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1 Įžanga
Atidžiai perskaitykite šią instrukciją prieš pradėdami vyk-
dyti montavimo darbus. Laikykitės 2 skyriuje „Sauga“ pa-
teiktų nurodymų, kad išvengtumėte pavojaus žmonėms 
ir sutrikimų.
Ši instrukcija yra „axxent“ durų vyrių sudedamoji dalis ir 
ji turi būti visada pasiekiama kvalifikuotam personalui.

1.1 Gamintojas ir techninis aptarnavimas
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0  
Faks.: +49 2051 278-167  
El. paštas: info@kfv.de    
Reklamacijos teikimo arba techninio aptarnavimo atveju 
prašome kreiptis į šalia Jūsų veikiantį mūsų atstovą.

1.2 Taikymas
Ši instrukcija galioja, kol ji nėra atšaukiama.  Naujausi-
as versijas galima bet kada atsisiųsti iš mūsų interneto 
svetainės www.siegenia.com/de siuntinių portalo.

1.3 Šios dokumentacijos tikslinė grupė
Ši dokumentacija yra skirta tik specializuotoms 
įmonėms. Visus čia aprašytus darbus leidžiama vykdyti 
tik kvalifikuotam personalui, kuris moka atlikti durų vy-
rių montavimo darbus, juos naudoti bei atlikti techninės 
priežiūros darbus ir turi patirties šiose srityse.

1.4 Naudojimas pagal paskirtį
1.4.1 Montavimo vieta

• „axxent“ durų vyriai skirti montuoti vertikaliai į vi-
envėres duris, kurios stabiliuose statiniuose tvir-
tinamos prie vertikalių sienų.

• „axxent“ durų vyrius leidžiama montuoti tik į su-
montuotas nepriekaištingos techninės būklės du-
ris.

• Durų konstrukcija turi būti tinkama „axxent“ 
durų vyriams naudoti ir juos saugiai pritvirtinti. 
Jei kiltų abejonių, reikia atlikti techninį patikri-
nimą.

1.4.2 Kita informacija
• Naudojant durų pritraukėją, reikia įmontuoti 

trečiąjį durų vyrį.

• Naudojant durų pritraukėją sutrumpėja „axxent“ 
durų vyrių naudojimo trukmė. „axxent“ durų vyrių 
patvarumas (mechaninis atsparumas kartotiniam 
atidarymui) naudojant kartu su durų pritraukė-
ju turi būti patvirtintas pakartotinai atidarant ir 
uždarant pagal EN 1191.

• Remontuoti „axxent“ durų vyrių neleidžiama. Su-
gedusius „axxent“ durų vyrius turi sutaisyti KFV 
arba KFV įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos 
specialistas.

• Būtina naudoti atidarymo ribotuvą ir nustatyti: 
 

maks. 100°

1.5 Paskirties neatitinkantis naudojimas
• „axxent“ durų vyrių negalima naudoti priešgais-

rinėms ir priešdūminėms durims, jei prieš tai ne-
buvo atliktas papildomas patikrinimas ir negautas 
sertifikatas.

• „axxent“ durų vyrių neleidžiama naudoti drėgnų 
patalpų duryse arba patalpų, kurių ore yra agresy-
vių koroziją skatinančių medžiagų, duryse.

• Neatlikite su „axxent“ durų vyriais jokių neleistinų 
veiksmų ir (arba) pakeitimų. 

• Judančių arba reguliuojamų „axxent“ durų vyrių 
dalių neleidžiama lakuoti.

• Jei durys ir (arba) durų rėmas priveržiami per 
smarkiai ir (arba) pažeidžiami, „axxent“ durų vyrių 
toliau naudoti nebegalima.

1.6 Įprastinės ir techninės priežiūros nurodymai
• Patikrinkite vieną kartą per metus, ar visos ju-

dančios dalys veikia nepriekaištingai.
• Nenaudokite agresyvių valiklių arba valiklių, kurių 

sudėtyje yra tirpiklių. Antraip galite pažeisti dalių 
paviršių.

• Valydami atkreipkite dėmesį, kad į durų vyrius ne-
patektų vandens.

• Baigę valyti kruopščiai nuvalykite durų vyrius.
• Statytojai ir naudotojai turi būti instruktuojami 

dėl „axxent“ durų vyrių naudojimo ir priežiūros.

http://www.siegenia.com/de
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• Apdirbdami paviršių, pvz., namo duris dengdami 
laku arba lazūra, uždenkite visas apkaustų dalis 
ir apsaugokite nuo nešvarumų, kurių gali patekti 
apdirbant!

• Nedelsdami kruopščiai pašalinkite visus nešvaru-
mus, nes jie gali turėti neigiamos įtakos veikimui ir 
pažeisti apkaustų paviršiaus apsaugą!

• Durų vyriams techninės priežiūros nereikia, jų ne-
galima sutepti alyva ar tepimo priemonėmis.

1.7 Montavimo sąlygos
Prieš atliekant montavimo darbus arba juos atliekant 
būtina laikytis toliau aprašytų sąlygų:

• Prieš montuodami „axxent“ durų vyrius patikrin-
kite, ar durų ir durų rėmo matmenys atitinka. Jei 
durys ir (arba) durų rėmas priveržiami per smarki-
ai ir (arba) pažeidžiami, „axxent“ durų vyrių mon-
tuoti negalima.

• Gręždami ir frezuodami laikykitės atitinkamų 
angų padėčių ir dydžio bei nurodytų tolerancijų. 

• „axxent“ durų vyrius įmontuokite pagal šią mon-
tavimo instrukciją.

• Montuodami naudokite tinkamas tvirtinimo 
priemones: 
– Kniedinės veržlės M6, plienas arba nerūdi-

jantysis plienas, maks. galvutės išsikišimas: 
aukštis: 0,5 mm, skersmuo: 10 mm

– Varžtai paslėpta galvute M6 x 25 bei M6 x 40 
pagal DIN 965 (ISO 7046), tvirtumo klasė bent 
8,8 (taip pat nerūdijantysis plienas) 

• Po frezavimo išvalykite iš išfrezuotų išėmų visas 
drožles.

• Nepersukite arba neįstatykite įstrižai varžtų. 
• „axxent“ durų vyrių srityje negalima durų apdirbti 

mechaniškai (pvz., gręžti, frezuoti). 
• Naudokite tik sandariklius, kurių sudėtyje nėra 

rūgščių, kad korozija nepažeistų konstrukcinių da-
lių ir (arba) durų.

1.8 Transportavimas
• Rėme įstatytą durų sąvarą užfiksuokite durų tar-

pelio ribotuvais.
• „axxent“ durų vyriai yra jautrūs konstrukciniai ele-

mentai, todėl su jais reikia elgtis atsargiai. Pavyz-
džiui, jų negalima mėtyti, daužyti kietais daiktais 
ar sulenkti.

1.9 Matmenys
Visi matmenys nurodyti mm.
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Kitos vaizdavimo priemonės
Šioje instrukcijoje naudojami toliau pateikti simboliai 
turi tokias reikšmes:

• po šios žymos pateikiamas tekstas atskirais punk-
tais;
– po šios žymos pateikiamas tekstas atskirais 

papunkčiais;
 f po šios žymos pateikiamas tekstas yra veiksmų, kuri-
uos reikia atlikti eilės tvarka, vykdymo instrukcijos;

„ “ tekstu kabutėse pateikiamos nuorodos į kitus 
skyrius arba skirsnius.

1.11 Kartu galiojantys dokumentai
Montuodami „axxent“ durų vyrius būtinai laikykitės visų 
montavimo ir naudojimo instrukcijų, kurios pridėtos prie 
kitų (pasirenkamų) komponentų.

1.12 Tinkamas šalinimas
• „axxent“ durų vyrių ir pasirinktinai įsigyjamų prie-

dų negalima išmesti kartu su buitinėmis atlieko-
mis. Laikykitės vietoje galiojančių nacionalinių 
nuostatų.

• Pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų, to-
dėl ją galima perduoti vietinėms seno popieriaus 
utilizavimo įmonėms.

2 Sauga
Prieš atlikdami montavimo darbus atidžiai perskaitykite 
toliau pateiktus įspėjimus. Jie padės užtikrinti Jūsų sau-
gumą ir išvengti pavojų, sužalojimų bei materialinės ža-
los. Laikykitės visų įspėjimų.

Informacija

Šiuo ženklu nurodoma apie ypatybes ir juo žymimi nu-
rodymai, į kuriuos reikia atkreipti ypatingą dėmesį.

2.1 Asmeninės apsaugos priemonės
„axxent“ durų vyriams montuoti Jums prireiks tokių 
saugos priemonių:

• Apsauginiai batai
• Apsauginės pirštinės
• Apsauginiai akiniai

1.10 Naudojami simboliai
Šiame dokumente naudojamos tokios piktogramos:

Bendras įspėjamasis ženklas

Naudinga informacija arba pata-
rimas

Nenaudoti mechaninės jėgos

Naudoti akis saugančias priemo-
nes

Avėti apsauginius batus

Mūvėti apsaugines pirštines

Skaityti atitinkamą instrukcijos 
vietą

Frezų ir grąžtų skersmuo

Griovelio ilgis

Griovelio gylis nuo priekinės juos-
tos apatinės briaunos

Griovelio plotis

Skersinė anga

Metaliniai profiliai

Mediniai profiliai

Plastikiniai profiliai
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2.2 Sunkios konstrukcinės dalys
Atliekant kai kuriuos darbus su „axxent“ durų vyriais 
kartais prireikia atkabinti durų sąvarą.
Kyla pavojus susižaloti, nes gali būti suspausti pirštai.
Kyla pavojus susižaloti pėdas.

Avėti apsauginius batus

2.3 Aštrios briaunos
Trumpinant metalines dalis atsiranda aštrių briaunų. 
Kyla pavojus įsipjauti ir susižaloti.

Mūvėti apsaugines pirštines

2.4 Greitai skriejančios drožlės
Frezuojant atsiranda dideliu greičiu skriejančių drožlių. 
Kyla pavojus susižaloti akis.

Užsidėti apsauginius akinius

3 Atsakomybė
Atsakomybės taikymo ir garantijos sąlygas rasite 
aprašytas mūsų AGB (bendrosiose sandorių vykdymo 
sąlygose).
www.siegenia.com/de

http://www.siegenia.com/de
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4 Konstrukcinių dalių apžvalga

1  
1X 

A  
8X 

B  
4X 

C  
4X 

D  
8X 

2  
1X 

3  
1X 

Pozicija Konstrukcinė dalis Gaminio numeris

1 Rėmo dalis TBV RT7…

2 Sąvaros dalis TBV FT7…

3 Dengiamasis gaubtelis TBV AK7…

A Kniedinė veržlė M6 TBX ZU003

B Srieginės įvorės Priklauso nuo profilio

C Tvirtinimo dalis Priklauso nuo profilio

D Varžtai paslėpta galvute M6 x 25 / M6 x 40 DIN965, T 30 TBX ZU001 / priklauso nuo profilio
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5 Matmenų variantai
Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos didžiausios leistinos „axxent“ durų vyrių apkrovos reikšmės, atsižvelgiant į 
durų sąvaros aukščio (atstumas nuo apatinio iki viršutinio „axxent“ durų vyrio) ir pločio santykį. 
Pradedant nuo atstumo tarp vyrių 1435 mm, didžiausias leistinas durų sąvaros svoris 120 kg mažėja nuo durų sąva-
ros pločio 1001 mm.

Matmenys, mm / svoris, kg

At
st

um
as

 ta
rp

 v
yr

ių

1900 - 2000 Didžiausias durų sąvaros svoris = 120 kg

Du
rų

 są
va

ro
s s

vo
ris

1850 - 1899 119

1800 - 1849 116

1750 - 1799 117 113

1700 - 1749 118 114 109

1650 - 1699 115 110 106

1600 - 1649 116 111 107 103

1550 - 1599 118 113 108 104 100

1435 - 1549 114 109 104 100 96 92

iki 1000 1001 - 1050 1051 - 1100 1101 - 1150 1151 - 1200 1201 - 1250 1251 - 1300

Durų sąvaros plotis

6 „axxent“ durų vyrių padėties nustaty-
mas

Naudojant durų pritraukėją bei duris montuojant 
viešosios ar komercinės paskirties statiniuose, turi būti 
montuojami 3 arba daugiau „axxent“ durų vyrių. Tokiu 
atveju 3-iasis durų vyris montuojamas po viršutiniu 
vyriu.  

durvju vērtnes platums

du
rv

ju
 v

ēr
tn

es
 a

ug
st

um
s
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7 Montavimo etapai

7.1 1 montavimo etapas: rėmo frezavimas
Išsamesnės informacijos apie frezavimą ir gręžimą pateikta su profiliu susijusiame frezavimo brėžinyje.

10
9,

5
19

19
16

9

R 5
40

,5

Ø 10

4 x

Frezavimo poslinkio matmuo
Durų sąvara Rėmas

14
,5
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7.2 2 montavimo etapas: sąvaros frezavimas
Išsamesnės informacijos apie frezavimą ir gręžimą pateikta su profiliu susijusiame frezavimo brėžinyje.

Ø 6

Ø 12

4x

64
,5

12
4

18
6

17
17



12.201812/18 H39.HTBLMS001LT-02

„axxent“ durų vyriai Montavimo instrukcija

aliumininėms durims

7.3 3 montavimo etapas: dengiamojo gaubtelio įstatymas į durų rėmą
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7.4 4 montavimo etapas: rėmo dalies montavimas
1 etapas (pasirinktinai)

A

Išsikišimas sumontavus kniedinę veržlę:

Maks. aukštis 0,5 mm, Ø maks. 10 mm

B sumontuota antroje pusėje

mažiausiai 1 fiksavimo varžtas

C

2 etapas 3 etapas

M6 x 25 / M6 x 40 
maks. priveržimo momentas: 
7 ± 1 Nm
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7.5 5 montavimo etapas: sąvaros dalies montavimas durų sąvaroje
1 etapas (pasirinktinai)

Išsikišimas sumontavus kniedinę veržlę:
Maks. aukštis 0,5 mm, Ø maks. 10 mm

2 etapas 3 etapas

M6 x 25 / M6 x 40, T 30  
maks. priveržimo momentas: 
7 ± 1 Nm

A C
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7.6 6 montavimo etapas: durų sąvaros įkabinimas

Prieš įkabindami atlaisvinkite fiksatorių 
ir pasukite žemyn.

1

2

Įkabinę pasukite fiksatorių į viršų ir 
prisukite!

3

 
Labai tinka reguliuoti

Gaminio pavadinimo santrumpa Gaminio numeris

TBX ZU002-atsuktuvas-TX---XXP010 3508880

M4, T 15   
maks. priveržimo momentas: 2,8 
± 0,5 Nm
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7.7 7 montavimo etapas: galimi reguliavimo būdai

• Visus nustatymus atlikite įmontavę.
• Visus durų vyrius visada nustatykite vienodai.
• Atkreipkite dėmesį, kad nustatant aukštį viršutiniam vyriui tenka kontroliuojama apkrova. 

Aukščio reguliavimas
+ 4 mm
– 2 mm

Šonų reguliavimas
+ 8 mm
– 2 mm

Prispaudimo nustatymas
+ 1,5 mm
– 1,5 mm

Labai tinka reguliuoti

Gaminio pavadinimo santrumpa Gaminio numeris

TBX ZU002-atsuktuvas-TX---XXP010 3508880
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