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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“

1

Įžanga

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją prieš pradėdami
vykdyti montavimo darbus. Laikykitės 2 skyriuje „Sauga“ pateiktų nurodymų, kad išvengtumėte pavojaus
žmonėms ir sutrikimų.
Ši instrukcija yra daugiafunkcio užrakto 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 kreipkitės į šalia Jūsų veikiantį mūsų atstovą.

1.2

Šios dokumentacijos tikslinė grupė

Ši dokumentacija yra skirta tik specializuotoms
įmonėms. Visus čia aprašytus darbus leidžiama vykdyti
tik kvalifikuotam personalui, kuris moka atlikti daugiafunkcių užraktų montavimo darbus, juos naudoti bei
atlikti techninės priežiūros ir turi patirties šiose srityse.

1.3

Naudojimas pagal paskirtį

1.3.1
Montavimo vieta
• Daugiafunkcis užraktas yra skirtas montuoti į vienvėres ir dvivėres pastatų duris.
• Daugiafunkcius užraktus leidžiama montuoti tik į sumontuotas nepriekaištingos techninės būklės duris.
• Durų konstrukcija turi būti tinkama naudoti su daugiafunkciu užraktu.
1.3.2
Užraktas ir apkaustai
• Naudokite tik KFV rėmų dalis.

1.4

Paskirties neatitinkantis naudojimas

• Daugiafunkcio užrakto neleidžiama naudoti evakuacinėms durims.
• Daugiafunkcio užrakto konstrukcija, išskyrus šoninį
skersinio reguliavimo įtaiso nustatymo kelią, nėra
atspari deformacijoms ir gali tapti nesandari dėl
temperatūros svyravimų arba konstruktyvo pokyčių.
• Daugiafunkcio užrakto neleidžiama naudoti drėgnų
patalpų duryse arba patalpų, kurių ore yra agresyvių
koroziją skatinančių medžiagų, duryse.
• Nedėkite į atidarymo sritį, užrakto sistemą arba
užrakto plokšteles jokių pašalinių daiktų ir (arba)
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medžiagų, kurie (kurios) turėtų neigiamos įtakos
naudojimui arba trukdytų užraktą naudoti pagal
paskirtį.
• Neatlikite prie daugiafunkcio užrakto jokių neleistinų veiksmų ir (arba) pakeitimų.
• Nenaudokite užrakto dalių durims laikyti atidarytoje
padėtyje.
• Judančių arba reguliuojamų užrakto dalių (pvz.,
skląsčio, liežuvėlio) neleidžiama lakuoti.

1.5

Montavimo
sąlygos

Prieš atliekant montavimo darbus arba jų metu būtina
laikytis regione galiojančių statybos taisyklių ir įstatymų
bei toliau aprašytų sąlygų:
• Prieš montuodami daugiafunkcį užraktą patikrinkite, ar durų ir durų rėmo matmenys atitinka. Jei
durys arba durų rėmas priveržiami per smarkiai
arba pažeidžiami, daugiafunkcio užrakto montuoti
nebegalima.
• Durų ir durų rėmo paviršių leidžiama apdirbti tik
prieš montuojant daugiafunkcį užraktą. Papildomai
apdirbant paviršių gali būtų nebeužtikrinamas tinkamas daugiafunkcio užrakto veikimas.
• Gręždami ir frezuodami laikykitės atitinkamų angų
padėčių ir dydžio bei nurodytų tolerancijų. Jos turi
būti tiksliai išlygiuotos horizontalioje ir vertikalioje
plokštumoje.
• Po frezavimo išvalykite iš išfrezuotų išėmų visas
drožles.
• Nepersukite arba neįstatykite įstrižai varžtų.
• Jei yra įmontuotas daugiafunkcis užraktas, neapdirbkite durų mechaniškai (pvz., negręžkite, nefrezuokite).
• Jokiu būdu negręžkite arba nepragręžkite pagrindinės
spynos.
• Sumontuokite apkaustus ir cilindrą taip, kad sutaptų
jų ašys.
• Išlaikykite tarpelį (atstumas tarp užrakto prailgintojo
ir rėmo dalių): daugiafunkcis užraktas veikia saugiai,
kai tarpelis yra nuo 3,5 mm +/–1,5 mm. Be to, specialistas privalo užtikrinti, kad dėl parinkto tarpelio
matmens nebus deformuotos durys.
• Naudokite tik sandariklius, kurių sudėtyje nėra
rūgščių, kad korozija nepažeistų konstrukcinių dalių
arba durų.

1.6

Transportavimas

• Rėme įstatytą durų sąvarą užfiksuokite durų tarpelio
ribotuvais.
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• Transportuojant iš anksto sumontuotas duris be
uždarymo cilindro, pristatytas transportavimo saugiklis turi likti pagrindinėje spynoje.

1.8

Naudojami simboliai

Šiame dokumente naudojamos tokios piktogramos:
Bendras įspėjamasis ženklas

Naudinga informacija arba patarimas

Nenaudoti mechaninės jėgos

Naudoti akis saugančias priemones

• Apdorojant ir transportuojant reikia užtikrinti, kad
užrakto dalys yra užrakinimo padėtyje, kitaip durys
varstysis nekontroliuojamai.
• Daugiafunkciai užraktai yra jautrūs konstrukciniai
elementai, todėl su jais reikia elgtis atsargiai. Pavyzdžiui, jų negalima mėtyti, daužyti kietais daiktais ar
sulenkti.
• Transportuodami nelaikykite durų paėmę už rankenos arba apkaustų.

1.7

Avėti apsauginius batus

Mūvėti apsaugines pirštines

Skaityti atitinkamą instrukcijos vietą

Frezų ir grąžtų skersmuo

Griovelio ilgis

Matmenys

Visi matmenys nurodyti mm.

Griovelio gylis nuo priekinės juostos apatinės
briaunos
Griovelio plotis

Skersinė anga

Metaliniai profiliai

Mediniai profiliai

Plastikiniai profiliai

H39.MFVRS004LT-00
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
1.9

Kitos vaizdavimo priemonės

Šioje instrukcijoje naudojami toliau pateikti simboliai
turi tokias reikšmes:
• po šios žymos pateikiamas tekstas atskirais punktais;
– po šios žymos pateikiamas tekstas atskirais papunkčiais;
ff po šios žymos pateikiamas tekstas yra veiksmų, kuriuos reikia atlikti eilės tvarka, vykdymo instrukcijos;

1.11

Kartu galiojantys dokumentai

Montuodami daugiafunkcį užraktą būtinai laikykitės
visų montavimo ir naudojimo instrukcijų, kurios pridėtos prie kitų (pasirenkamų) komponentų. Taip pat taikomos durų ir kitų priedų gamintojų instrukcijos.

1.12

Tinkamas šalinimas

„“ Atskira nuoroda, pateikiama kabutėse.
() Nuoroda tekste pateikiama skliausteliuose.

• Daugiafunkcio užrakto ir pasirinktinai įsigyjamų priedų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Laikykitės vietoje galiojančių nacionalinių nuostatų.
• Pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų, todėl
ją galima perduoti vietinėms seno popieriaus utilizavimo įmonėms.

1.10

1.13

Nuorodos

Rekomenduojami varžtai

Sutrikimų priežastys

Aliuminis:
SKG** Ø ≥ 4,8 mm
Aliumininis profilis, sienelės storis min. 2 mm

Durų sąvaros negalima skersai gręžti spynos dėžutės srityje, jei yra sumontuotas daugiafunkcis užraktas.

Mediena:
SKG** Ø 4,0 mm x 40 mm
SKG*** Ø 4,5 mm x 45 mm
Sertifikuota SKH

Keturbriaunio rankenos kaiščio negalima kalti pro spynos lizdą naudojant
jėgą.
Plastikas:
SKG** Ø ≥ 4,2 mm
Plieninė armatūra, sienelės storis min. 1,5 mm

Durų sąvaros neleidžiama nešti laikant už rankenos.
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Kai durys atidarytos, visi užrakinimo elementai neturi būti išvesti į išorę.

Rankeną leidžiama apkrauti tik normalia rankenos sukimosi kryptimi.
Spaudimo kryptimi rankeną leidžiamą apkrauti maks. 150 N jėga. Spyną
arba daugiafunkcį užraktą leidžiama rakinti tik tinkamu raktu (draudžiama
naudoti kitus daiktus).

Vienu metu neleidžiama judinti rankenos ir rakto.

Dvivėrių durų neleidžiama spausti laikant už stacionarios varčios.
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„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“

2

Sauga

Prieš atlikdami montavimo darbus atidžiai perskaitykite toliau pateiktus įspėjimus. Jie padės užtikrinti Jūsų
saugumą ir išvengti pavojų, sužalojimų bei materialinės
žalos. Laikykitės visų įspėjimų.
Informacija

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

2.1

Asmeninės apsaugos priemonės

Daugiafunkciam užraktui remontuoti ir montuoti Jums
prireiks tokių saugos priemonių:
• Apsauginiai batai
• Apsauginės pirštinės
• Apsauginiai akiniai

2.2

Sunkios konstrukcinės dalys

Atliekant kai kuriuos darbus su daugiafunkciu užraktu
kartais prireikia atkabinti durų sąvarą.
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
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3

Variantai ir komponentai

Daugiafunkciame užrakte įmontuotos dvi [1] arba keturios papildomos dėžutės [2].
Galima įsigyti vieną iš trijų papildomos dėžutės variantų:
• „BS 2300“ su apvaliu kaiščiu [3]
• „BS 2500“ su atlenkiamu kabliu [4]
• „BS 2600“ apvaliojo kaiščio / atlenkiamo kablio derinys [5].
Daugiafunkciuose užraktuose su dviem papildomomis dėžutėmis galima įmontuoti durų atidarymo blokatorių T2
[6] arba papildomą užraktą TR [7].
Daugiafunkciame užrakte BS 2616 [8] naudojamas dviejų papildomų dėžučių su apvaliuoju kaiščiu / atlenkiamu
kabliu ir dviejų papildomų dėžučių su šešiais apvaliaisiais kaiščiais kiekvienoje derinys.
Norint pailginti daugiafunkcius užraktus, galima įmontuoti vieną iš dviejų užrakto prailgintojų [9] su papildoma
dėžute 23/25/2600 variantų.
„BS 2X00“
3

1

„BS 2X00 T2“
6

„BS 2X00 TR“
7

„BS 2X04“
2

„BS 2616“
8

„BV 1X00-1/2“
9

4

5
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Montavimo instrukcija

Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 23XX“, „BS 25XX“, „BS 26XX“
Matmenų variantai

3.1.1

72 mm, 74 mm, 92 mm, 94 mm tarpašiniai atstumai

I

3.1

Matmenų
variantai

A

B

C

F

G

B296*

2170

760

355

385

1020

B298

2170

760

605

385

1020

B001

2170

760

730

385

B003

2400

760

980

1500

760

B041

1700

B166

I

K

tinka, kai
varčios užkaito aukštis

665

130

1505 - 1754

355

415

130

1755 - 1880

1020

355

290

130

1881 - 2170

385

1020

355

270

130

2171 - 2400

355

385

952

760

605

385

952

355

1755 - 1880

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

1442

760

355

892

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

2170

760

355

385

1050

B327

2170

760

605

385

1050

B002

2170

760

730

385

B004

2400

760

980

385

H

C

B039*

1505 - 1754

1505 - 1754

F

N

X

A

M

K296*

H

G

B

B325*

K

02.2019

160

1535 - 1785

355

385

160

1786 - 1910

1050

355

260

160

1911 - 2170

1050

355

240

160

2171 - 2400

*

=

netiekiama su anga „T0“

Matmenys I + K

=

galimybė trumpinti

=

sistemos ženklinimas
Visi matmenys, pradedant nuo [X] iki
papildomos dėžutės vidurio

M

=

29,0

N

=

57,5

X
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85 mm tarpašinis atstumas

I

3.1.2

Matmenų
variantai

A

B

C

F

G

H

I

K

tinka, kai
varčios užkaito aukštis

K010

2400

727

721

374

1050

244

500

190

1900 - 2400

X

*
Matmenys I + K
X

Netiekiama su anga „T0“
Galimybė trumpinti
Visi matmenys pateikti nuo
sistemos žymos [X] iki papildomos dėžutės vidurio.

M

36,0

N

50,5

Visi nurodyti matmenys pateikti, atsižvelgiant į sistemos žymą [X].
Sistemos žyma [X] tokiame pat aukštyje, kaip rankenos kaištis [1], yra tik
esant 72, 74, 92 ir 94 mm nuotoliui.
Esant 85 ir 88 mm nuotoliui rankenos
kaištis juda žemyn.
85 mm tarpašinis atstumas = –7 mm
88 mm tarpašinis atstumas = –4 mm

K

G

B

F

N

X

A

M

H

C

Tarpašinis atstumas 85 mm

7 mm

1
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 23XX“, „BS 25XX“, „BS 26XX“
3.1.3

88 mm tarpašinis atstumas
I

K

tinka, kai
varčios užkaito aukštis

665

130

1505 - 1754

359

415

130

1755 - 1880

1016

359

290

130

188 1 - 2170

381

1016

359

270

130

2171 - 2400

359

381

948

756

609

381

948

359

1755 - 1880

1855

756

734

381

948

359

188 1 - 2170

B253

2170

756

984

381

948

359

2171 - 2400

B325*

2170

756

359

381

1046

B327

2170

756

609

381

1046

B002

2170

756

734

381

B004

2400

756

984

381

A

B

C

F

G

B296*

2170

756

359

381

1016

B298

2170

756

609

381

1016

B001

2170

756

734

381

B003

2400

756

984

B039*

1500

756

B041

1700

B166

H

1505 - 1754

635

160

1535 - 1785

359

385

160

1786 - 1910

1046

359

260

160

1911 - 2170

1046

359

240

160

2171 - 2400

H

C

I

Matmenų
variantai

4 mm

X

*
Matmenys
I+K
X

Netiekiama su anga „T0“
Galimybė trumpinti
Visi matmenys pateikti nuo
sistemos žymos [X] iki papildomos dėžutės vidurio.

M

33,0

N

53,5

Visi nurodyti matmenys pateikti, atsižvelgiant į sistemos žymą [X].
Sistemos žyma [X] tokiame pat aukštyje, kaip rankenos kaištis [1], yra tik
esant 72, 74, 92 ir 94 mm nuotoliui.
Esant 85 ir 88 mm tarpašiniam atstumui rankenos įvorė juda žemyn.
85 mm tarpašinis atstumas = –7 mm
88 mm tarpašinis atstumas = –4 mm

K

G

B

Tarpašinis atstumas 88 mm

F

N

X

A

M

1

12/64
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 23XX“, „BS 25XX“, „BS 26XX“

3.1.4

Pagrindiniai raktu rakinamos spynos tipai
Kintamieji matmenys, mm

Pagrindinės
spynos
tipas

Uždarymo
cilindras
PZ / RZ

Tarpašinis
atstumas
[E]

Atstumas
iki rankenos
(Dornmas)
[D]

Galinis
atstumas iki
rankenos
[L]

Skląsčio
išsikišimas
[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

be skląsčio

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

be skląsčio

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

Paveikslėlis: PZ

Paveikslėlis: RZ

Frezavimo matmuo
3*

53,5

M

Q

O

S

Sisteminis
žymėjimas

E

E

N

6,5

P

P

R

D

D

L

L

* Šis matmuo taikomas naudojant plokščią, 3 mm priekinę juostą iš cinkuoto plieno.
Naudojant kitokias priekines juostas šis ir kiti susiję matmenys gali būti kitokie.
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Montavimo instrukcija

Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 23XX“, „BS 25XX“, „BS 26XX“
3.1.5

Papildomos dėžutės
„BS 2300“

3.1.6

„BS 2500“

„BS 2600“

Durų atidarymo blokatorius T2

 8,5

3.1.7

14/64

Papildomas užraktas TR
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“

4

Montavimas

4.1

Švelniai uždarančio liežuvėlio krypties pagal DIN keitimas
1 x 5,5 mm

1

Spynos dėžutės šone yra plyšys [1].
Per jį plokščiuoju atsuktuvu galima
pasiekti liežuvėlio strypo užfiksavimo spyruoklę [2].

2

ff Plokščiuoju atsuktuvu per angą
atsargiai spauskite liežuvėlio
strypo užfiksavimo spyruoklę.
Liežuvėlio strypas atblokuojamas.
ff Ištraukite liežuvėlį ir apsukite jį
180°.

ff Atsargiai spauskite liežuvėlį į
spynos dėžutę, kol liežuvėlio
strypas užsifiksuos užfiksavimo
spyruoklėje, ir paskui atleiskite
liežuvėlį.
Liežuvėlis turi vėl pats išvažiuoti, o
jį tvirtai turi prilaikyti užfiksavimo
spyruoklė.

SPRAGT!

5x

H39.MFVRS004LT-00

ff Patikrinkite, ar liežuvėlis stipriai
pritvirtintas, ar jis lengvai juda.
Įspauskite liežuvėlį kelis kartus
(maždaug 5 kartus) į spynos
dėžutę ir vėl atleiskite liežuvėlį.
Liežuvėlis turi judėti lengvai ir visiškai išsitraukti.

02.2019
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Montavimo instrukcija

Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
4.2

Rutulinis liežuvėlis

4.2.1

Švelniai užsidarančio liežuvėlio pakeitimas rutuliniu liežuvėliu
1 x 5,5 mm

1

Spynos dėžutės šone yra plyšys [1].
Per jį plokščiuoju atsuktuvu galima
pasiekti liežuvėlio strypo užfiksavimo spyruoklę [2].

2

ff Plokščiuoju atsuktuvu per angą
atsargiai spauskite liežuvėlio
strypo užfiksavimo spyruoklę.
Liežuvėlio strypas atblokuojamas.
ff Ištraukite liežuvėlį ir pakeiskite jį
rutuliniu liežuvėliu.

ff Atsargiai spauskite rutulinį
liežuvėlį į spynos dėžutę, kol
liežuvėlio strypas užsifiksuos užfiksavimo spyruoklėje, ir paskui
atleiskite rutulinį liežuvėlį.
Rutulinis liežuvėlis turi vėl pats
išvažiuoti, o jį tvirtai turi prilaikyti
užfiksavimo spyruoklė.

SPRAGT!

5X
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ff Įspausdami rutulinį liežuvėlį
kelis kartus (maždaug 5 kartus)
į spynos dėžutę ir vėl atleisdami
patikrinkite, ar rutulinis liežuvėlis stipriai pritvirtintas, ar jis
lengvai juda.
Rutulinis liežuvėlis turi judėti lengvai ir visiškai išsitraukti.
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“

4.2.2

Rutulinio liežuvėlio nustatymas
ff Vidurinę dalį nustatykite taip,
kad anga [1] būtų nukreipta į
priekį.

1

2 mm

ff Per vidurinėje dalyje esančią
angą įstumkite 2 mm raktą su
vidiniu šešiabriauniu į liežuvėlio
strypą.

Rutulinį liežuvėlį galima išsukti tik iki
nurodytos didžiausios vertės.
maks.
11,9 mm

min.
3,4 mm

Rutulinio liežuvėlio padėtis priklauso
nuo durų tarpelio
(žr. skyrių 4.13 „Tarpelio nustatymas“
nuo puslapio 50).

ff Pasukite raktą su vidiniu šešiabriauniu prieš laikrodžio rodyklę.
Rutulinis liežuvėlis išstumiamas.
ff Pasukite raktą su vidiniu šešiabriauniu pagal laikrodžio rodyklę.
Rutulinis liežuvėlis įtraukiamas.

H39.MFVRS004LT-00
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
4.3

Priešgaisrinio liežuvėlio krypties pagal DIN keitimas
Priešgaisrinis liežuvėlis yra integruotoji priešgaisrinio daugiafunkcio užrakto sudedamoji dalis. Bet kokie priešgaisrinio daugiafunkcio užrakto pakeitimai yra draudžiami, išskyrus krypties
pagal DIN pertvarkymą.
1 x 5,5 mm

1

2

ff Įspauskite liežuvėlį [1] mažd.
2 mm į vidų.
Spynos dėžutės angoje matosi liežuvėlio strypo užfiksavimo spyruoklė
[2].

ff Plokščiuoju atsuktuvu per angą
spauskite liežuvėlio strypo užfiksavimo spyruoklę.
Liežuvėlio strypas atblokuojamas.
ff Ištraukite liežuvėlį.

SPRAGT!

5x
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ff Apsukite liežuvėlį 180°.
ff Atsargiai spauskite liežuvėlį į
spynos dėžutę, kol liežuvėlio
strypas užsifiksuos užfiksavimo
spyruoklėje, ir paskui atleiskite
liežuvėlį.
Liežuvėlis turi vėl pats išvažiuoti, o jį
turi prilaikyti užfiksavimo spyruoklė.

ff Įspausdami liežuvėlį kelis kartus
(maždaug 5 kartus) į spynos
dėžutę ir vėl atleisdami patikrinkite, ar liežuvėlis stipriai pritvirtintas, ar jis lengvai juda.
Liežuvėlis turi judėti lengvai ir galėti
visiškai išsitraukti.
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“

4.4

Durų sąvaros frezavimas

4.4.1

„BS 23“ / 25 “/ 2600“
Padėties nustatymas, žr. skyrių 3.1
„Matmenų variantai“ nuo puslapio 10.

Užsidėti apsauginius akinius

Papildoma dėžutė
[1] 16,0 mm
[2] 42,5 mm + 1 mm
[3] 164,0 mm

1

I

3

2

C

1

2

A

X

E

Pagrindinė spyna
[1] 16,0 mm
[2] 234,0 mm
[3] 137,0 mm (sistemos žyma)
[L] Galinis atstumas iki rankenos
+ 1 mm
[D] Atstumas iki rankenos
(Dornmas)
[E] Tarpašinis atstumas
Visi pagrindinės spynos matmenys,
žr. skyrių 3.1.4 „Pagrindiniai raktu rakinamos spynos tipai“ nuo puslapio 13.

3

L

B

D

G

Išfrezuota
anga
rankenai

Išfrezuota
anga,
skirta PZ

1

E

2

Išfrezuota
anga,
skirta RZ

5

3

6

4

K

4

Rankena ir cilindras
[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] Tarpašinis atstumas

H39.MFVRS004LT-00
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
4.5

„BS 23“ / 25“ / 2600“ durų atidarymo blokatorius T2

4.5.1

Durų atidarymo blokatoriaus T2 montavimas
Plastikinio dangtelio nuėmimas
ff Plokščiuoju atsuktuvu atskirkite
dviejų dalių dangtelį ir jį nuimkite.

Montavimo padėties nustatymas
durų atidarymo blokatoriuje T2
Atblokavus stūmiklis [1] gali laisvai
judėti.
ff Pakelkite stūmiklį iki pat viršaus.

1

ff Nustatykite durų atidarymo blokatorių į užblokavimo padėtį.
Tuomet stūmiklis bus užfiksuotas
tokioje padėtyje.

1

2

1

1x

2

20/64
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Montavimo padėties nustatymas
pagrindinėje spynoje
ff Atblokuokite pagrindinę spyną.
Tuomet perstūmimo plokštelė
persistumia į viršų. Tai yra durų
atidarymo blokatoriaus montavimo
padėtis.
Į dvi perstūmimo plokštelės [1]
išėmas turi įsistatyti du stūmiklio
laikikliai [2].
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
Durų atidarymo blokatoriaus T2
tvirtinimas prie priekinės juostos
ff Įstumkite skląstį per priekinėje
juostoje esančią stačiakampę
išėmą, o stūmiklio laikiklius
įstatykite į priekinėje juostoje
esančias išėmas.

TX 10
1,5 Nm

ff Užfiksuokite durų atidarymo blokatorių T2 prie priekinės juostos
rinkinyje pridedamais varžtais.

1
2

Durų atidarymo blokatoriaus T2
atrakinimas pagrindine spyna
ff Atrakinkite pagrindinę spyną
vienu apsukimu.
Perstūmimo plokštelė [1] persistumia žemyn. Perstūmimo plokštelė
[2] kartu žemyn stumia stūmiklį ir
atrakina durų atidarymo blokatorių
T2.

1x
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
4.5.2

Durų atidarymo blokatoriui T2 skirtos išėmos frezavimas
žr. skyrių 3.1 „Matmenų variantai“ nuo
puslapio 10.

Užsidėti apsauginius akinius

Durų atidarymo blokatorius T2
[1]
[2]
[3]
[L]

1

3

2

L

X

H

D

16,0 mm
134,0 mm
40,5 mm
Galinis atstumas iki rankenos +
1 mm
[D] Atstumas iki rankenos (Dornmas)

Apvali rankenėlė
[1] Ø 18 mm

1

22/64
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“

4.6

„BS 23“ / 25“ / 2600“ papildomas užraktas TR

4.6.1

Papildomo užrakto TR montavimas
ff Plokščiuoju atsuktuvu atskirkite
dviejų dalių plastikinį dangtelį ir
jį nuimkite.

ff Nustatykite papildomą užraktą į
užrakinimo padėtį.

ff Uždėkite papildomą užraktą
ant priekinės juostos, o tai
atlikdami įstumkite skląstį per
stačiakampę priekinėje juostoje
esančią angą.

TX 10
1,5 Nm

ff Užfiksuokite papildomą užraktą
prie priekinės juostos pridedamais varžtais.
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02.2019

23/64

Montavimo instrukcija

Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
4.6.2

Papildomam užraktui TR skirtos išėmos frezavimas
Padėties nustatymas, žr. skyrių 3.1
„Matmenų variantai“ nuo puslapio 10.

Užsidėti apsauginius akinius

1

3

Papildomas užraktas TR
[1] 16,0 mm
[2] 134,0 mm
[3] 40,5 mm
[L] Galinis atstumas iki rankenos +
1 mm
[D] Atstumas iki rankenos (Dornmas)

2

D

H

1

Profilinis cilindras
[1] Ø 18,0 mm
[2] 21,0 mm
[3] 12,0 mm

X

2

L

3

24/64
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“

4.6.3

„BS 23“ / 25“/ 2604“
Padėties nustatymas, žr. skyrių 3.1
„Matmenų variantai“ nuo puslapio 10.

Užsidėti apsauginius akinius

Papildoma dėžutė
16,0 mm
42,5 mm + 1 mm
164,0 mm

1

I

3

2

H

C

1

2

A

X

E

Pagrindinė spyna
[1] 16,0 mm
[2] 234,0 mm
[3] 137,0 mm (sistemos žyma)
[L] Galinis atstumas iki rankenos +
1 mm
[D] Atstumas iki rankenos (Dornmas)
[E] Tarpašinis atstumas
Visi pagrindinės spynos matmenys, žr.
skyrių 3.1.4 „Pagrindiniai raktu rakinamos spynos tipai“ nuo puslapio 13.

F

3

L

G

B

D

Išėmos
PZ
RZ
rankenai freza- skirta išfrezuo- skirta išfrezuoti anga
ti anga
vimas

1

3

6

2

K

4

H39.MFVRS004LT-00

7

5

Rankena ir cilindras
[1] Ø 18,0 mm
[2] Tarpašinis atstumas
[3] Ø 18,0 mm
[4] 21,0 mm
[5] 12,0 mm
[6] Ø 24,0 mm
[7] 20,0 mm

5
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
4.6.4

„BS 2616“
Padėties nustatymas, žr. skyrių 3.1
„Matmenų variantai“ nuo puslapio 10.

Užsidėti apsauginius akinius

Papildoma dėžutė

1

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

I

3

2

Pagrindinė spyna

H

C

1

2

A

X

E

[1] 16,0 mm
[2] 234,0 mm
[3] 137,0 mm (sistemos žyma)
[L] Galinis atstumas iki rankenos
+ 1 mm
[D] Atstumas iki rankenos
(Dornmas)
[E] Tarpašinis atstumas

3

F

Kai tarpašinis atstumas yra 94
mm, pad. L: 20,3 mm + 1 mm

L

G

B

D

RZ
Išėmos
PZ
rankenai freza- skirta išfrezuo- skirta išfrezuovimas
ti anga
ti anga
1

2

5

E
3

4

K
26/64

6
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Rankena ir cilindras
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[E]

Ø 18,0 mm
Ø 18,0 mm
21,0 mm
12,0 mm
Ø 24,0 mm
20,0 mm
Tarpašinis atstumas

4
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“

4.7

Daugiafunkcio užrakto montavimas
ff Įstatykite daugiafunkcį
užraktą į durų sąvaroje
išfrezuotą angą.

ff Prisukite daugiafunkcį užraktą prie durų
sąvaros.

Išlyginkite padėtį
rankenos įvore.

H39.MFVRS004LT-00
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
4.8

Užrakto prailgintojas

Naudojant aukštas duris galima daugiafunkcį užraktą viršuje papildyti užrakto prailgintoju su dar viena papildoma
dėžute.
Matmenų
variantai

L

D
maks.
galimybė
trumpinti

E

D

P

O

02.2019

„BV 1X00-1“

„BV 1X00-2“

E

O

maks.
galimybė
trumpinti

pasiekiama
papildomos
dėžutės
padėtis

L

P

maks.
galimybė
trumpinti

pasiekiama
papildomos
dėžutės
padėtis

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

180

1083-1523

90

1177-1617

K010

28/64

Daugiafunkcis
užraktas

440
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Montavimo instrukcija

Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“

4.8.1

Durų sąvaros frezavimas užrakto prailgintojo juostai „BV 13“ / 15“ / 1600-1“, „BV 13“ / 15 “ / 1600-2“
Padėties nustatymas, žr. skyrių 4.8
„Užrakto prailgintojas“ nuo puslapio
28.

Užsidėti apsauginius akinius

1

Papildoma dėžutė
[1] 16,0 mm
[2] 164,0 mm
[3] 42,5 mm + 1 mm

2

X

O,P

3

H39.MFVRS004LT-00
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai

Montavimo instrukcija

„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
4.8.2

Perstūmimo plokštelės montavimas
Tarp viršutinės daugiafunkcio
užrakto papildomos dėžutės ir
užrakto prailgintojo papildomos dėžutės turi būti jungtis su
perstūmimo plokštele.
ff Nustatykite daugiafunkcio
užrakto užrakinimo elementus į atrakinimo padėtį.

1

2

ff Atsukite daugiafunkcio užrakto viršutinės dėžutės varžtus
ir nuimkite papildomą dėžutę
nuo priekinės juostos.

ff Įkabinkite perstūmimo plokštelę [1] į stūmiklio [2] laikiklį.

2
1
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Montavimo instrukcija

Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
ff Vėl uždėkite papildomą
dėžutę ant priekinės juostos.
ff Įsitikinkite, kad stūmiklio [1]
laikiklis tinkamai įsistatė į
perstūmimo plokštelės [2]
išėmą.

2

1

Naudokite naujus varžtus, kurie yra
pridėti.
Nenaudokite senų varžtų.
TX 10
1,5 Nm

ff Prisukite viršutinę papildomą
dėžutę prie priekinės juostos.

H39.MFVRS004LT-00
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Montavimo instrukcija

Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
4.8.3

Trumpinimo matmens išmatavimas ir sutrumpinimas
Padėties nustatymas, žr. skyrių 4.8
„Užrakto prailgintojas“ nuo puslapio
28.

Mūvėti apsaugines pirštines

ff Pažymėkite, kiek viršuje išsikiša
užrakto prailgintojas [1].

1

1

ff Nupjaukite iškyšą, o nuo nupjautų kraštų pašalinkite atplaišas.

2

ff Pažymėkite daugiafunkcio užrakto priekinės juostos ir perstūmimo plokštelės iškyšą [2].
2

ff Nupjaukite priekinės juostos ir
perstūmimo plokštelės iškyšą, o
nuo nupjautų kraštų pašalinkite
atplaišas.
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Montavimo instrukcija

Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“

4.9

Daugiafunkcio užrakto ir užrakto prailgintojo montavimas
ff Įstatykite daugiafunkcį užraktą į
durų sąvaroje išfrezuotą angą.

Išlygiuokite daugiafunkcio užrakto
padėtį rankenos lizdu.

H39.MFVRS004LT-00
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai

Montavimo instrukcija

„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
ff Pritvirtinkite daugiafunkcį
užraktą visais varžtais.
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Montavimo instrukcija

Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
Montuodami visada tvirtai laikykite
daugiafunkcį užraktą.

ff Išsukite visus varžtus, tik palikite
du, esančius priekinės juostos
apačioje.
ff Likusius du varžtus išsukite tiek,
kad durų sąvaros viršutiniame
krašte būtų galima ištraukti daugiafunkcį užraktą.

H39.MFVRS004LT-00
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai

Montavimo instrukcija

„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
4.9.1

Užrakto prailgintojo montavimas
Jokiu būdu nesulenkite perstūmimo
plokštelės.

ff Atsargiai atlenkite perstūmimo plokštelę nuo priekinės
juostos.

ff Užrakto prailgintojo dantytąją detalę [1] stačiu kampu
įstumkite į daugiafunkcio
užrakto perstūmimo plokštelę [2].

2
1

Įstatydami perstūmimo plokštelę į
dantytąją detalę nepertempkite apsauginės spyruoklės [1].

ff Atsargiai stumkite perstūmimo plokštelę po dantytosios
dalies apsaugine spyruokle
[1].
1
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Montavimo instrukcija

Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
ff Įstatykite daugiafunkcį
užraktą kartu su užrakto
prailgintoju į išfrezuotas
išėmas.

ff Stumkite dengiamąją skardinę plokštelę į apačią per
priekinės juostos sujungimo
vietą.
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai

Montavimo instrukcija

„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
ff Pritvirtinkite daugiafunkcį
užraktą ir užrakto prailgintoją
visais varžtais.

ff Užfiksuokite dengiamąją skardinę plokštelę varžtu.
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Montavimo instrukcija

Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“

4.10

Apkaustų montavimas
Prieš pradėdami montuoti apkaustus perskaitykite gamintojo pridėtą montavimo instrukciją.

Prieš gręždami patikrinkite apkaustų angų šabloną su tvirtinimo angų padėtimis ant spynos
dėžutės, (žr. skyrių 3.1.4 „Pagrindiniai raktu rakinamos spynos tipai“ nuo puslapio 13).

Prieš gręždami išmontuokite daugiafunkcį užraktą.

4.10.1

Rankenos komplekto montavimas

Angų žymėjimas ir gręžimas
ff Įmontavę daugiafunkcį užraktą išlygiuokite prie apkaustų pridėtą angų
šabloną pagal keturbriaunį rankenos kaištį ir pažymėkite angų padėtis.
ff Išmontuokite daugiafunkcį užraktą ir išgręžkite angas.
ff Vėl įmontuokite daugiafunkcį užraktą.
Apkaustų komponentų įmontavimas
ff Įstatykite keturbriaunį rankenos kaištį į rankenos lizdą.

ff Įstatykite uždarymo cilindrą į
pagrindinę spyną.

H39.MFVRS004LT-00
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Montavimo instrukcija

Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“

ff Pritvirtinkite uždarymo cilindrą jam skirtu varžtu [1].

1

ff Įmontuokite rankenos komplektą, kaip nurodyta gamintojo pridėtoje montavimo
instrukcijoje.

4.10.2

Papildomam užraktui TR skirtų apkaustų montavimas

Angų žymėjimas ir gręžimas
ff Įmontavę daugiafunkcį užraktą išlygiuokite (prie apkaustų pridėtą) angų
šabloną pagal uždarymo cilindrą ir pažymėkite angų padėtis.
ff Išmontuokite uždarymo cilindrą ir daugiafunkcį užraktą, išgręžkite
angas.
ff Vėl įmontuokite daugiafunkcį užraktą.
Apkaustų komponentų įmontavimas
Tvirtinimo varžtas [1] = M4

ff Įmontuokite apkaustų komponentus, kaip nurodyta gamintojo pridėtoje montavimo
instrukcijoje.
ff Pritvirtinkite uždarymo
cilindrą uždarymo cilindro
varžtu [2].

1
2
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“

4.10.3

Durų atidarymo blokatoriaus T2 apkaustų montavimas

Angų žymėjimas ir gręžimas
ff Įmontavę daugiafunkcį užraktą išlygiuokite (prie apkaustų pridėtą) angų
šabloną pagal keturbriaunį kaištį ir pažymėkite angų padėtis.
ff Išmontuokite daugiafunkcį užraktą ir išgręžkite angas.
ff Vėl įmontuokite daugiafunkcį užraktą.
Apkaustų komponentų įmontavimas
Tvirtinimo varžtas [1] = M4

ff Įmontuokite apkaustų komponentus, kaip nurodyta gamintojo pridėtoje montavimo
instrukcijoje.

1

4.11

Rėmo frezavimas

4.11.1

SKG sertifikuotų rėmo dalių montavimo potvarkiai

H39.MFVRS004LT-00

9,5
8,5

9,5
8,5

0

0

Montuojant rėmo dalis reikia tiksliai laikytis vertikaliosios padėties. Taip bus užtikrinta, kad
atlenkiamas kablys galės visiškai užsilenkti į užrakinimo padėtį ir bus laikomasi nurodyto
mažiausiojo įsikabinimo į rėmo dalį matmens.

Atlenkiamas kablys į rėmo dalį
turi įsikabinti min. 9,5 mm.
Atlenkiamas kablys turi judėti
lengvai ir visiškai pasiekti atrakinimo ir užrakinimo padėtis.
Freza suformuokite reikiamas
išėmas ir nurodytais varžtais
primontuokite rėmo dalis, (žr.
skyrių 4.12 „SKG sertifikuotų
rėmo dalių prisukimo potvarkiai“
nuo puslapio 49).
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Montavimo instrukcija

Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
4.11.2

Rėmo frezavimas, naudojant „BS 23“ / 25“ / 2600“
Padėties nustatymas, žr. skyrių 3.1
„Matmenų variantai“ nuo puslapio 10.

Frezuodami visada būkite užsidėję
apsauginius akinius.
Nurodyti frezuojamų išėmų duomenys
pateikti esant šioms sąlygoms:

3

E8H užrakto plokštelė: pagrindinė spyna
1

Q užrakto plokštelė: papildoma dėžutė
E8QH: užrakto juosta
Jei norite sužinoti kitų rėmo dalių arba susidėvinčių dalių frezuojamų išėmų matmenis, susisiekite su KFV klientų aptarnavimo tarnyba.

2

Papildomos dėžutės skersinio
reguliavimo įtaisas
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] Konstrukcinės dalies aukštis
plius 1 mm
3

3

C
2

1

1

2

M

5

4

4

5

X

N
3

B

AT elemento ir pagrindinės spynos
skląsčio įdėklas
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] Konstrukcinės dalies aukštis
plius 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

3

Dieninio liežuvėlio ir pagrindinės
spynos skląsčio įdėklas
[1] 23,5 mm
[2] 78,0 mm
[3] Konstrukcinės dalies aukštis
plius 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

Naudojant U formos priekinę juostą,
kai jos aukštis yra nuo 6 mm ir naudojamas 118 / 119 serijos AT elementas,
frezuoti nereikia.

42/64

02.2019

H39.MFVRS004LT-00

Montavimo instrukcija

Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“

4.11.3

Rėmo frezavimas, naudojant „23“ / 25“ / 2600 T2“ (durų atidarymo blokatorius)
Padėties nustatymas, žr. skyrių 3.1
„Matmenų variantai“ nuo puslapio 10.

Frezuodami visada būkite užsidėję
apsauginius akinius.
Nurodyti frezuojamų išėmų duomenys
pateikti esant šioms sąlygoms:

3
1

T2 užrakto plokštelė:

durų atidarymo
blokatorius

E8QT2H: užrakto juosta su T2
Jei norite sužinoti kitų rėmo dalių arba susidėvinčių dalių frezuojamų išėmų matmenis, susisiekite su KFV klientų aptarnavimo tarnyba.

2

Durų atidarymo blokatoriaus T2
skląsčio korpusas
[1] 21,0 mm
[2] 155,0 mm
[3] Konstrukcinės dalies aukštis
plius 1 mm

34 mm

*Matmuo „H“ taikomas skaičiuojant
nuo durų atidarymo blokatoriaus T2
skląsčio vidurio.
Skląsčio korpusui išfrezuotos angos
vidurys yra 34 mm žemiau.

H

Kai kuriais atvejais blokuojamosios
apkabos srityje reikia nufrezuoti rėmo
šoną.

[1] 115,0 mm
[2] 4,0 mm + medžiagos storis,
pvz., užrakto plokštelės kampas

X

1

2
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
4.11.4

Rėmo frezavimas, naudojant „BS 23“ / 25“ / 2600 TR“ (papildomas užraktas)
Padėties nustatymas, žr. skyrių 3.1
„Matmenų variantai“ nuo puslapio 10.

Frezuodami visada būkite užsidėję
apsauginius akinius.
Nurodyti frezuojamų išėmų duomenys
pateikti esant šioms sąlygoms:

3

23xx užrakto plokštelė: Papildomas užraktas TR
2

1

Jei norite sužinoti kitų rėmo dalių arba susidėvinčių dalių frezuojamų išėmų matmenis,
susisiekite su KFV klientų aptarnavimo tarnyba.

Papildomo užrakto TR plastikinis
įdėklas
[1] 16,0 mm
[2] 50,0 mm
[3] Konstrukcinės dalies aukštis
plius 1 mm
Naudojant papildomą užraktą galima
naudoti tik užrakto plokštelę.

H

X
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“

4.11.5

Rėmo frezavimas, naudojant „BS 23“ / 25“ / 2604“
Padėties nustatymas, žr. skyrių 3.1
„Matmenų variantai“ nuo puslapio 10.

Frezuodami visada būkite užsidėję
apsauginius akinius.
Nurodyti frezuojamų išėmų duomenys
pateikti esant šioms sąlygoms:

3

E8H užrakto plokštelė: pagrindinė spyna
Q užrakto plokštelė: papildoma dėžutė

1

E8QH: užrakto juosta
Jei norite sužinoti kitų rėmo dalių arba susidėvinčių dalių frezuojamų išėmų matmenis, susisiekite su KFV klientų aptarnavimo tarnyba.

2

Papildomos dėžutės skersinio
reguliavimo įtaisas
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] Konstrukcinės dalies aukštis
plius 1 mm

C

3

3
2

M

1

1

2

H

X

4

5

4

5

N
F
3

3

B

AT elemento ir pagrindinės spynos
skląsčio įdėklas
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] Konstrukcinės dalies aukštis
plius 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

H39.MFVRS004LT-00

Dieninio liežuvėlio ir pagrindinės
spynos skląsčio įdėklas
[1] 23,5 mm
[2] 78,0 mm
[3] Konstrukcinės dalies aukštis
plius 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
4.11.6

Rėmo frezavimas, naudojant „BS 2616“
Padėties nustatymas, žr. skyrių 3.1
„Matmenų variantai“ nuo puslapio 10.

Frezuodami visada būkite užsidėję
apsauginius akinius.
Nurodyti frezuojamų išėmų duomenys
pateikti esant šioms sąlygoms:

3

EQH: užrakto juosta
1

Jei norite sužinoti kitų rėmo dalių arba susidėvinčių dalių frezuojamų išėmų matmenis, susisiekite su KFV klientų aptarnavimo tarnyba.

2

Papildomos dėžutės su šešiais
apvaliais kaiščiais įdėklas
[1] 22,0 mm
[2] 150,0 mm
[3] Konstrukcinės dalies aukštis
plius 1 mm
3

3
2

1

1

H
4

5

4

5

X
3

3

F

AT elemento ir pagrindinės spynos
skląsčio įdėklas
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] Konstrukcinės dalies aukštis
plius 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm
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Dieninio liežuvėlio ir pagrindinės
spynos skląsčio įdėklas
[1] 23,5 mm
[2] 78,0 mm
[3] Konstrukcinės dalies aukštis
plius 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“

4.11.7

Rėmo frezavimas užrakto prailgintojo juostai
„BV 13“ / 15“ / 1600-1“ / „BV 13“ / 15“ / 1600-2“
Padėties nustatymas, žr. skyrių 4.8
„Užrakto prailgintojas“ nuo puslapio
28.

Frezuodami visada būkite užsidėję
apsauginius akinius.
Nurodyti frezuojamų išėmų duomenys
pateikti esant šioms sąlygoms:

3

Q užrakto plokštelė: papildoma dėžutė
1

Jei norite sužinoti kitų rėmo dalių arba susidėvinčių dalių frezuojamų išėmų matmenis, susisiekite su KFV klientų aptarnavimo tarnyba.

2

Papildomos dėžutės skersinio reguliavimo įtaisas
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] Konstrukcinės dalies aukštis
plius 1 mm

O/P

X
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai

Montavimo instrukcija

„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
4.11.8

Rėmo dalių montavimas
Rėmo dalys horizontaliai išlygiuojamos pagal
sistemos ašį

ff Įstatykite užrakto juostą arba užrakto plokštelę į rėme išfrezuotas išėmas.
ff Pritvirtinkite užrakto juostą arba užrakto plokštelę visais varžtais.
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Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“

4.12

SKG sertifikuotų rėmo dalių prisukimo potvarkiai

4.12.1

Medinis rėmas
Rėmo dalis pagrindinei spynai
881-083 + 402-00031 C/D

Rėmo dalis papildomai dėžutei su atlenkiamu kabliu
2500-267-2W

Rėmo dalis papildomai dėžutei su apvalaus kaiščio / atlenkiamo kablio deriniu
2600-267-2W

4.12.2

RC2

RC3

3 vnt. 4,0 x 40 mm

3 vnt. 4,5 x 45 mm

RC2

RC3

2 vnt. 4,0 x 40 mm

2 vnt. 4,5 x 45 mm

RC2

RC3

2 vnt. 4,0 x 40 mm

2 vnt. 4,5 x 45 mm

(sertifikuota SKH)

(sertifikuota SKH)

(sertifikuota SKH)

Aliumininis rėmas
Rėmo dalis su SKG įspaudu

RC2

Ø ≥ 4,8 mm

4.12.3

Plastikinis rėmas
Rėmo dalis su SKG įspaudu

RC2

Ø ≥ 4,2 mm
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„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
4.13

Tarpelio nustatymas
Atkreipkite dėmesį į durų vyrių montavimo ir naudojimo
instrukciją.

ff Pagal pridėtą montavimo instrukciją nustatykite
tarpelį [1] tarp priekinės juostos ir rėmo dalies.
Norint užtikrinti nepriekaištingą KFV daugiafunkcių užraktų
veikimą reikia nustatyti 3,5 mm ± 1,5 mm tarpelį.

1
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4.13.1
AT elemento nustatymas
Uždarant duris liežuvėlis turi užsifiksuoti taip, kad liktų kuo mažesnis tarpas
AT elemente. Tam AT elementą galima pareguliuoti horizontaliai.
ff Uždarykite duris.
AT elementas [1] turi užsifiksuoti ir
laikyti duris uždarytas.
• Jei liežuvėlis neužsifiksuoja arba
jei durų sandariklio spaudimas
yra per didelis, tuomet reikia
AT elementą pareguliuoti durų
sąvaros kryptimi.
• Jei liežuvėliui nustatytas per
didelis tarpas, tuomet reikia AT
elementą pareguliuoti rėmo
kryptimi.

1

T 10

ff Atlaisvinkite abu nustatymo
varžtus [1] .

1

ff Perstumkite atraminę dalį [1]
• Reguliuojant durų sąvaros kryptimi spaudimas sumažinamas.
• Reguliuojant rėmo kryptimi
spaudimas padidinamas.

1
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T10
2,5 Nm

ff Priveržkite abu nustatymo
varžtus.

ff Uždarykite duris ir patikrinkite,
ar liežuvėlis tinkamai
užsifiksuoja.
Jei reikia, nustatykite iš naujo.

Dieninis liežuvėlis
T 10

Dieninis liežuvėlis nuo AT elemento
skiriasi tuo, kad turi stūmimo svirtį
[1] ir atblokuojamą atraminę dalį.
• Atblokavus atraminę dalį galima
duris be rakto atidaryti iš lauko
pusės.
Atraminė dalis ir toliau reguliuojama horizontaliai, kaip ir naudojant
AT elementą.
1
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4.13.2 Skersinio reguliavimo įtaiso nustatymas
Skersinio reguliavimo įtaisas dviem išcentriniais varžtais [1] šone pareguliuoja
±2,5 mm ir taip pakeičia durų prispaudimo prie rėmo sandariklio slėgį.

1

1

• Jei durų prispaudimo prie rėmo
sandariklio slėgis per mažas,
reikia pareguliuoti skersinio reguliavimo įtaisą rėmo sandariklio
kryptimi.
• Jei durų prispaudimo prie rėmo
sandariklio slėgis per didelis,
reikia pareguliuoti skersinio
reguliavimo įtaisą rėmo sąvaros
kryptimi.

Ant išcentrinio varžto yra žyma [1]
Pristatant skersinio reguliavimo
įtaisas yra neutralioje padėtyje.
Žyma nukreipta žemyn.
Kai žyma yra 90° padėtyje, vadinasi, pasiektas skersinio reguliavimo
įtaiso maks. eigos kelias.

T 10

1
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ff Atlaisvinkite tris skersinio
reguliavimo įtaiso tvirtinimo
varžtus [1].
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„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“
ff Pasukite abu išcentrinius varžtus
[1] iki 90° padėties į dešinę arba
į kairę.

1

T 10
1,3 Nm

ff Priveržkite tris skersinio reguliavimo įtaiso tvirtinimo varžtus.

ff Uždarykite duris ir užrakinkite duris du apsukimus.
Kūgio formos užrakinimo elementai įstumiami į skersinio
reguliavimo įtaisą ir duris šone
prispaudžia prie sandariklio.

2x
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5

Veikimo patikra

5.1

Patikra esant atidarytoms durims
Rankenos ir liežuvėlio veikimo
patikra
ff Nulenkite rankeną iki galo į
apačią.
Rankena turi judėti lengvai, o liežuvėlis turi būti visiškai įtrauktas.
ff Paleiskite rankeną.
Rankena pati turi grįžti į pradinę
padėtį, o liežuvėlis turi pats išsitraukti.

Liežuvėlio veikimo patikra raktu
(keitimo funkcija)
ff Pasukite ir laikykite raktą atrakinimo padėtyje.
Liežuvėlis turi būti visiškai įtrauktas.
ff Paleiskite raktą.
Liežuvėlis turi būti visiškai
ištrauktas.

Rakto ištraukimas
ff Pasukite raktą į ištraukimo
padėtį ir ištraukite raktą.
Raktas turi lengvai išsitraukti iš profilinio cilindro.
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Užrakinimo elementų ištraukimas
ff Pasukite raktą du kartus užrakinimo kryptimi.
Pagrindinės spynos skląstis ir papildomose dėžutėse esantys užrakinimo elementai turi judėti sklandžiai
ir visiškai išvažiuoti.

2x

Priešslėgio apsaugos tikrinimas
ff Pabandykite užrakinimo elementus atgal įspausti ranka.
Esant priešslėgiui užrakinimo elementai negali įsistumti atgal.

Užrakinimo elementų įtraukimas
ff Pasukite raktą du apsukimus
atrakinimo kryptimi.
Pagrindinės spynos skląstis ir papildomose dėžutėse esantys užrakinimo elementai turi judėti sklandžiai
ir visiškai įvažiuoti.

2x
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5.2

Patikra esant uždarytoms durims
Liežuvėlio atrakinimo tikrinimas
ff Uždarykite duris.
Uždarant durys turi būti paslankios.
Liežuvėlis turi tinkamai užsifiksuoti
AT elemente.
Jei liežuvėlis neužsifiksuoja:
ff pareguliuokite AT elementą durų
sąvaros kryptimi.
Jei liežuvėliui per daug vietos:
ff pareguliuokite AT elementą
rėmo kryptimi.

Liežuvėlio atrakinimo rankena
patikra
ff Paspauskite rankeną ir atidarykite duris.
Liežuvėlis turi visiškai įsistumti ir
atblokuoti duris.
Liežuvėlio atrakinimo raktu patikra
(keitimo funkcija)
ff Pasukite raktą į atrakinimo
padėtį ir atidarykite duris.
Liežuvėlis turi visiškai įsistumti ir
atblokuoti duris.

2x
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Užrakinimo elementų atrakinimo
patikra
ff Pasukite raktą du kartus užrakinimo kryptimi.
Užrakinimo elementai turi visiškai
išvažiuoti. Durų sąvara šone turi
judėti sandarikliu.
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„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“

Užrakinimo elementų įtraukimas
ff Pasukite raktą du apsukimus
atrakinimo kryptimi.
Pagrindinės spynos skląstis ir papildomose dėžutėse esantys užrakinimo elementai turi judėti sklandžiai
ir visiškai įvažiuoti.
ff Atidarykite duris.
Atidarant durys turi lengvai judėti.

2x

5.3

Durų atidarymo blokatoriaus T2 patikra
Užrakinimo patikra
ff Uždarę duris pasukite apvalią rankenėlę [1] į užrakinimo
padėtį.
Skląstis [2] turi būti įvestas į blokuojamosios apkabos [3] angą.

3
2

1

Blokuojamosios apkabos veikimo
patikra
ff Atidarykite duris.
Skląstis turi kartu traukti blokuojamąją apkabą ir apriboti durų
atidarymo tarpą.
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Atrakinimo apvalia rankenėle
patikra
ff Uždarykite duris.
ff Pasukite apvalią rankenėlę į
atrakinimo padėtį.
Skląstis turi lengvai išsitraukti iš
blokuojamosios apkabos angos.
ff Atidarykite duris.
Blokuojamoji apkaba turi likti savo
padėtyje, o durys turi visiškai atsidaryti.

1x

H39.MFVRS004LT-00

Atrakinimo raktu patikra
ff Pasukite raktą vieną apsisukimą
iš atrakinimo padėties į užrakinimo padėtį.
• Apvali rankenėlė turi pati pasisukti į atrakinimo padėtį.
• Skląstis turi lengvai išsitraukti iš
blokuojamosios apkabos angos.
ff Dabar pasukite raktą vieną
apsukimą iš užrakintos padėties į
atrakinimo padėtį.
ff Atidarykite duris.
Blokuojamoji apkaba lieka savo
padėtyje, o duris galima visiškai
atidaryti.
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5.4

Papildomo užrakto TR patikra
ff Uždarykite duris ir pasukite papildomo užrakto raktą [1] vieną
apsukimą užrakinimo kryptimi.
Skląstis [2] turi laisvai įsitraukti į
užrakto plokštelę.
ff Paspauskite rankeną arba pagrindinėje spynoje pasukite raktą
į atrakinimo padėtį.
Durys negali atsidaryti.

2

1

Rakto ištraukimo patikra
ff Papildomos spynos raktą pasukite į ištraukimo padėtį ir ištraukite raktą.
Raktas turi lengvai išsitraukti iš
uždarymo cilindro.

Atrakinimo patikra
ff Pasukite raktą vieną apsisukimą
atrakinimo kryptimi.
Skląstis turi būti įvedamas paslankiai ir visiškai.
ff Paspauskite rankeną arba pasukite raktą į atrakinimo padėtį.
Atidarant durys turi lengvai judėti.

60/64

02.2019

H39.MFVRS004LT-00

Montavimo instrukcija

Raktu valdomi daugiafunkciai užraktai
„BS 230X“, „BS 250X“, „BS 260X“

6

Klaidų šalinimas

6.1

Rankenos veikimo sutrikimas

Rankena pati negrįžta į pradinę padėtį.
ff Patikrinkite, ar rankena tinkamai pritvirtinta.
• Rankena jokiu būdu negali liestis prie apyraktės, lentelės arba spynos dėžutės.
ff Patikrinkite rankenos komplekto varžtų priveržimo momentą.
• Jei varžtai priveržti per smarkiai, tuomet gali deformuotis išfrezuota išėma ir iš šono spausti spynos dėžutę,
todėl dalys judės sunkiai.
ff Patikrinkite, ar pagrindinei spynai išfrezuotos išėmos matmenys yra tinkami.
• Jei, nepaisant tinkamų matmenų, rankena pati negrįžta į pradinę padėtį, tuomet daugiafunkcį užraktą turi patikrinti KFV.
• Jei išfrezuota išėma neatitinka nurodytų matmenų, reikia išfrezuotą išėmą apdoroti papildomai.
ff Šį patikros etapą pakartokite papildomai apdoroję išfrezuotą išėmą.
• Jei rankena ir toliau pati nesugrįžta į pradinę padėtį, tuomet paveskite KFV patikrinti daugiafunkcį užraktą.

6.2

Profilinio cilindro veikimo sutrikimas

Nepavyksta ištraukti rakto.
ff Išmontuokite uždarymo cilindrą ir patikrinkite, ar nesutriko jo veikimas.
• Jei uždarymo cilindras veikia netinkamai, reikia jį pakeisti.
ff Šį patikros etapą pakartokite pakeitę uždarymo cilindrą.
• Jei rakto ir toliau nepavyksta ištraukti, tuomet paveskite KFV patikrinti daugiafunkcį užraktą.

6.3

Nepaslankumas užrakinant ir atrakinant

ff Patikrinkite AT elemento nustatymus (žr. skyrių 4.13.1 „AT elemento nustatymas“ nuo puslapio 51).
ff Patikrinkite skersinio reguliavimo įtaisų nustatymus (žr. skyrių 4.13.2 „Skersinio reguliavimo įtaiso nustatymas“
nuo puslapio 53).
• Norėdami sumažinti šoninį prispaudimo slėgį, pareguliuokite AT elementą ir skersinio reguliavimo įtaisą durų
sąvaros kryptimi.
ff Pakartokite šį patikros etapą pareguliavę AT elementą ir suderinę skersinio reguliavimo įtaisą.
• Jei elementai išlieka nepaslankūs, reikia patikrinti pagrindinei spynai ir papildomai dėžutei išfrezuotų išėmų
matmenis.
• Jei išfrezuotos išėmos atitinka nurodytus matmenis, tačiau elementai išlieka nepaslankūs, paveskite KFV patikrinti daugiafunkcį užraktą.
• Jei išfrezuotos išėmos neatitinka nurodytų matmenų, jas reikia papildomai apdoroti.
ff Šį patikros etapą pakartokite papildomai apdoroję išfrezuotas išėmas.

6.4

Durų atidarymo blokatoriaus T2 veikimo sutrikimas

Nepaslankumas užrakinant ir atrakinant
ff Išmontuokite daugiafunkcį užraktą ir užrakinkite bei atrakinkite neįmontuotą durų atidarymo blokatorių T2.
• Jei elementai išlieka nepaslankūs, paveskite KFV patikrinti durų atidarymo blokatorių T2.
• Jei išmontavus elementai yra paslankūs, vadinasi, durų atidarymo blokatorius T2 techniškai veikia tinkamai.
ff Patikrinkite, ar durų atidarymo blokatoriui T2 išfrezuotos išėmos matmenys yra tinkami.
• Jei išfrezuota išėma neatitinka nurodytų matmenų, reikia išfrezuotą išėmą apdoroti papildomai.
ff Šį patikros etapą pakartokite papildomai apdoroję išfrezuotą išėmą.
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Skląstis netinkamai įsikabina į blokuojamosios apkabos angą
ff Patikrinkite, ar tarpelio matmenys tinkami (žr. skyrių 4.13 „Tarpelio nustatymas“ nuo puslapio 50).
• Jei tarpelio matmenys neatitinka nurodytų matmenų, jį reikia nustatyti.
ff Šį patikros etapą pakartokite tinkamai nustatę tarpelį.
• Jei skląstis ir toliau netinkamai įsikabina į blokuojamosios apkabos angą, tuomet KFV turi patikrinti papildomą
užraktą TR.

6.5

Papildomo užrakto TR veikimo sutrikimas

Nepaslankumas užrakinant ir atrakinant
ff Išmontuokite daugiafunkcį užraktą ir užrakinkite bei atrakinkite neįmontuotą papildomą užraktą TR.
• Jei elementai išlieka nepaslankūs, paveskite KFV patikrinti papildomą užraktą TR.
• Jei išmontavus elementai yra paslankūs, vadinasi, papildomas užraktas TR techniškai veikia tinkamai.
ff Patikrinkite, ar papildomam užraktui TR išfrezuotos išėmos matmenys yra tinkami.
• Jei išfrezuota išėma neatitinka nurodytų matmenų, reikia išfrezuotą išėmą apdoroti papildomai.
ff Šį patikros etapą pakartokite papildomai apdoroję išfrezuotą išėmą.
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