus odbojnika (26) należy przyłożyć i lekko 
przykręcić do szyny jezdnej (21).

Wskazówka:korpus odbojnika (26) dokręcić 
dopiero po osadzeniu skrzydła 
jezdnego (patrz strona 20).

szerokość przylgi wymiar R1)

1) Uwaga: Jeżeli wymiar 17 mm wskazany na stronie19 zwiększy 
się lub zmniejszy to odpowiednio zmieni się również wymiar R.

18 57
19 56
20 55
21 54
22 53

2

1

2

H48.PSKKFS001PL-02
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Przekrój pionowy, dół
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Odległość odstawienia

5x.. dla ciężaru skrzydła 
>160kg i generalnie przy 
zaokrąglonej lub ukośnej 
przyldze

Należy zapewnić stabilne podparcie 
szyny już w trakcie montażu okuć!

H48.PSKKFS001PL-02
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PSK PORTAL 200-Z PLUS Przygotowanie profilu skrzydła

Przygotowanie profilu skrzydła

Frezowanie pod rozwórkę tylko w przypadku 
szczeliny mniejszej niż 3 mm

Szablon Kombi EB 643-3/ -7 
dla klamki PSK200-Z 
i narożnika VSO i BSO 
frez: Ø 6 lub 8 mm 
pierścień centrujący Ø 27 mm 
wiertło: Ø 4,2 mm lub 4,0 mm

oznaczenia kolorystyczne otworów
żółty ocynk = bolce centrujące
niebieski ocynk = wkręty

wszystkie wymiary (w mm) dane dla:

skrzydeł z profili PCV luz okuciowy 12 mm 
oś 9 i 13 mm

H48.PSKKFS001PL-02
strona 17
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Montaż okuć na skrzydle

A Narożniki VSU (10), BSU (11), VSO (8) i BSO (9) włożyć w odpowiedniej pozycji w rowek i przykręcić.
B Listwy przesuwne narożników przesunąć do pozycji montażowej (aż do fabrycznej blokady) (patrz strzałki,, ). 
C Zasuwnicę OS (32) i łączniki* (31) włożyć w rowek okuciowy, zaznaczyć odpowiednią długość, jednostronnie dociąć i montować  

w poniższej kolejności: 
zacząć od zasuwnicy OS (32) (C1) następnie dopasować łącznik (31) (C2) w ten sposób, że ramiona narożnika VSO (8) i BSO (9) 
będą równoległe. Na narożnikach zwrócić uwagę na oznaczenia (patrz rysunek). 
W dalszej kolejności włożyć i przykręcić na dole zasuwnicę OS (32) (C3) i łącznik (31) (C4).

D Zabierak (6) zaklinować za pomocą sworznia w zasuwnicy OS (32) i przykręcić śrubami M 5 x 10 (7). Klamkę PSK 200Z/GH Si-line 
(1) włożyć w pozycji montażowej (patrz rysunek) i przykręcić 4 wkrętami 5 x 50. Klamkę PSK 200Z/GH Si-line (1) ustawić w pozycji 
zamkniętej, w celu zerwania blokad montażowych elementów długich.  
Nałożyć osłonkę PSK 200Z/GH Si-line (2).
Wskazówka: Wkręty montażowe stosować zgodnie z zaleceniami na stronie13.

pozycja  
przesuwania

PSK PORTAL 200-Z PLUS Skrzydło: montaż okuć PSK 200-Z

Skrzydło: montaż okuć PSK 200-Z

pozycja uchyłu

pozycja
zamykania

32

31*

6

7

10

1 2

31*

11

32

pozycja 
montażowa

C4

A

C2

A

C3

AA

D

C1

8

pozycja 
montażowa

elementy zamontowane (widok skrzydła na stole do okuwania)

elementy zamontowane (widok skrzydła  
na stole do okuwania)

A

A

7

Przy montażu 
łączników (31) należy 
zwrócić uwagę na 
równoległe ułożenie 
obu rozwórek! Patrz 
oznaczenia na listwie.

ścięcie jest 
skierowane  
w stronę 
zewnętrzną 
skrzydła

skrzydło - strona zewn.

skrzydło - strona wewn.

B

B

B

B

oznaczenie pozycji 
montażowej na 
klamce

9

skrzydło - strona zewn.

* przy FFB 770 – 850 mm  
dopasować luźną listwę stałą  
i przesuwną.

Y = obszar docinania

wskazówka: 
przy klamce obniżonej o 100 mm należy 
również obniżyć położenie zaczepów  
o 100 mm, zakres zasuwnicy OS również 
jest mniejszy o 100 mm.
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Montaż wózków jezdnych

A Przykręcić wózek jezdny przedni V (12) i wózek jezdny tył H (13). 
Dla skrzydeł o wadze > 160 kg przykręcić również wózek M (16) zgodnie z rysunkiem 
oraz zastosować dodatkowy wkręt mocujący do wszystkich wózków (patrz strona16).

B Obie podpory (30) listwy osłonowej L (17) wyśrodkować i przykręcić.
C pręt łączący (18) przyłożyć do wózka jezdnego V (12) na znaczniku wózka H (13) oznaczyć i dociąć. 

Dla wózka M (16) pręt łączący (18) dociąć zgodnie z rysunkiem. 
Następnie pręt łączący (18) umieścić w wózku jezdnym H (13) lub w wózku jezdnym M (16) i zacisnąć śrubą imbusową 
(moment obrotowy 10 - 11 Nm).  
Do tego celu użyć klucza imbusowego SW 4.  
Pręt łączący (18) umieścić w wózku jezdnym V (12) lub w wózku jezdnym M (16).  
wózek jezdny H (13) zablokować w pozycji zamkniętej i przytrzymać. 
Należy zwrócić uwagę na równoległe ustawienie wózka V i H oraz wózka M (12 i 13 ewent. 16).  
Pręt łączący (18) im wózek jezdny V (12) i również zacisnąć śrubą imbusową  
(moment obrotowy 10 - 11 Nm).

D Po wstawieniu skrzydła jezdnego w ramę (patrz strona 20) listwę osłonową L (17)  
nałożyć na wózki i wsunąć osłonki L (22 i 23).

wskazówka: Wkręty montażowe stosować zgodnie z zaleceniami na stronie13.

PSK PORTAL 200-Z PLUS Skrzydło: montaż wózków PSK

Skrzydło: montaż wózków PSK
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Wskazówka dotycząca klinowania wózka M

16

1) przy wózku M należy zastosować elastyczny 
klocek dystansowy (twardość: ok. 60-80 Shore) 
np. klocek dystansowy firmy Gluske

16

18 18
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- punkty podparcia
- klocki dystansowe

długość = FB-815

długość = FB-400

długość = FB-108
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PSK PORTAL 200-Z PLUS Wstawianie skrzydła i przegląd schematów

Wstawianie skrzydła i przegląd schematów

Wstawianie skrzydła przesuwnego

A Oba ślizgi (14) wsunąć w szynę prowadzącą (19) i założyć boczne osłonki 
F (24 i 25).

B Klamkę ustawić w pozycji otwartej (patrz strona 18).  
Skrzydło ustawić pod kątem na szynie jezdnej (21) a bolce klinujące ramiona 
rozwórek zatrzasnąć w ślizgach (14).
Sprawdzić stabilność mocowania naciskając lekko  
na ramiona rozwórki!

C Przymocować korpus odbojnika (26). W tym celu należy przesunąć skrzydło 
jezdne na odpowiednią pozycję końcową i przykręcić korpus odbojnika (26) 
moment obrotowy 4 - 4,5 Nm.

D Sprawdzić funkcjonowanie wszystkich elementów.  
W razie potrzeby dokonać regulacji kluczem SW 4

E Listwę osłonową L (17) i osłonki L (22 i 23) wzamontować zgodnie  
z opisem na stronie 19.

Możliwości regulacji

Jeżeli jest to konieczne, po zaklinowaniu szyby 
możemy skorygować wysokość skrzydła przesuwnego.  
Wózki jezdne przedni (12) tylny (13) oraz w razie 
potrzeby wózek jezdny M(16) można wyregulować 
kluczem SW 8. Śruba regulacyjna klinuje się sama w 
ustawionej pozycji.

Wskazówka: Przesuwanie elementu ryglującego (29) umożli-
wia centryczne ustawienie skrzydła w ramie.

Zakres regulacji:  
maksymalny 11,5 mm 
minimalny 5,5 mm 
podane zakresy nie mogą być przekroczone!

Przegląd schematów

schemat A

lewy lub prawy

schemat G

1 skrzydło przesuwne/2 stałe*

1 skrzydło przesuwne/1 stałe* 2 skrzydła przesuwne/2 stałe*

2 skrzydła przesuwne/1 stałe

schemat C

schemat K

*) Zamiast skrzydeł stałych istnieje możliwość 
zastosowania skrzydeł rozwiernych. 
Skrzydła rozwierne jedynie z szyldem we-
wnętrznym Si-line i zdejmowaną klamką  
(patrz katalog).

Ważna wskazówka
Zakładanie ramion rozwórek.

Pociągając lekko 
w dół sprawdzić 
czy ramię jest 
dobrze osadzone!

Wypinanie ramion rozwórki.

Wypinanie  
ramion rozwórki 
wyłącznie przy  
użyciu klucza 
SIEGENIA

3.

1.

2.

14

14

opuszczanie

podnoszenie

+4 mm

–2 mm

SW 8

12

29
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