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1 Úvod
Před zahájením montážních prací si pečlivě přečtěte 
tento návod. Aby nedocházelo k ohrožení osob nebo 
poruchám, dodržujte pokyny v kapitole 2 „Bezpečnost“.
Tento návod je součástí vícebodového uzávěru a musí 
být kdykoliv přístupný pro odborný personál.

1.1 Výrobce a servis
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
Podnik skupiny SIEGENIA GRUPPE 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0  
Fax: +49 2051 278-167  
E-mail: info@kfv.de
V případě reklamace nebo potřeby servisu se obraťte 
na vašeho smluvního partnera.

1.2 Určení této dokumentace
Tato dokumentace je určena výhradně pro odborné 
firmy. Všechny zde popisované práce smí provádět 
výhradně zkušený odborný personál, který je pro 
montáž, uvádění do provozu a údržbu vícebodových 
uzávěrů proškolen a vycvičen.

1.3 Způsob používání
1.3.1 Místo montáže
• Vícebodový uzávěr je určen k montáži do jedno- 

a dvoukřídlých dveří ve stabilních budovách.
• Vícebodový uzávěr se smí montovat pouze do 

technicky bezvadně namontovaných dveří.
• Konstrukce dveří musí umožňovat použití vícebodo-

vého uzávěru.

1.3.2 Uzávěr a kování
• Používejte výhradně rámové díly KFV.

1.4 Omezení používání
• Vícebodový uzávěr se nesmí používat pro únikové 

dveře.
• Nastavení stranového Q-seřízení vícebodového uzá-

věru není určeno k tomu, aby přebíralo změny tvaru 
nebo změny těsného uzavření v důsledku rozdílů 
teplot nebo změn stavebního objektu.

• Vícebodový uzávěr není dovoleno používat ve 
dveřích vlhkých místností nebo v prostředí se  
vzduchem obsahujícím sůl nebo agresivní látky.

• Do prostoru otevírání, uzavíracího systému nebo 
protiplechů neumisťujte žádné cizí předměty a/nebo 
materiály, které by zamezovaly řádnému způsobu 
používání. 

• Neprovádějte na vícebodovém uzávěru žádné zá-
sahy a/nebo změny. 

• Nezneužívejte uzavírací elementy k udržení ote-
vřených dveří. 

• Pohyblivé resp. nastavitelné uzavírací elementy 
(např. závora, střelka) nelakujte.

1.5 Podmínky a předpoklady 
pro montáž

Před resp. během montáže bezpodmínečně dodržujte 
národní stavební předpisy a zákony a také dbejte na 
dodržení níže uvedených předpokladů a podmínek:
• Před montáží vícebodového uzávěru zkontrolujte 

rozměrovou přesnost křídla a rámu dveří. V případě 
zkřivení nebo poškození křídla nebo rámu dveří nes-
mí být vícebodový uzávěr namontován.

• Křídla a rámy dveří lze opatřit povrchovou úpravou 
pouze před montáží vícebodového uzávěru. Do-
datečná povrchová úprava může omezit funkčnost 
vícebodového uzávěru.

• Pro všechny rozměry frézování a vrtání dodržujte 
příslušnou polohu a velikost v rámci uvedených 
tolerancí. Přesně dodržujte horizontální a vertikální 
vyrovnání.

• Frézované kapsy vyčistěte po frézování od třísek.
• Šrouby nepřekrucujte ani je nešroubujte šikmo. 
• V případě namontovaného vícebodového uzávěru 

dveře mechanicky neopracovávejte (např. vrtání, 
frézování). 

• V žádném případě hlavní zámek nenavrtejte ani ne-
provrtejte.

• Díly kování a cylindrické vložky namontujte souose.
• Dodržujte vůli v drážce (vzdálenost mezi lištou zám-

ku a rámovými díly): vícebodový uzávěr spolehlivě 
funguje při vzdálenosti v rozmezí 3,5 mm +/- 1,5 
mm. Kromě toho musí výrobce zajistit, aby vůle v 
drážce byla aspoň tak velká, aby bylo zaručeno, že se 
dveře nevzpříčí.

• Aby nedocházelo ke vzniku koroze na dílech kování 
nebo dveřích, používejte pouze zesítěné těsnicí látky 
bez obsahu kyselin.
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1.6 Přeprava
• Podložte dveřní křídlo v rámu pomocí vymezovačů 

dveřní štěrbiny.
• V případě přepravy předmontovaných dveří bez 

cylindrické vložky musí dodaná přepravní pojistka 
zůstat v hlavním zámku.

• Při manipulaci a při přepravě zajistěte, aby uzamy-
kací elementy byly v poloze uzamknutí, aby se tak 
zabránilo nekontrolovanému otevření dveří. 

• Vícebodové uzávěry jsou citlivé stavební elementy a 
proto se s nimi musí zacházet pečlivě. Například se 
s nimi nesmí házet, tvrdě stavět na podlahu ani se 
nesmí prohýbat.

• Při přepravě nenoste dveře za kliku nebo kování.

1.7 Rozměrové údaje
Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. 

1.8 Použité symboly
V tomto dokumentu se používají následující pikto-
gramy:

Všeobecná značka výstrahy

Užitečná informace nebo rada

Nepoužívejte mechanické násilí

Noste ochranu zraku

Noste bezpečnostní obuv

Noste bezpečnostní rukavice

Čtěte dále na příslušném místě návodu

Průměr frézy resp. vrtáku

Délka drážky

Hloubka drážky od spodní hrany lišty

Šířka drážky

Průchozí otvor

Hliníkové profily

Dřevěné profily

Plastové profily
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1.11 Související podklady
Při montáži vícebodového uzávěru bezpodmínečně 
dodržujte všechny návody na montáž a ovládání, které 
jsou přiloženy k ostatním (volitelným) součástem. 
Případně platí také návody výrobců dveří a dalšího přís-
lušenství jiných výrobců.

1.12 Odborná likvidace
• Vícebodový uzávěr a příslušenství, které se dodává 

jako volitelné, nepatří do domovního odpadu. Res-
pektujte platná místní a národní ustanovení.

• Obal je vyroben z recyklovatelných surovin a může 
se odevzdat v místní likvidaci starého papíru.

1.13 Příčiny poškození

Při namontovaném vícebodovém uzávěru se dveřní křídlo v oblasti schránky 
zámku nesmí provrtat.

Čtyřhran kliky se nesmí naklepat do ořechu zámku násilím.

Dveřní křídlo nikdy nenoste za kliku.

1.9 Ostatní znázornění
Písemné znaky v tomto návodu mají následující výz-
nam:
• texty, které následují po těchto značkách, jsou výčty.

– texty, které následují po těchto značkách, jsou 
podřazené výčty.

 f texty, které následují po těchto značkách, jsou poky-
ny k postupu, které je nutno provést v uvedeném 
pořadí.

Křížové odkazy
„“ Samostatný křížový odkaz, je uveden v uvozovkách.
() Křížový odkaz uvnitř textu je uzavřen do závorek.

1.10 Doporučené šrouby

Hliník: 
SKG** Ø ≥ 4,8 mm
Hliníkový profil, tloušťka stěn min. 2 mm

Dřevo:  
SKG** Ø 4,0 mm x 40 mm 
SKG*** Ø 4,5 mm x 45 mm
s certifikací SKH

Plast: 
SKG** Ø ≥ 4,2 mm
ocelová výztuha, tloušťka stěn min. 1,5 mm
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Uzamykací elementy nesmí být při otevřených dveřích vysunuté.

Kliku lze zatěžovat pouze v běžném směru otáčení. Na kliku je možné ve 
směru ovládání vyvinout sílu max. 150 N. Zámek resp. vícebodový uzávěr se 
smí zamykat pouze příslušným klíčem (a ne cizorodými předměty).

Není dovoleno současně ovládat kliku a otáčet klíčem.

Dvoukřídlé dveře se nesmí nuceně zavírat přes neaktivní křídlo.
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2 Bezpečnost
Před zahájením montážních prací si pečlivě přečtěte 
následující výstražná upozornění. Slouží Vaší bezpeč-
nosti a měla by zamezit ohrožením, úrazům a poškození 
materiálu. Respektujte všechna výstražná upozornění.

Informace

Tato značka upozorňuje na zvláštnosti a označuje okol-
nosti, které vyžadují zvýšenou pozornost.

2.1 Osobní ochranné prostředky
Pro práce při montáži vícebodového uzávěru pro  
opravy potřebujete následující ochranné prostředky:
• bezpečnostní obuv
• bezpečnostní rukavice
• ochranné brýle

2.2 Těžké díly
Při práci na vícebodových uzávěrech se v některých 
případech musí vyvěsit dveřní křídlo.
Hrozí nebezpečí zranění nohou.

Noste bezpečnostní obuv

2.3 Ostré hrany
Při zkracování kovových dílů kování se tvoří ostré hrany. 
Hrozí nebezpečí řezných poranění.

Noste bezpečnostní rukavice

2.4 Rychle odletující třísky
Při frézovacích pracích dochází k výskytu rychle  
odletujících třísek. 
Hrozí nebezpečí zranění očí.

Noste ochranné brýle
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3 Varianty a součásti
Vícebodové uzávěry jsou vybaveny dvěma přídavnými schránkami [1], popř. čtyřmi přídavnými schránkami [2].
Přídavné schránky se dodávají ve třech variantách:
• BS 2300 s oválným čepem [3]
• BS 2500 s otočným hákem [4]
• BS 2600 s kombinací oválného čepu a otočného háku [5].
Vícebodové uzávěry se dvěma přídavnými schránkami lze dodatečně vybavit dveřní štěrbinovou pojistkou T2 [6] 
nebo přídavným zámkem se závorou TR [7].
Vícebodový uzávěr BS 2616 [8] je vybaven dvěma přídavnými schránkami s kombinací oválný čep/otočný hák a 
dvěma přídavnými schránkami, každá s šesti kruhovými závorami.
Za účelem prodloužení vícebodových uzávěrů lze namontovat napojovací lištu [9] s přídavnou schránkou 
23/25/2600 ve dvou variantách.

BS 2X00 BS 2X00 T2 BS 2X00 TR BS 2X04 BS 2616 BV 1X00-1/2

3 1 6 7 2 8 9

4

5
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3.1 Rozměrové varianty
3.1.1 Osové vzdálenosti 72 mm, 74 mm, 92 mm, 94 mm

K
I

F

N
M

H
B

G

A

C

X

Roz-
měrové 
varian-

ty

A B C F G H I K
vhodné pro 
výšku křídla 

v drážce

B296* 2170 760 355 385 1020 665 130 1505 - 1754

B298 2170 760 605 385 1020 355 415 130 1755 - 1880

B001 2170 760 730 385 1020 355 290 130 1881 - 2170

B003 2400 760 980 385 1020 355 270 130 2171 - 2400

B039* 1500 760 355 385 952 1505 - 1754

B041 1700 760 605 385 952 355 1755 - 1880

B166 1855 760 730 385 952 355 1881 - 2170

B253 2170 760 980 385 952 355 2171 - 2400

K038 1629 760 605 385 892 355 1755 - 1880

K002 1754 760 730 385 892 355 1881 - 2170

K054 2004 760 980 385 892 355 2171 - 2400

K296* 1442 760 355 892 1505 - 1754

K298 1692 760 605 892 355 1755 - 1880

K001 1817 760 730 892 355 1881 - 2170

K003 2067 760 980 892 355 2171 - 2400

K006 1722 822,5 605 385 970 355 1755 - 1880

K007 1847 822,5 730 385 970 355 1881 - 2170

K008 2097 822,5 980 385 970 355 2171 - 2400

B325* 2170 760 355 385 1050 635 160 1535 - 1785

B327 2170 760 605 385 1050 355 385 160 1786 - 1910

B002 2170 760 730 385 1050 355 260 160 1911 - 2170

B004 2400 760 980 385 1050 355 240 160 2171 - 2400

* = nelze dodat se skupinou otvorů „T0“

Rozměry I + K = možnost zkrácení

X
= systémová značka 
  Všechny rozměrové údaje vycházejí od 

[X] do středu přídavné schránky

M = 29,0

N =  57,5
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3.1.2 Osová vzdálenost 85 mm

K
I

F

N
M

H
B

G

A

C

X

Roz-
měrové 
varian-

ty

A B C F G H I K
vhodné pro 
výšku křídla 

v drážce

K010 2400 727 721 374 1050 244 500 190 1900 - 2400

* Nelze dodat se skupinou 
otvorů „T0“

Rozměry I + K Možnost zkrácení

X

Všechny rozměrové údaje  
vycházejí od systémové 
značky [X] do středu přída-
vné schránky.

M 36,0

N 50,5

Všechny uvedené rozměry jsou vztaže-
ny k systémové značce [X].
Systémová značka [X] je pouze u oso-
vých vzdáleností 72, 74, 92 a 94 mm ve 
stejné výšce jako ořech kliky [1]. 
U osových vzdáleností 85 a 88 mm se 
ořech kliky posouvá dolů.
Osová vzdálenost 85 mm = -7 mm
Osová vzdálenost 88 mm = -4 mm

7 
m

m X

1

O
so

vá
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zd
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en
os
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5 

m
m



02.201912/64 H39.MFVRS004CZ-00

Vícebodové uzávěry ovládané klíčem Návod na montáž

BS 230X, BS 250X, BS 260X

3.1.3 Osová vzdálenost 88 mm

K
I

F

N
M

H
B

G

A

C

X

Roz-
měrové 
varian-

ty

A B C F G H I K
vhodné pro 
výšku křídla 

v drážce

B296* 2170 756 359 381 1016 665 130 1505 - 1754

B298 2170 756 609 381 1016 359 415 130 1755 - 1880

B001 2170 756 734 381 1016 359 290 130 188 1 - 2170

B003 2400 756 984 381 1016 359 270 130 2171 - 2400

B039* 1500 756 359 381 948 1505 - 1754

B041 1700 756 609 381 948 359 1755 - 1880

B166 1855 756 734 381 948 359 188 1 - 2170

B253 2170 756 984 381 948 359 2171 - 2400

B325* 2170 756 359 381 1046 635 160 1535 - 1785

B327 2170 756 609 381 1046 359 385 160 1786 - 1910

B002 2170 756 734 381 1046 359 260 160 1911 - 2170

B004 2400 756 984 381 1046 359 240 160 2171 - 2400

* Nelze dodat se skupinou 
otvorů „T0“

Rozměry I + K Možnost zkrácení

X
Všechny rozměrové údaje 
vycházejí od systémové 
značky [X] do středu  
přídavné schránky.

M 33,0

N 53,5

Všechny uvedené rozměry jsou vztaže-
ny k systémové značce [X].
Systémová značka [X] je pouze u oso-
vých vzdáleností 72, 74, 92 a 94 mm ve 
stejné výšce jako ořech kliky [1]. 
U osových vzdáleností 85 a 88 mm se 
ořech kliky posouvá dolů.
Osová vzdálenost 85 mm = -7 mm
Osová vzdálenost 88 mm = -4 mm

4 
m

m X

1
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8 

m
m
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3.1.4 Typy hlavního zámku ovládané klíčem

Variabilní rozměry v mm

Typ hlavního 
zámku

Cylindrická 
vložka  
PZ/RZ

Osová 
vzdálenost 

[E]
Rozměr dornu 

[D]

Rozměr zadního 
dornu 

[L]
Vysunutí závory 

[R] [M] [N] [O] [P] [Q] [S]

V PZ 72 55, 65, 70, 80 17,5 20 29 57,5 12,5 51,5 47 12

V RZ 74 55, 65, 70, 80 17,5 20 29 57,5 12,5 49,5 47 12

H PZ 85 25 17,5 bez závory 36 50,5 19,5 31,5 52 8

H PZ 85 30 17,5 10 36 50,5 19,5 31,5 52 8

H PZ 85 35 17,5 16 36 50,5 19,5 31,5 54 12

H PZ 85 40 - 80 17,5 20 36 50,5 19,5 31,5 54 12

H PZ 88 35 17,5 16 33 53,5 16,5 31,5 51 12

H PZ 88 40 -80 17,5 20 33 53,5 16,5 31,5 51 12

H PZ 92 25 17,5 bez závory 29 57,5 12,5 31,5 45 8

H PZ 92 30 17,5 10 29 57,5 12,5 31,5 45 8

H PZ 92 35 17,5 16 29 57,5 12,5 31,5 47 12

H PZ 92 40 -80 17,5 20 29 57,5 12,5 31,5 47 12

H RZ 94 35 20,3 16 29 57,5 12,5 29,5 47 12

H RZ 94 40 -80 20,3 20 29 57,5 12,5 29,5 47 12

Zobrazení: PZ Zobrazení: RZ

D L

R

S

M

E

O
N

Q
P

6,553
,5

3*

Rozměry frézování

Systémová 
značka

D L

E
P

* Tento rozměr je vztažen k ploché liště 3 mm, pozinkovaná ocel. 
 Při použití jiných lišt se tento rozměr a také další rozměry, které na něm závisejí, mohou změnit.
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BS 230X, BS 250X, BS 260X

3.1.5 Přídavné schránky
BS 2300 BS 2500 BS 2600

3.1.6 Dveřní štěrbinová pojistka T2

 8,5

3.1.7 Přídavný zámek se závorou TR
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4 Montáž

4.1 Změna směru DIN softlock střelky

2

1 1 x 5,5 mm

Na straně schránky zámku se 
nachází výřez [1]. Pomocí tohoto 
výřezu lze plochým šroubovákem 
otevřít aretační pružinu [2] dříku 
střelky.

 f Zatlačte plochým šroubovákem 
skrz otvor opatrně na aretační 
pružinu dříku střelky.

Dřík střelky se uvolní.
 f Vytáhněte střelku a otočte ji o 
180°.

CVAK!

 f Zatlačte střelku opatrně do 
schránky zámku, dokud dřík 
střelky nezacvakne do aretační 
pružiny, a opět ji pusťte.

Střelka se musí samočinně vysunout 
a musí být bezpečně držena are-
tační pružinou.

5x

 f Zkontrolujte správnou polohu 
a lehký chod střelky. Zatlačte 
střelku několikrát (cca 5x) do 
schránky zámku a opět ji pusťte.

Střelka se musí lehce pohybovat a 
musí se úplně vysunout.
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4.2 Válečková střelka
4.2.1 Výměna softlock střelky za válečkovou střelku

2

1
1 x 5,5 mm

Na straně schránky zámku se 
nachází výřez [1]. Pomocí tohoto 
výřezu lze plochým šroubovákem 
otevřít aretační pružinu [2] dříku 
střelky.

 f Zatlačte plochým šroubovákem 
skrz otvor opatrně na aretační 
pružinu dříku střelky.

Dřík střelky se uvolní.
 f Vytáhněte střelku a vyměňte ji 
za válečkovou střelku.

CVAK!

 f Válečkovou střelku opatrně za- 
tlačte do schránky zámku, dokud 
dřík střelky nezacvakne do are-
tační pružiny, a pak válečkovou 
střelku pusťte.

Válečková střelka se musí sa-
močinně vysunout a aretační pruži-
na ji musí bezpečně držet.

5X

 f Správné usazení a lehký chod 
válečkové střelky vyzkoušejte 
tak, že ji několikrát (asi 5x) za- 
tlačíte do schránky zámku a opět 
pustíte.

Válečková střelka se musí leh-
ce pohybovat a musí se úplně 
vysunout.
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BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.2.2 Seřízení válečkové střelky

1

 f Seřiďte střední díl tak, aby byl 
otvor [1] orientovaný dopředu.

2 mm

 f Do otvoru ve středním dílu za-
suňte šestihranný klíč 2 mm.

max. 
11,9 mm

min. 
3,4 mm

Válečková střelka se smí vytočit pouze 
po uvedenou maximální hodnotu.

Pozice válečkové střelky se řídí podle 
vůle v drážce dveří 
(viz kapitola 4.13 „Seřízení vůle 
v drážce“ od strany 50).

 f Otáčejte šestihranným klíčem 
proti směru pohybu hodinových 
ručiček.

Válečková střelka se vysouvá.
 f Otáčejte klíčem šestihranným 
klíčem ve směru pohybu hodino-
vých ručiček.

Válečková střelka se zasouvá.
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4.3 Změna směru DIN protipožární střelky

Protipožární střelka je důležitou součástí protipožárního vícebodového uzávěru. Kromě změ-
ny směru DIN jsou jakékoli úpravy protipožárního vícebodového uzávěru nepřípustné. 

1

2

1 x 5,5 mm

 f Zatlačte střelku [1] cca  
2 mm dovnitř.

Aretační pružina [2] dříku střelky 
bude vidět v otvoru schránky zám-
ku.

 f Plochým šroubovákem opatrně 
zatlačte přes otvor na aretační 
pružinu dříku střelky.

Dřík střelky se uvolní.
 f Vytáhněte střelku.

CVAK!

 f Otočte střelku o 180°.
 f Zatlačte střelku opatrně do 
schránky zámku, dokud dřík 
střelky nezacvakne do aretační 
pružiny, a opět ji pusťte.

Střelka se musí samočinně vysunout 
a aretační pružina ji musí bezpečně 
přidržovat.

5x

 f Správné usazení a lehký chod 
střelky vyzkoušejte tak, že ji 
několikrát (asi 5x) zatlačíte do 
schránky zámku a opět pustíte.

Střelka se musí lehce pohybovat a 
musí se úplně vysunout.
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4.4 Frézování dveřního křídla
4.4.1 BS 23/25/2600

Určení pozice, viz kapitola 3.1 „Roz-
měrové varianty“ od strany 10. Noste ochranné brýle

A

C
B

G
K

I

X
1

2

3

Přídavná schránka
[1] 16,0 mm
[2] 42,5 mm + 1 mm
[3] 164,0 mm

1

2

D

E

3

L

Hlavní zámek
[1] 16,0 mm
[2] 234,0 mm
[3] 137,0 mm (systémová značka)
[L] rozměr zadního dornu + 1 mm
[D] rozměr dornu
[E] osová vzdálenost

Všechny rozměry hlavního zámku, 
viz kapitola 3.1.4 „Typy hlavního zámku 
ovládané klíčem“ od strany 13.

Frézování 
pro kliku

Frézování PZ  
pro cylin-

drickou vložku

Frézování RZ  
pro kruhovou 

vložku 

Kliky a cylindrické vložky
[1] Ø 18,0 mm
[2] Ø 18,0 mm
[3] 21,0 mm
[4] 12,0 mm
[5] Ø 24,0 mm
[6] 20,0 mm
[E] osová vzdálenost

E

1
2 5

6
3

4 4
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4.5 BS 23/25/2600 Dveřní štěrbinová pojistka T2
4.5.1 Montáž dveřní štěrbinové pojistky T2

Odstranění plastového krytu

 f Rozdělte pomocí plochého 
šroubováku dvoudílný kryt a 
odstraňte jej.

1

Nastavení montážní polohy na 
dveřní štěrbinové pojistce T2
Šoupátko [1] lze v odemknutém 
stavu libovolně posouvat.

 f Posuňte šoupátko úplně nahoru.

 f Uveďte dveřní štěrbinovou po-
jistku do polohy uzavření.

Šoupátko tak bude držet ve své 
poloze.

1x

1

1

2

2

Nastavení montážní polohy na 
hlavním zámku

 f Odemkněte hlavní zámek.
Posuvná tyč tím vyjede nahoru. 
Toto je montážní poloha pro dveřní 
štěrbinovou pojistku.
Do dvou vybrání posuvné tyče [1] 
se musejí zasunout dva úchyty [2] 
na šoupátku.
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Nasazení dveřní štěrbinové pojist-
ky T2 na lištu

 f Protáhněte závoru obdélníko-
vým vybráním v liště a zasuňte 
úchyty šoupátka do vybrání na 
posuvné tyči.

TX 10
1,5 Nm

 f Připevněte dveřní štěrbinovou 
pojistku T2 na lištu pomocí při-
ložených šroubů.

1x

2

1
Odemknutí dveřní štěrbinové po-
jistky T2 hlavním zámkem

 f Uzamkněte hlavní zámek na 
jeden západ.

Posuvná tyč [1] se posune směrem 
dolů. Posuvná tyč s sebou dolů 
stáhne šoupátko [2] a uvolní dveřní 
štěrbinovou pojistku T2.
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4.5.2 Frézovaní kapsy pro dveřní štěrbinovou pojistku T2

viz kapitola 3.1 „Rozměrové varianty“ 
od strany 10. Noste ochranné brýle

X

H

1

2

D

3

L

Dveřní štěrbinová pojistka T2

[1] 16,0 mm
[2] 134,0 mm
[3] 40,5 mm
[L] rozměr zadního dornu + 1 mm
[D] rozměr dornu

1

Oliva

[1] Ø 18 mm
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4.6 BS 23/25/2600 Přídavný zámek se závorou TR
4.6.1 Montáž přídavného zámku se závorou TR

 f Rozdělte pomocí plochého šrou-
bováku dvoudílný plastový kryt a 
odstraňte jej.

 f Dejte přídavný zámek se závorou 
do polohy uzavření.

 f Nasaďte přídavný zámek se 
závorou na lištu a závoru přitom 
prostrčte pravoúhlým otvorem 
v liště.

TX 10
1,5 Nm

 f Připevněte přídavný zámek se 
závorou pomocí přiloženého 
šroubu na lištu.
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4.6.2 Frézování kapsy pro přídavný zámek se závorou TR

Určení pozice, viz kapitola 3.1  
„Rozměrové varianty“ od strany 10. Noste ochranné brýle

X

H

1

2

D

3

L

Přídavný zámek se závorou TR
[1] 16,0 mm
[2] 134,0 mm
[3] 40,5 mm
[L] rozměr zadního dornu + 1 mm
[D] rozměr dornu

1

2

3

Cylindrická vložka
[1] Ø 18,0 mm
[2] 21,0 mm
[3] 12,0 mm
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4.6.3 BS 23/25/2604

Určení pozice, viz kapitola 3.1  
„Rozměrové varianty“ od strany 10. Noste ochranné brýle

A

C
B

G
K

I

X X

H
F

X
1

2

3

Přídavná schránka
16,0 mm
42,5 mm + 1 mm
164,0 mm

1

2

D

E

3

L

Hlavní zámek
[1] 16,0 mm
[2] 234,0 mm
[3] 137,0 mm (systémová značka)
[L] rozměr zadního dornu + 1 mm
[D] rozměr dornu
[E] osová vzdálenost

Všechny rozměry hlavního zámku, viz 
kapitola 3.1.4 „Typy hlavního zámku 
ovládané klíčem“ od strany 13.

Frézování pro 
kliku

PZ
frézování

RZ
frézování

Kliky a cylindrické vložky
[1] Ø 18,0 mm
[2] osová vzdálenost
[3] Ø 18,0 mm
[4] 21,0 mm
[5] 12,0 mm
[6] Ø 24,0 mm
[7] 20,0 mm

2

1 3 6

7
4

5 5
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4.6.4 BS 2616

Určení pozice, viz kapitola 3.1  
„Rozměrové varianty“ od strany 10. Noste ochranné brýle

A

C
B

G
K

I

X X

H
F

X
1

2

3

Přídavná schránka

[1] 16,0 mm
[2] 55,0 mm + 1 mm
[3] 204,0 mm

1

2

D

E

3

L

Hlavní zámek

[1] 16,0 mm
[2] 234,0 mm
[3] 137,0 mm (systémová značka)
[L] rozměr zadního dornu + 1 mm
[D] rozměr dornu
[E] osová vzdálenost

U osové vzdálenosti 94 mm je 
poz. L: 20,3 mm + 1 mm

Frézování pro 
kliku

PZ
frézování

RZ
frézování

Kliky a cylindrické vložky

[1] Ø 18,0 mm
[2] Ø 18,0 mm
[3] 21,0 mm
[4] 12,0 mm
[5] Ø 24,0 mm
[6] 20,0 mm
[E] osová vzdálenost

E

1 2 5

6
3

4 4
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4.7 Montáž vícebodového uzávěru
 f Vložte vícebodový uzá-
věr do vyfrézovaného 
dveřního křídla.

 f Přišroubujte vícebodo-
vý uzávěr k dveřnímu 
křídlu.

Vyrovnejte polohu podle 
ořechu kliky.
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4.8 Napojovací lišty
U vysokých dveří se vícebodový uzávěr může směrem nahoru doplnit o napojovací lištu s další přídavnou schránkou.

E

D

O

P

L

Rozměro-
vé 

varianty

Vícebodový 
uzávěr BV 1X00-1 BV 1X00-2

D E O L P

max. možnost 
zkrácení

max. mož-
nost zkrácení

dosažitelná 
poloha 

přídavné 
schránky

max. mož-
nost zkrácení

dosažitelná 
poloha 

přídavné 
schránky

B296 605 180 725-1330 90 819-1424

B298 355 180 975-1330 90 1069-1424

B001 230 180 1100-1330 90 1194-1424

B003 210 180 1320-1530 90 1414-1624

B325 575 180 725-1300 90 819-1394

B327 325 180 975-1300 90 1063-1394

B002 200 180 1100-1300 90 1194-1394

B004 180 180 1320-1500 90 1414-1594

K296 180 730 90 824

K298 180 980 90 1074

K001 180 1105 90 1199

K003 180 1355 90 1449

K010 440 180 1083-1523 90 1177-1617



H39.MFVRS004CZ-00 02.2019 29/64

Návod na montáž Vícebodové uzávěry ovládané klíčem

BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.8.1 Frézování dveřního křídla pro napojovací lišty BV 13/15/1600-1, 
BV 13/15/1600-2

Určení pozice, viz kapitola 4.8  
„Napojovací lišty“ od strany 28. Noste ochranné brýle

O
,P

X

2

3

1 Přídavná schránka

[1] 16,0 mm
[2] 164,0 mm 
[3] 42,5 mm + 1 mm
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4.8.2 Montáž posuvné tyče

1

2

Mezi horní přídavnou schránkou 
vícebodového uzávěru a přída-
vnou schránkou napojovací lišty 
se musí pomocí posuvné tyče 
vytvořit spojení.

 f Uveďte uzamykací elementy 
vícebodového uzávěru do 
polohy odemknutí.

 f Povolte šrouby horní přída-
vné schránky vícebodového 
uzávěru a sejměte přídavnou 
schránku z lišty.

 f Zavěste posuvnou tyč [1] do 
úchytu šoupátka [2].

1
2
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1

2

 f Opět nasaďte přídavnou 
schránku na lištu.

 f Dbejte na správné spojení 
úchytu šoupátka [1] s vy- 
bráním posuvné tyče [2].

Použijte přiložené nové šrouby.
Staré šrouby nikdy znovu nepoužívejte.

TX 10
1,5 Nm

 f Přišroubujte horní přídavnou 
schránku na lištu.
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4.8.3 Zaměření a provedení zkrácení

Určení pozice, viz kapitola 4.8  
„Napojovací lišty“ od strany 28. Noste bezpečnostní rukavice

2

1

1  f Označte horní přesah [1] napo-
jovací lišty.

 f Odřízněte přesah a odstraňte 
otřep na řezných hranách.

2

 f Označte přesah [2] lišty a posu-
vné tyče vícebodového uzávěru.

 f Odřízněte přesah lišty a posu-
vné tyče a odstraňte otřep na 
řezných hranách.
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4.9 Montáž vícebodového uzávěru a napojovací lišty
 f Vložte vícebodový uzávěr do 
vyfrézovaného dveřního křídla.

Vyrovnejte polohu vícebodového 
uzávěru podle ořechu kliky.

4.8.3 Zaměření a provedení zkrácení

Určení pozice, viz kapitola 4.8  
„Napojovací lišty“ od strany 28. Noste bezpečnostní rukavice

2

1

1  f Označte horní přesah [1] napo-
jovací lišty.

 f Odřízněte přesah a odstraňte 
otřep na řezných hranách.

2

 f Označte přesah [2] lišty a posu-
vné tyče vícebodového uzávěru.

 f Odřízněte přesah lišty a posu-
vné tyče a odstraňte otřep na 
řezných hranách.
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 f Připevněte vícebodový uzávěr 
všemi šrouby.
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Během montáže vícebodový uzávěr 
neustále pevně držte.

 f Odstraňte šrouby, kromě dvou 
šroubů na spodním konci lišty.

 f Povolte oba zbývající šrouby 
do té míry, aby se vícebodový 
uzávěr nechal na horním konci 
vytáhnout z dveřního křídla.
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4.9.1 Montáž napojovací lišty

V žádném případě posuvnou tyč 
neohýbejte.

 f Opatrně odkloňte posuvnou 
tyč od lišty.

1

2

 f Přiložte ozubenou patku [1] 
napojovací lišty v pravém 
úhlu k posuvné tyči [2] více-
bodového uzávěru.

1

Při nasazování posuvné tyče do ozu-
bené patky nepřetahujte zajišťovací 
pružinu [1].

 f Zaveďte posuvnou tyč opa-
trně pod zajišťovací pružinu 
[1] ozubené patky.
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 f Nasaďte vícebodový uzávěr 
spolu s napojovací lištou do 
frézovaných vybrání.

 f Posuňte krycí plech směrem 
dolů přes místo napojení lišt.
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 f Připevněte vícebodový uzávěr a 
napojovací lištu všemi šrouby.

 f Připevněte krycí plech jedním 
šroubem.
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4.10 Montáž kování

Před montáží kování se seznamte s přiloženým návodem na montáž od dodavatele.

Před vrtáním porovnejte obraz vrtání kování s pozicemi připevňovacích otvorů schránek 
zámku, (viz kapitola 3.1.4 „Typy hlavního zámku ovládané klíčem“ od strany 13).

Před vrtáním demontujte vícebodový uzávěr.

4.10.1 Montáž soupravy kliky

Naznačení a vyvrtání otvorů
 f Vrtací šablonu, která je přiložena ke kování, vyrovnejte při namon-
tovaném vícebodovém uzávěru na čtyřhranu kliky a naznačte pozice 
vrtání.

 f Demontujte vícebodový uzávěr a vyvrtejte otvory.
 f Opět namontujte vícebodový uzávěr.

Montáž součástí kování
 f Nasaďte čtyřhran kliky do 
ořechu kliky.

 f Nasaďte cylindrickou vložku 
do hlavního zámku.
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 f Připevněte cylindrickou vlož-
ku pomocí šroubu cylindrické 
vložky [1].

 f Namontujte soupravu kliky 
podle přiloženého návodu na 
montáž od výrobce.

4.10.2 Montáž kování pro přídavný zámek se závorou TR

Naznačení a vyvrtání otvorů
 f Vrtací šablonu, která je přiložena ke kování, vyrovnejte při namonto-
vaném vícebodovém uzávěru na cylindrické vložce a naznačte pozice 
vrtání.

 f Demontujte cylindrickou vložku a vícebodový uzávěr a vyvrtejte otvory.
 f Opět namontujte vícebodový uzávěr.

Montáž součástí kování

1
2

Upevňovací šroub [1] = M4

 f Namontujte součásti kování 
podle přiloženého návodu na 
montáž od dodavatele.

 f Připevněte cylindrickou vlož-
ku pomocí šroubu cylindrické 
vložky [2].

1
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4.10.3 Montáž kování pro dveřní štěrbinovou pojistku T2

Naznačení a vyvrtání otvorů
 f Vrtací šablonu, která je přiložena ke kování, vyrovnejte při namonto-
vaném vícebodovém uzávěru na čtyřhranu a naznačte pozice vrtání.

 f Demontujte vícebodový uzávěr a vyvrtejte otvory.
 f Opět namontujte vícebodový uzávěr.

Montáž součástí kování

1

Upevňovací šroub [1] = M4

 f Namontujte součásti kování 
podle přiloženého návodu na 
montáž od dodavatele.

4.11 Frézování rámu
4.11.1 Předpisy pro montáž rámových dílů s certifikací SKG

Při montáži rámových dílů je nutno přesně dodržet rozměr pro vertikální polohu. Tím se 
zajistí, že se otočný hák dostane přesně do polohy uzamknutí a dosáhne předepsaného 
minimálního rozměru pro zasunutí do rámového dílu.

9,
5

0

8,
5

Otočný hák musí zajet nejméně 
9,5 mm do rámového dílu.
Otočný hák se musí pohybovat 
v poloze uzamknutí i odemknutí 
lehce a bez omezení.
Vyfrézujte potřebné kapsy a 
rámové díly namontujte pře-
depsanými šrouby, (viz kapitola 
4.12 „Předpisy pro šroubování 
rámových dílů s certifikací SKG“ 
od strany 49).

9,
5

0

8,
5
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4.11.2 Frézování rámu pro BS 23/25/2600

Určení pozice, viz kapitola 3.1  
„Rozměrové varianty“ od strany 10.

Při frézování noste vždy ochranné 
brýle.

C

B

M

N
X

1

3

2

Uvedené rozměry frézování 
se vztahují na tyto díly:

Protiplech E8H: Hlavní zámek

Protiplech Q: Přídavná schránka

E8QH: Uzavírací lišta

Pro rozměry frézování jiných rámových dílů 
resp. uzavíracích lišt kontaktujte zákaznický 

servis KFV.

Q seřízení přídavných schránek
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] Výška dílu plus 1 mm

1

5

3

3

2

4

1

5

3

3

4

2

AT kus a zadní zakrytí závory  
hlavního zámku
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] Výška dílu plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

Denní západka a zadní zakrytí 
závory hlavního zámku
[1] 23,5 mm
[2] 78,0 mm
[3] Výška dílu plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

U U-profilů s výškou ramene od 6 mm 
a při použití AT kusu série 118/119 
odpadá frézování.
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4.11.3 Frézování rámu pro 23/25/2600 T2 (dveřní štěrbinová pojistka)

Určení pozice, viz kapitola 3.1  
„Rozměrové varianty“ od strany 10.

Při frézování noste vždy ochranné 
brýle.

H

34 mm

X

1

3

2

Uvedené rozměry frézování 
se vztahují na tyto díly:

Protiplech T2: Dveřní štěrbinová 
pojistka

E8QT2H: Uzavírací lišta s T2

Pro rozměry frézování jiných rámových dílů 
resp. uzavíracích lišt kontaktujte zákaznický 

servis KFV.

 
Pouzdro závory dveřní štěrbinové 
pojistky T2
[1] 21,0 mm
[2] 155,0 mm
[3] Výška dílu plus 1 mm

* Rozměr „H“ se vztahuje na střed 
závory dveřní štěrbinové pojistky T2.
Střed frézování pouzdra závory se 
nachází o 34 mm níže.

V některých případech se v oblasti 
otáčení uzavíracího ramínka musí po 
straně vyfrézovat rám.

[1] 115,0 mm
[2] 4,0 mm + tloušťka materiálu, 

např. úhelníkového protiplechu

1

2
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4.11.4 Frézování rámu pro BS 23/25/2600 TR (přídavný zámek se závorou)

Určení pozice, viz kapitola 3.1  
„Rozměrové varianty“ od strany 10.

Při frézování noste vždy ochranné 
brýle.

H

X

1

3

2

Uvedené rozměry frézování 
se vztahují na tyto díly:

Protiplech 23xx: Přídavný zámek se závorou TR

Pro rozměry frézování jiných rámových dílů 
resp. uzavíracích lišt kontaktujte zákaznický 

servis KFV.

 
Přídavný zámek se závorou TR, 
plastové zadní zakrytí
[1] 16,0 mm
[2] 50,0 mm
[3] Výška dílu plus 1 mm

Při použití přídavného zámku se závo- 
rou lze používat pouze protiplechy.



H39.MFVRS004CZ-00 02.2019 45/64

Návod na montáž Vícebodové uzávěry ovládané klíčem

BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.11.5 Frézování rámu pro BS 23/25/2604

Určení pozice, viz kapitola 3.1  
„Rozměrové varianty“ od strany 10.

Při frézování noste vždy ochranné 
brýle.

C

B

F

HM

N
X

1

3

2

Uvedené rozměry frézování 
se vztahují na tyto díly:

Protiplech E8H: Hlavní zámek

Protiplech Q: Přídavná schránka

E8QH: Uzavírací lišta

Pro rozměry frézování jiných rámových dílů 
resp. uzavíracích lišt kontaktujte zákaznický 

servis KFV.

 
Q seřízení přídavných schránek
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] Výška dílu plus 1 mm

1

5

3

3

2

4

1

5

3

3

4

AT kus a zadní zakrytí závory  
hlavního zámku
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] Výška dílu plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

Denní západka a zadní zakrytí 
závory hlavního zámku
[1] 23,5 mm
[2] 78,0 mm
[3] Výška dílu plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

2
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4.11.6 Frézování rámu pro BS 2616

Určení pozice, viz kapitola 3.1  
„Rozměrové varianty“ od strany 10.

Při frézování noste vždy ochranné 
brýle.

F

H

X

3

2

1

Uvedené rozměry frézování 
se vztahují na tyto díly:

EQH: Uzavírací lišta

Pro rozměry frézování jiných rámových dílů 
resp. uzavíracích lišt kontaktujte zákaznický 

servis KFV.

 
Přídavná schránka s šesti kulatými 
závorami 
zadní krytka závory
[1] 22,0 mm
[2] 150,0 mm
[3] Výška dílu plus 1 mm

1

5

3

3

2

4

1

5

3

3

4

AT kus a zadní zakrytí závory  
hlavního zámku
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] Výška dílu plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

Denní západka a zadní zakrytí 
závory hlavního zámku
[1] 23,5 mm
[2] 78,0 mm
[3] Výška dílu plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm
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4.11.7 Frézování rámu pro napojovací lišty 
BV 13/15/1600-1 / BV 13/15/1600-2

Určení pozice, viz kapitola 4.8  
„Napojovací lišty“ od strany 28.

Při frézování noste vždy ochranné 
brýle.

O/P

X

1

3

2

Uvedené rozměry frézování 
se vztahují na tyto díly:

Protiplech Q: Přídavná schránka

Pro rozměry frézování jiných rámových dílů 
resp. uzavíracích lišt kontaktujte zákaznický 

servis KFV.

 
Q seřízení přídavné schránky
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] Výška dílu plus 1 mm
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4.11.8 Montáž rámových dílů

Horizontální vyrovnání rámových dílů se provádí podle 
systémové osy

 f Vložte uzavírací lištu, resp. protiplechy do frézovaných kapes v rámu.
 f Připevněte uzavírací lištu, resp. protiplechy všemi šrouby.
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4.12 Předpisy pro šroubování rámových dílů s certifikací SKG
4.12.1 Dřevěný rám

Rámový díl pro hlavní zámek
881-083 + 402-00031 C/D RC2 RC3

3 ks 4,0x40 mm 3 ks 4,5x45 mm
(s certifikací SKH)

Rámový díl pro přídavnou schránku s otočným hákem
2500-267-2W RC2 RC3

2 ks 4,0x40 mm 2 ks 4,5x45 mm
(s certifikací SKH)

Rámový díl pro přídavnou schránku s kombinací oválný čep/otočný hák
2600-267-2W RC2 RC3

2 ks 4,0x40 mm 2 ks 4,5x45 mm
(s certifikací SKH)

4.12.2 Hliníkový rám
Rámové díly s vyraženou značkou SKG RC2

Ø ≥ 4,8 mm

4.12.3 Plastový rám
Rámové díly s vyraženou značkou SKG RC2

 Ø ≥ 4,2 mm
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4.13 Seřízení vůle v drážce

Respektujte návod na montáž a ovládání pro dveřní panty.

1

 f Nastavte podle přiloženého návodu na montáž od 
výrobce dveřních pantů vůli v drážce [1] mezi lištou 
a rámovým dílem.

Pro bezvadný provoz vícebodových uzávěrů KFV musí být  
dodržena vůle v drážce 3,5 mm ± 1,5 mm.
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4.13.1 Seřízení AT kusu
Střelka musí při zavírání dveří zapadnout do AT kusu s co možná nejmenší 
vůlí. Za tímto účelem je AT kus horizontálně přestavitelný.

1

 f Zavřete dveře.
Střelka musí zapadnout do AT kusu 
[1] a musí dveře držet zavřené.
• Pokud střelka nezapadne resp. 

pokud je tlak na těsnění dveří 
příliš vysoký, musí se AT kus 
přestavit ve směru ke dveřnímu 
křídlu.

• Pokud má střelka příliš velkou 
vůli, musí se AT kus přestavit ve 
směru k rámu.

1

T 10

 f Povolte oba seřizovací šrouby 
[1].

1

 f Posuňte dorazový díl [1]
• Tlak se zmenší ve směru 

dveřního křídla.
• Tlak se zvýší ve směru rámu.
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T10
2,5 Nm

 f Utáhněte oba seřizovací šrouby.

 f Zavřete dveře a zkontrolujte, 
jestli střelka správně zapadne.

Seřízení podle potřeby zopakujte.

Denní západka

1

T 10

Denní západka se liší od AT kusu 
tím, že má dorazový díl, který se od-
blokuje pomocí posuvné páčky [1].
• Když je dorazový díl odjištěný, 

lze dveře otevřít zvenku bez 
použití klíče.

Horizontální přestavení dorazového 
dílu je stejné jako u AT kusu.
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4.13.2 Nastavení Q seřízení
Q seřízení lze pomocí dvou excentrických šroubů [1] stranově posunout o ± 2,5 
mm, tím se změní přítlak dveří na těsnění rámu.

1

• Pokud je přítlak na těsnění rámu 
příliš malý, musí se Q seřízení 
posunout směrem k těsnění 
rámu.

• Pokud je přítlak na těsnění rámu 
příliš velký, musí se Q seřízení 
posunout směrem k dveřnímu 
křídlu.

1

Na excentrickém šroubu je umístě-
na značka [1]
Ve stavu při dodání se Q seřízení 
nachází v neutrální poloze. Značka 
ukazuje dolů.
Když je značka v poloze 90°, pak 
je dosažena max. dráha posuvu Q 
seřízení.

1

T 10

 f Povolte tři upevňovací šrouby 
[1] Q seřízení.
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1

 f Otočte oba excentrické šrou-
by [1] až o 90° doprava resp. 
doleva. 

T 10
1,3 Nm

 f Utáhněte tři upevňovací šrouby 
Q seřízení.

2x

 f Zavřete dveře a uzamkněte je 
na dva západy.

Kónické uzamykací elementy 
zajedou do Q seřízení a přitlačí 
dveře na těsnění.
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5 Kontrola funkce

5.1 Kontrola při otevřených dveřích
Kontrola funkce kliky a střelky

 f Stiskněte kliku zcela dolů.
Klika musí mít lehký chod a střelka 
se musí zcela zasunout.

 f Pusťte kliku.
Klika se musí samočinně vrátit do 
výchozí polohy a střelka se musí 
zcela vysunout.

Kontrola funkce střelky pomocí 
klíče (stavítková funkce)

 f Otočte a podržte klíč v poloze 
odemknutí.

Střelka se musí zcela zasunout.
 f Uvolněte klíč.

Střelka se musí zcela vysunout.

Vytažení klíče
 f Uveďte klíč do polohy vytažení a 
vytáhněte jej.

Klíč se musí nechat z cylindrické 
vložky lehce vytáhnout.
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2x

Vysunutí uzamykacích elementů
 f Otočte klíčem na dva západy do 
polohy uzamknutí.

Závora hlavního zámku a uzamykací 
elementy přídavných schránek se 
musejí lehce a zcela vysunout.

Kontrola proti zpětnému zatlačení
 f Pokuste se zatlačit uzamykací 
elementy ručně zpět.

Uzamykací elementy se při 
působení protitlaku nesmí pohybo-
vat směrem zpět.

2x

Zasunutí uzamykacích elementů
 f Otočte klíčem na dva západy ve 
směru odemykání.

Závora hlavního zámku a uzamykací 
elementy přídavných schránek se 
musejí lehce a zcela zasunout.
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5.2 Kontrola při zavřených dveřích
Kontrola uvolnění střelky

 f Zavřete dveře.
Dveře se musí nechat lehce zavřít.
Střelka musí správně 
zapadnout do AT kusu.
Pokud střelka nezapadne:

 f Přestavte AT kus ve směru 
k dveřnímu křídlu.

Pokud má střelka příliš velkou vůli:
 f Přestavte AT kus ve směru 
k rámu.

Kontrola uvolnění střelky klikou
 f Stiskněte kliku a otevřete dveře.

Střelka se musí zcela zasunout a 
dveře se musí uvolnit.

Kontrola uvolnění střelky klíčem 
(stavítková funkce)

 f Otočte klíč v poloze odemknutí a 
otevřete dveře.

Střelka se musí zcela zasunout a 
dveře se musí uvolnit.

2x

Kontrola uvolnění uzamykacích 
elementů

 f Otočte klíčem na dva západy do 
polohy uzamknutí.

Uzamykací elementy se musí zcela 
vysunout. Dveřní křídlo se přitom 
musí posunout na těsnění.
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2x

Zasunutí uzamykacích elementů
 f Otočte klíčem na dva západy ve 
směru odemykání.

Závora hlavního zámku a uzamykací 
elementy přídavných schránek se 
musejí lehce a zcela zasunout.

 f Otevřete dveře.
Dveře se musí nechat lehce otevřít.

5.3 Kontrola dveřní štěrbinové pojistky T2

1

3

2

Kontrola uzavření
 f Při zavřených dveřích otočte 
olivu [1] do polohy uzavření.

Závora [2] se musí zasunout do 
otvoru uzavíracího ramínka [3].

Kontrola funkce uzavíracího  
ramínka

 f Otevřete dveře.
Uzavírací ramínko musí být závo- 
rou zachyceno a omezí tak štěrbinu 
otevření dveří.
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Kontrola uvolnění pomocí olivy
 f Zavřete dveře.
 f Otočte olivu do polohy odem- 
knutí.

Závora musí lehce vyjet z otvoru 
uzavíracího ramínka.

 f Otevřete dveře.
Uzavírací ramínko musí zůstat ve 
své pozici a dveře se musí nechat 
zcela otevřít.

1x

Kontrola odemknutí klíčem
 f Otočte klíč z polohy odemknutí 
na jeden západ do polohy uzam-
knutí.

• Oliva se musí automaticky otočit 
do polohy odemknutí.

• Závora musí lehce vyjet z otvoru 
uzavíracího ramínka.

 f Otočte klíč z pozice uzamknutí 
na jeden západ do polohy odem-
knutí.

 f Otevřete dveře.
Uzavírací ramínko zůstane ve své 
pozici a dveře se dají zcela otevřít.
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5.4 Kontrola přídavného zámku se závorou TR

1

2

 f Zavřete dveře a otočte klíčem [1] 
přídavného zámku se závorou o 
jeden západ ve směru uzam- 
knutí.

Závora [2] musí volně zajet do pro-
tiplechu.

 f Stiskněte kliku, resp. otočte 
klíč hlavního zámku do polohy 
odemknutí.

Dveře se přitom nesmí nechat 
otevřít.

Kontrola vytažení klíče
 f Otočte klíčem přídavného zámku 
se závorou do polohy vytažení a 
vytáhněte klíč.

Klíč se musí nechat z cylindrické 
vložky lehce vytáhnout.

Kontrola odemknutí
 f Otočte klíčem o jeden západ ve 
směru odemykání.

Závora se musí lehce a zcela za-
sunout.

 f Stiskněte kliku, resp. otočte klíč 
do polohy odemknutí.

Dveře se musí nechat lehce otevřít.
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6 Odstranění chyb

6.1 Porucha funkce kliky
Klika se samočinně nenastaví zpět do výchozí polohy.

 f Zkontrolujte správné usazení kliky.
• Klika nesmí mít kontakt s rozetou resp. se štítkem nebo zámkem.

 f Zkontrolujte utahovací moment šroubového spoje soupravy kliky.
• Pokud je šroubový spoj pevně utažen, může se frézovaná kapsa zdeformovat a vyvíjet boční tlak na schránku 

zámku a tím způsobit těžký chod. 
 f Zkontrolujte rozměry frézované kapsy hlavního zámku.

• Pokud jsou rozměry správné, ale klika se přesto samočinně nevrátí do výchozí polohy, pak musí vícebodový 
uzávěr zkontrolovat společnost KFV.

• Pokud frézovaná kapsa neodpovídá stanoveným rozměrům, pak se musí frézovaná kapsa upravit.
 f Zopakujte kontrolní krok s dodatečně upravenou frézovanou kapsou.

• Pokud se klika ani potom samočinně nevrátí do výchozí polohy, pak musí vícebodový uzávěr zkontrolovat spo-
lečnost KFV.

6.2 Porucha funkce cylindrické vložky
Nelze vytáhnout klíč.

 f Demontujte cylindrickou vložku a zkontrolujte ji z hlediska poruchy funkce.
• Pokud cylindrická vložka nefunguje bezvadně, musí se vyměnit.

 f Zopakujte kontrolní krok s vyměněnou cylindrickou vložkou.
• Pokud klíč ani nadále nelze vytáhnout, pak musí vícebodový uzávěr zkontrolovat společnost KFV.

6.3 Těžký chod při zamykání a odemykání
 f Zkontrolujte seřízení AT kusu (viz kapitola 4.13.1 „Seřízení AT kusu“ od strany 51).
 f Zkontrolujte Q seřízení (viz kapitola 4.13.2 „Nastavení Q seřízení“ od strany 53).

• Přestavte AT kus a Q seřízení ve směru k dveřnímu křídlu, abyste snížili přítlak.
 f Po úpravě polohy AT kusu a Q seřízení kontrolní krok zopakujte.

• Pokud těžký chod přetrvává, pak musíte zkontrolovat stanovené rozměry frézovaných kapes hlavního zámku a 
přídavných schránek.

• Pokud frézovaná vybrání odpovídají stanoveným rozměrům a těžký chod přetrvává, pak musí vícebodový uzá-
věr zkontrolovat společnost KFV.

• Pokud frézované kapsy neodpovídají stanoveným rozměrům, pak se musí frézované kapsy upravit.
 f Zopakujte kontrolní krok s upravenými frézovanými kapsami.

6.4 Porucha funkce dveřní štěrbinové pojistky T2
Těžký chod při zamykání a odemykání

 f Demontujte vícebodový uzávěr a dveřní štěrbinovou pojistku T2 v demontovaném stavu uzamkněte a odem-
kněte.

• Pokud těžký chod přetrvává, musí dveřní štěrbinovou pojistku T2 zkontrolovat společnost KFV.
• Pokud v demontovaném stavu těžký chod netrvá, je dveřní štěrbinová pojistka T2 z technického hlediska 

v pořádku. 
 f Zkontrolujte rozměry frézované kapsy pro dveřní štěrbinovou pojistku T2.

• Pokud frézovaná kapsa neodpovídá stanoveným rozměrům, pak se musí frézovaná kapsa upravit.
 f Zopakujte kontrolní krok s dodatečně upravenou frézovanou kapsou.
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Závora nezapadá správně do otvoru uzavíracího ramínka
 f Zkontrolujte velikost vůle v drážce (viz kapitola 4.13 „Seřízení vůle v drážce“ od strany 50).

• Pokud vůle v drážce neodpovídá stanovené hodnotě, musí se seřídit.
 f Zopakujte kontrolní krok se správně seřízenou vůlí v drážce.

• Pokud závora nadále nezapadá správně do otvoru uzavíracího ramínka, musí přídavný zámek se závorou TR 
zkontrolovat společnost KFV.

6.5 Porucha funkce přídavného zámku se závorou TR
Těžký chod při zamykání a odemykání

 f Demontujte vícebodový uzávěr a přídavný zámek se závorou TR v demontovaném stavu uzamkněte a odem-
kněte.

• Pokud těžký chod přetrvává, musí přídavný zámek se závorou TR zkontrolovat společnost KFV.
• Pokud v demontovaném stavu těžký chod netrvá, je přídavný zámek se závorou TR z technického hlediska 

v pořádku. 
 f Zkontrolujte dodržení rozměrů frézované kapsy přídavného zámku se závorou TR.

• Pokud frézovaná kapsa neodpovídá stanoveným rozměrům, pak se musí frézovaná kapsa upravit.
 f Zopakujte kontrolní krok s dodatečně upravenou frézovanou kapsou.
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