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1

Wprowadzenie

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy uważnie
przeczytać poniższą instrukcję. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia zdrowia lub uszkodzeń mienia należy
przestrzegać wytycznych i wskazówek zawartych
w rozdziale 2 „Wskazówki bezpieczeństwa”.
Poniższa instrukcja montażu stanowi integralną część
produktu i musi być bezwzględnie udostępniona
fachowcom dokonującym montażu zasuwnicy wielopunktowej.

1.1

Producent i serwis

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE
Siemensstraße 10
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0
Fax: +49 2051 278-167
E-Mail: info@kfv.de
W przypadku reklamacji lub serwisu prosimy o kontakt
z dostawcą drzwi.

1.2

Grupa docelowa niniejszej dokumentacji

Instrukcja montażu skierowana jest wyłącznie do wykwalifikowanych montażystów. Wszystkie prace opisane
w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane jedynie
przez doświadczonych fachowców, którzy dysponują
odpowiednią wiedzą w zakresie montażu, uruchomienia i konserwacji zasuwnic wielopunktowych.

1.3

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

1.3.1
Instalacja
• Zasuwnica wielopunktowa przeznaczona jest do
montażu w drzwiach jedno- lub dwuskrzydłowych.
• Zasuwnica wielopunktowa może być zainstalowana
jedynie w poprawnie zamontowanych drzwiach.
• Konstrukcja drzwi musi pozwalać na zainstalowanie
zasuwnicy wielopunktowej.
1.3.2
Zamykanie i okucia
• Należy używać wyłącznie elementów ramowych
KFV.

1.4

Użytkowanie niezgodne
z przeznaczeniem

• Zasuwnicy wielopunktowej nie można stosować
w drzwiach ewakuacyjnych.
• Poza regulacją boczną Q, zasuwnica wielopunktowa
nie została wyposażona w elementy konstrukcyjne
służące do zapobiegania odkształceniom lub utracie
szczelności spowodowanym różnicom temperatur
lub zmianami struktury obiektu.
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• Zasuwnicy nie należy stosować w drzwiach do pomieszczeń wilgotnych lub zawierających agresywne
składniki powietrza, powodujące korozję.
• W obrębie strefy otwierania/zamykania nie należy
umieszczać ciał obcych lub materiałów, które mogą
utrudnić lub uniemożliwić użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem.
• Zabrania się przeprowadzania zmian lub dokonywania jakichkolwiek ingerencji w obrębie zasuwnicy
wielopunktowej.
• Elementy ryglujące nie mogą być wykorzystywane
do utrzymywania otwartych drzwi.
• Części ruchome lub części ryglujące (np. rygiel, zapadka itp.) nie mogą zostać zamalowane.

1.5

Wymagania i warunki montażu

Przed i/lub podczas montażu należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa powszechnego i budowlanego,
a także poniższych warunków i wymagań:
• Przed montażem zasuwnicy wielopunktowej należy
sprawdzić dokładne wymiary drzwi i ramy. W przypadku wykrzywienia i/lub uszkodzenia drzwi i/lub
ramy nie można instalować zasuwnicy.
• Powierzchnie drzwi i ramy można poddawać obróbce wyłącznie przed montażem zasuwnicy. Późniejsza
obróbka może negatywnie wpłynąć na jej działanie.
• Rozmieszczenie i wymiary frezowanych otworów lub
wierceń muszą mieścić się we wskazanych zakresach tolerancji. Należy zachować właściwą pozycję
elementów w poziomie i w pionie.
• Wyfrezowane otwory po zakończeniu prac należy
oczyścić z wiórów.
• Nie dokręcać nadmiernie śrub lub wkrętów i nie
wkręcać ich pod kątem.
• Nie wolno poddawać obróbce mechanicznej drzwi
z zabudowanym zamkiem (np. wiercić, frezować
itp.).
• W żadnym przypadku nie wolno nawiercać lub przewiercać zamka głównego.
• Elementy okucia i wkładkę należy umieścić w jednej
linii.
• Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie zasuwnicy
wielopunktowej należy zachować odstęp (pomiędzy listwą czołową, a elementami ramowymi) w
przedziale 3,5 mm +/- 1,5 mm. Zachowany luz musi
umożliwiać swobodne otwieranie i zamykanie drzwi.
• Aby zapobiec uszkodzeniom elementów konstrukcyjnych lub drzwi spowodowanym korozją, należy
stosować wyłącznie szybko utwardzalne masy
uszczelniające, nie zawierające kwasów.

H39.MFVRS004PL-00

Instrukcja montażu

Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X

1.6

Transport

• Zaklinować skrzydło drzwi w ramie, zabezpieczając
przed przemieszczeniem w ramach wymaganego
luzu.
• Podczas transportu wstępnie zmontowanych drzwi,
bez zamontowanej wkładki profilowej, należy zastosować dostarczoną blokadę transportową zamka.

1.8

Zastosowane symbole

W dokumencie zastosowano następujące piktogramy:
ostrzeżenie ogólne

przydatne informacje lub wskazówki

zakaz stosowania siły mechanicznej

stosować okulary ochronne

stosować obuwie ochronne

Stosować rękawice ochronne

• Na czas przenoszenia i transportu należy upewnić
się, że wszystkie elementy ryglujące są w pozycji
zaryglowania, aby zapobiec niekontrolowanemu
stukaniu drzwi.
• Właściwe obchodzenie się z zasuwnicą wielopunktową chroni jej precyzyjny mechanizm przed uszkodzeniem. Zasuwnicy nie wolno rzucać, mocno uderzać
ani wyginać.
• Podczas transportu nie należy podnosić drzwi za
klamkę lub okucie.

1.7

odwołanie do określonych lub dodatkowych dokumentów
średnica frezu lub wiertła

długość rowka

głębokość rowka od dolnej krawędzi

szerokość rowka

Wymiary

Wszystkie wymiary podane w mm.

wiercenie otworów przelotowych

profile metalowe

profile drewniane

profile PCV
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1.9

Pozostałe oznaczenia graficzne

Poniższe znaki w niniejszej instrukcji montażu mają
następujące znaczenie:
• teksty następujące po tym znaku są wyliczeniami.
– teksty następujące po tym znaku są wyliczeniami
niższego rzędu.
ff tekst oznaczony tym symbolem stanowi instrukcje
postępowania i wskazuje, że czynności muszą być
wykonywane w przedstawionej kolejności.

Odsyłacze
„“ tekst w cudzysłowie jest odesłaniem do innych
rozdziałów lub akapitów.
() odsyłacze w tekście ciągłym umieszczone są
w nawiasach.

1.10

Śruby i wkręty

1.11

Obowiązujące dokumenty

Podczas montażu zasuwnicy wielopunktowej należy
stosować się do instrukcji montażu i obsługi dostarczonych przez producenta, dotyczy to również (opcjonalnie) wszelkich komponentów dodatkowych. W stosownych przypadkach obowiązują instrukcje udostępnione
przez producentów drzwi i innych akcesoriów.

1.12

Zasady utylizacji

• Zasuwnice wielopunktowe wraz z akcesoriami nie
wchodzą w zakres odpadów komunalnych. W przypadku konieczności utylizacji należy stosować się do
przepisów lokalnych i krajowych.
• Opakowanie składa się z surowców nadających się
do recyklingu i może być traktowane jak makulatura.

1.13

Przyczyny uszkodzeń

Aluminium:
SKG** Ø ≥ 4,8 mm
Profil aluminiowy min. 2 mm grubość ścianki
Nie wolno przewiercać skrzydła drzwi w okolicy kaset zamków przy zamontowanej zasuwnicy wielopunktowej.

drewno:
SKG** Ø 4,0 mm x 40 mm
SKG*** Ø 4,5 mm x 45 mm
z certyfikacją SKH

Nie wolno przewiercać skrzydła drzwi w okolicy kaset zamków przy zamontowanej zasuwnicy wielopunktowej.

PCV:
SKG** Ø ≥ 4,2 mm
zbrojenie stalowe o min. grubości ścianki 1,5 mm

Nie przenosić skrzydła drzwi trzymając za klamkę.
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Żaden element ryglujący przy otwartych drzwiach nie może być wysunięty.

Klamka może być obciążana wyłącznie w normalnym kierunku obrotu. Klamka
może być obciążana w kierunku ruchu z maksymalną siłą 150 N. Zamek lub
zasuwnicę wielopunktową można zamknąć wyłącznie pasującym do niej
kluczem (nie obcymi, nieodpowiednimi przedmiotami).

Klamki i klucza nie wolno obsługiwać jednocześnie.

W drzwiach dwuskrzydłowych jako pierwsze musi być zamykane skrzydło
bierne.
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2

Wskazówki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do montażu zasuwnicy wielopunktowej należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami. Służą one bezpieczeństwu i mają na celu zapobieganie zagrożeniom oraz szkodom osobistym bądź
materialnym. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń.
Informacja

Ten znak wskazuje na cechy szczególne bądź sytuacje
wymagające większej uwagi.

2.1

Środki ochrony osobistej

Do prac montażowych przy zasuwnicy wielopunktowej
wymagane są następujące środki ochrony osobistej:
• buty ochronne
• rękawice ochronne
• okulary ochronne

2.2

Elementy ciężkie

Podczas pracy przy zasuwnicach wielopunktowych,
pojawia się niekiedy konieczność zdjęcia skrzydła z
zawiasów.
Powstaje wówczas ryzyko urazu stóp.
stosować obuwie ochronne

2.3

Ostre krawędzie

Podczas docinania elementów metalowych powstają
ostre krawędzie. Istnieje ryzyko skaleczeń.
Stosować rękawice ochronne

2.4

Odłamki

Przy pracach frezarskich występują odłamki.
Istnieje ryzyko uszkodzenia oczu.
Stosować okulary ochronne
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3

Warianty i komponenty

Zasuwnice wielopunktowe mogą być wyposażone w dwa [1] lub cztery [2] zamki dodatkowe.
Kasety zamków dodatkowych są dostępne w trzech wariantach:
• BS 2300 z bolcem [3]
• BS 2500 z hakiem [4]
• BS 2600 z kombinacją bolec/hak [5].
Zasuwnice wielopunktowe z dwoma zamkami dodatkowymi mogą być opcjonalnie wyposażone w sztywny łańcuch
T2 [6] lub zamek zasuwkowy TR [7].
Zasuwnica wielopunktowa BS 2616 [8] posiada dwa zamki z kombinacją bolec/hak i dwa dodatkowe zamki z sześcioma okrągłymi ryglami.
Do przedłużenia zasuwnicy wielopunktowej wykorzystywana jest listwa łącząca [9] z dodatkową kasetą
23/25/2600, dostępna w dwóch wariantach.
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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Dostępne wymiary

3.1.1

Rozstawy 72 mm, 74 mm, 92 mm, 94 mm

I

3.1

wymiary

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

I

K

665

130

1505 - 1754

355

415

130

1755 - 1880

1020

355

290

130

1881 - 2170

385

1020

355

270

130

2171 - 2400

1500

760

355

385

952

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

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

wysokość
skrzydła
we wrębie

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

*

=

dostawa bez otworów pod „T0“

wymiar I + K

=

możliwość skrócenia

=

oznaczenie systemowe
wszystkie wymiary mierzone od [X] do
środka kasety zamków dodatkowych

M

=

29,0

N

=

57,5

X

10/64
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Rozstaw 85 mm

I

3.1.2

wymiary

A

B

C

F

G

H

I

K

K010

2400

727

721

374

1050

244

500

190

1

*

C

rozstaw 85 mm

7 mm

wymiar I + K
X

X

wysokość
skrzydła
we wrębie
1900 - 2400

dostawa bez otworów pod
„T0“
możliwość skrócenia
wszystkie wymiary od
oznaczenia systemowego [X]
do środka kasety zamków
dodatkowych

M

36,0

N

50,5

Wszystkie podane wymiary odnoszą
się do oznaczenia systemowego [X].
Oznaczenie systemowe [X] przy rozstawie 72, 74, 92 i 94 mm znajduje się na
wysokości trzpienia klamki [1].
Przy rozstawie 85 i 88 mm, trzpień
klamki znajduje się poniżej.
rozstaw 85 mm = -7 mm

K

G

B

F

N

X

A

M

H

rozstaw 88 mm = -4 mm

H39.MFVRS004PL-00
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 23XX, BS 25XX, BS 26XX
3.1.3

Rozstaw 88 mm
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

K

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

G

B

4 mm
rozstaw 88 mm

F

N

X

A

M

1

X

H

wysokość
skrzydła
we wrębie

I

H

C

I

wymiary

1505 - 1754

635

160

1535 - 1785

359

385

160

1786 - 1910

1046

359

260

160

1911 - 2170

1046

359

240

160

2171 - 2400

*
wymiary I
+K
X

dostawa bez otworów pod
„T0“
możliwość skrócenia
wszystkie wymiary od
oznaczenia systemowego [X]
do środka kasety zamków
dodatkowych

M

33,0

N

53,5

Wszystkie podane wymiary odnoszą
się do oznaczenia systemowego [X].
Oznaczenie systemowe [X] przy rozstawie 72, 74, 92 i 94 mm znajduje się na
wysokości trzpienia klamki [1].
Przy rozstawie 85 i 88 mm, trzpień
klamki znajduje się poniżej.
rozstaw 85 mm = -7 mm

K

rozstaw 88 mm = -4 mm
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 23XX, BS 25XX, BS 26XX

3.1.4

Typy zamków obsługiwanych kluczem
Poszczególne wymiary w mm

typ zamka
głównego

rodzaj wkładki
PZ/RZ

rozstaw
[E]

dornmas
[D]

od osi do końca
kasety [L]

wysuw rygla
[R]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 rygla

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 rygla

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

Rysunek: PZ

Rysunek: RZ

wymiary frezowania

3*

53,5

M

Q

O

S

oznaczenie
na listwie

E

E

N

6,5

P

P

R

D

D

L

L

* Podane wymiary dotyczą listwy czołowej płaskiej 3 mm, ze stali ocynkowanej.
Zastosowanie innych listew o innej grubości, wpływa na zmianę danego wymiaru oraz pozostałych wymiarów zależnych.

H39.MFVRS004PL-00
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 23XX, BS 25XX, BS 26XX
3.1.5

Zamki dodatkowe
BS 2300

3.1.6

BS 2500

BS 2600

Sztywny łańcuch T2

 8,5

3.1.7
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Dodatkowy zamek zasuwkowy TR
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4

Montaż

4.1

Ustawianie kierunku zapadki Softlock
1 x 5,5 mm

1

Na boku kasety znajduje się otwór
[1]. Po wsunięciu do niego płaskiego śrubokręta, zwalniana jest sprężyna [2] blokująca wał zapadki.

2

ff Delikatnie dociśnij sprężynę przy
pomocy płaskiego śrubokrętu.
Język zapadki zostanie zwolniony.
ff Wyciągnij język zapadki,
a następnie obróć go o 180°.

ff Wciśnij język zapadki do kasety,
aż do zatrzaśnięcia - zwolnienia
sprężyny.
Zapadka musi się swobodnie wysuwać i być skutecznie zabezpieczona
sprężyną przed wypadnięciem.

KLIK!

5x

H39.MFVRS004PL-00

ff Sprawdź czy zapadka jest
prawidłowo umieszczona i czy
ma możliwość swobodnego
wysuwania się. Wciśnij zapadkę
kilkukrotnie (ok. 5 razy) do kasety zamka, a następnie zwolnij
nacisk.
Zapadka powinna automatycznie
wysunąć się w całości, bez żadnego
oporu.

02.2019
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Instrukcja montażu

BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.2

Baryłka

4.2.1

Zamiana zapadki Softlock na baryłkę
1 x 5,5 mm

1

Na boku kasety znajduje się otwór
[1]. Po wsunięciu do niego płaskiego śrubokręta, zwalniana jest sprężyna [2] blokująca wał zapadki.

2

ff Delikatnie dociśnij sprężynę przy
pomocy płaskiego śrubokrętu.
Język zapadki zostanie zwolniony.
ff Wyciągnij język zapadki i zastąp
go baryłką.

ff Wciśnij baryłkę do kasety, aż
do zatrzaśnięcia - zwolnienia
sprężyny.
Baryłka musi się swobodnie wysuwać i być skutecznie zabezpieczona
sprężyną przed wypadnięciem.

KLIK!

5X

16/64
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ff Sprawdź czy baryłka jest prawidłowo umieszczona i czy ma
możliwość swobodnego wysuwania się, wciskając baryłkę kilkukrotnie (ok. 5 razy) do kasety
zamka, a następnie zwalniając
nacisk.
Baryłka powinna automatycznie
wysunąć się w całości, bez żadnego
oporu.

H39.MFVRS004PL-00
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.2.2

Regulacja baryłki
ff Obróć baryłkę w taki sposób,
żeby otwór [1]
znajdował się z przodu, na
środku.
1

2 mm

ff Włóż klucz imbusowy 2 mm
do otworu w środkowej części
baryłki.

Baryłka może być wysunięta jedynie
do maksymalnej wartości granicznej.
max.
11,9 mm

min.
3,4 mm

Położenie baryłki zależy od luzu pomiędzy skrzydłem drzwi a ościeżnicą
(patrz rozdział 4.13 „Zachowanie luzu
okuciowego” strona 50).

ff Obróć klucz imbusowy w kierunku przeciwnym do ruchu zegara.
Baryłka wysunie się do przodu.
ff Obróć klucz imbusowy w kierunku ruchu zegara.
Baryłka wsunie się w głąb.

H39.MFVRS004PL-00
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.3

Ustawianie kierunku zapadki w drzwiach przeciwpożarowych
Zapadka w zamkach przeciwpożarowych stanowi integralną część zasuwnicy wielopunktowej.
Wszelkie zmiany w obrębie zasuwnic wielopunktowych, przeciwpożarowych są niedopuszczalne, jedynym wyjątkiem jest zmiana kierunku otwierania drzwi.
1 x 5,5 mm

1

2

ff Wciśnij zapadkę [1]
do środka na ok. 2 mm.
Sprężyna [2] blokująca wał zapadki
jest widoczna w otworze na obudowie kasety zamka.

ff Dociśnij sprężynę przy pomocy
płaskiego śrubokrętu, aż do
zwolnienia sprężyny blokującej
wał zapadki.
Język zapadki zostanie zwolniony.
ff Wyciągnij zapadkę pociągając ją
do siebie.

KLIK!

5x
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ff Obróć zapadkę o 180°.
ff Wciśnij język zapadki do kasety,
aż do zatrzaśnięcia - zwolnienia
sprężyny.
Zapadka musi się swobodnie wysuwać i być skutecznie zabezpieczona
sprężyną przed wypadnięciem.

ff Sprawdź czy zapadka jest prawidłowo umieszczona i czy ma
możliwość swobodnego wysuwania się, wciskając zapadkę kilkukrotnie (ok. 5 razy) do kasety
zamka, a następnie zwalniając
nacisk.
Zapadka powinna automatycznie
wysunąć się w całości, bez żadnego
oporu.
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BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.4

Frezowanie skrzydła drzwi

4.4.1

BS 23/25/2600
Wyznaczenie położenia, patrz rozdział
3.1 „Dostępne wymiary” strona 10.

Stosować okulary ochronne

zamki dodatkowe
[1] 16,0 mm
[2] 42,5 mm + 1 mm
[3] 164,0 mm

1

I

3

2

C

1

2
E

wszystkie wymiary zamka głównego,
patrz rozdział 3.1.4 „Typy zamków
obsługiwanych kluczem” strona 13.

X
A

zamek główny
[1] 16,0 mm
[2] 234,0 mm
[3] 137,0 mm (oznaczenie na
listwie)
[L] tylny dormas + 1 mm
[D] dornmas
[E] rozstaw

3

L

B

D

frezowanie
pod wkładkę
PZ

G

frezowanie
pod klamkę

1

E

2

frezowanie
pod wkładkę
RZ

5

3

6

4

K

4

klamka i wkładka
[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] rozstaw

H39.MFVRS004PL-00
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BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.5

BS 23/25/2600 Sztywny łańcuch T2

4.5.1

Montaż sztywnego łańcucha T2
Plastikowa zaślepka
ff Rozłącz dwuczęściową zaślepkę
za pomocą płaskiego śrubokręta,
a następnie ją zdemontuj.

Pozycja montażowa sztywnego
łańcucha T2
Zasuwa [1] znajduje się w pozycji
odblokowanej i może się swobodnie
przesuwać.
ff Przesuń zasuwę do góry.

1

ff Ustaw sztywny łańcuch w pozycji
zaryglowanej.
Spowoduje to przytrzymanie zasuwy w wymaganej pozycji.

1

2

1

1x

2

20/64
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Pozycja montażowa zamka głównego
ff Odrygluj zamek główny.
Listwa napędowa zostanie przesunięta do góry. W ten sposób
wyznaczymy pozycję montażową
sztywnego łańcucha.
Na listwie napędowej znajdują się
dwa nacięcia [1], do których należy
dopasować pozycję zasuwy [2].
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X
Umieszczenie sztywnego łańcucha
T2 na listwie czołowej
ff Przełóż rygiel przez otwór
w listwie czołowej, dopasowując
położenie zasuwy do nacięć
na listwie napędowej.

TX 10
1,5 Nm

ff Sztywny łańcuch T2 należy przymocować do listwy czołowej za
pomocą dołączonych wkrętów.

1
2

Odryglowanie sztywnego łańcucha
T2 przez zamek główny
ff Zarygluj zamek główny przekręcając go jednokrotnie.
Listwa napędowa [1] zostanie
przesunięta na dół. Listwa napędowa przesuwa zasuwę w dół [2] i
odryglowuje sztywny łańcuch T2.

1x

H39.MFVRS004PL-00
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.5.2

Frezowanie pod sztywny łańcuch T2
patrz rozdział 3.1 „Dostępne wymiary”
strona 10.

Stosować okulary ochronne

sztywny łańcuch T2
[1]
[2]
[3]
[L]
[D]

1

16,0 mm
134,0 mm
40,5 mm
Hinterdornmaß + 1 mm
dornmas

3

2

L

X

H

D

gałka
[1] Ø 18 mm

1

22/64
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.6

BS 23/25/2600 dodatkowy zamek zasuwkowy TR

4.6.1

Montaż dodatkowego zamka zasuwkowego
ff Za pomocą płaskiego śrubokręta
należy rozłączyć dwuczęściową
plastikową zaślepkę i usunąć ją.

ff Ustaw dodatkowy zamek zasuwkowy w pozycji zaryglowanej.

ff Umieść dodatkowy zamek
zasuwkowy na listwie czołowej,
tak aby rygiel przechodził przez
prostokątny otwór.

TX 10
1,5 Nm

ff Dodatkowy zamek zasuwkowy
należy przymocować do listwy
czołowej za pomocą dołączonego wkrętu.

H39.MFVRS004PL-00
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.6.2

Frezowanie pod dodatkowy zamek zasuwkowy TR
określanie pozycji, patrz rozdział 3.1
„Dostępne wymiary” strona 10.

Stosować okulary ochronne

dodatkowy zamek zasuwkowy TR
[1] 16,0 mm
[2] 134,0 mm
[3] 40,5 mm
[L] tylny dormas + 1 mm
[D] dornmas

1

3
2

D

H

1

wkładka profilowa bębenkowa
[1] Ø 18,0 mm
[2] 21,0 mm
[3] 12,0 mm

X

2

L

3

24/64
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.6.3

BS 23/25/2604
określanie pozycji, patrz rozdział 3.1
„Dostępne wymiary” strona 10.

Stosować okulary ochronne

zamki dodatkowe
16,0 mm
42,5 mm + 1 mm
164,0 mm

1

I

3

2

H

C

1

2

A

X

E

zamek główny
[1] 16,0 mm
[2] 234,0 mm
[3] 137,0 mm (oznaczenie na
listwie)
[L] tylny dormas + 1 mm
[D] dornmas
[E] rozstaw
wszystkie wymiary zamka głównego,
patrz rozdział 3.1.4 „Typy zamków
obsługiwanych kluczem” strona 13.

F

3

L

G

B

D

Frezowanie
pod klamkę

PZfrezowanie

1

3

RZfrezowanie

6

2
4

7

K

5

H39.MFVRS004PL-00

klamka i wkładka
[1] Ø 18,0 mm
[2] rozstaw
[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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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.6.4

BS 2616
określanie pozycji, patrz rozdział 3.1
„Dostępne wymiary” strona 10.

Stosować okulary ochronne

zamki dodatkowe

1

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

3

2

zamek główny

H

C

1

2

A

X

E

[1] 16,0 mm
[2] 234,0 mm
[3] 137,0 mm (oznaczenie na
listwie)
[L] tylny dormas + 1 mm
[D] dornmas
[E] rozstaw
Przy rozstawie 94 mm
poz. L wynosi : 20,3 mm + 1 mm

L

B

F

3

G

D

Frezowanie
pod klamkę

PZfrezowanie

1

2

RZfrezowanie

5

E

K

3

26/64

6

4

02.2019

4

klamka i wkładka
[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
rozstaw
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4.7

Montaż zasuwnicy wielopunktowej
ff Umieść zasuwnicę
w wyfrezowanym
skrzydle drzwi.

ff Przykręcić zasuwnicę
do skrzydła.

Wyrównać położenie
względem otworu pod
trzpień klamki.
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 23XX, BS 25XX, BS 26XX
4.8

Listwy łączące

W przypadku wysokich drzwi, zasuwnicę wielopunktową można uzupełnić za pomocą listwy łączącej o kolejną
kasetę dodatkową.
wymiary

D

L

E

B296

D

BV 1X00-1

BV 1X00-2

E

O

L

P

max.
możliwość
skrócenia

max.
możliwość
skrócenia

zakres
pozycji
zamka dodatkowego

max.
możliwość
skrócenia

zakres
pozycji
zamka dodatkowego

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

P

O

K010
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wielopunktowe
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BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.8.1

Frezowanie skrzydła drzwi pod listwy łączące
BV 13/15/1600-1, BV 13/15/1600-2
określanie pozycji, patrz rozdział 4.8
„Listwy łączące” strona 28.

Stosować okulary ochronne

1

zamki dodatkowe
[1] 16,0 mm
[2] 164,0 mm
[3] 42,5 mm + 1 mm

2

X

O,P

3
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem

Instrukcja montażu

BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.8.2

Montaż listwy napędowej
Pomiędzy górną kasetą zamka
dodatkowego zasuwnicy wielopunktowej, a kasetą zamka
dodatkowego listwy łączącej,
musi powstać połączenie z listwą
napędową.
ff Zwolnij elementy ryglujące
zasuwnicy wielopunktowej.

1

2

ff Odkręć śruby łączące górną
kasetę zamka dodatkowego
zasuwnicy wielopunktowej
i odłącz kasetę od listwy
czołowej.

ff Umieść listwę napędową [1]
w wycięciach zasuwy [2].

2
1
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Instrukcja montażu

Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X
ff Umieść kasetę zamka dodatkowego ponownie na listwie
czołowej.
ff Zwróć uwagę na prawidłowe
umieszczenie punktów zasuwy [1] w wgłębieniach na
listwie napędowej [2].

2

1

Użyj załączonych nowych śrub.
Nie używaj ponownie starych śrub.
TX 10
1,5 Nm

ff Za pomocą wkrętów przymocuj górną kasetę zamka
dodatkowego na listwie
czołowej.

H39.MFVRS004PL-00
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Instrukcja montażu

Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.8.3

Pomiar i przycinanie na długość
określanie pozycji, patrz rozdział 4.8
„Listwy łączące” strona 28.

Stosować rękawice ochronne

ff Zaznacz ołówkiem górny wymiar
[1] listwy łączącej.

1

1

ff Odetnij za długą część i spiłuj
ostre krawędzie.

2

ff Zaznacz ołówkiem wymiar [2] od
listwy czołowej i listwy napędowej zasuwnicy wielopunktowej.
2

ff Odetnij za długą część listwy czołowej i listwy napędowej, spiłuj
ostre krawędzie.
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Instrukcja montażu

Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.9

Montaż zasuwnicy i listwy łączącej
ff Umieść zasuwnicę
w wyfrezowanym skrzydle drzwi.

Wyrównać położenie względem
otworu
pod trzpień klamki.

H39.MFVRS004PL-00
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem

Instrukcja montażu

BS 230X, BS 250X, BS 260X
ff Przymocować zasuwnicę za pomocą wszystkich wkrętów.
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Instrukcja montażu

Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X
W trakcie montażu zasuwnicę stale
trzymać w tej samej pozycji.

ff Usunąć śruby z listwy czołowej
z wyjątkiem dwóch dolnych.
ff Dwie pozostałe śruby należy
poluzować na tyle, aby można
było zasuwnicę wielopunktową
wyciągnąć ze skrzydła w górnej
części drzwi.

H39.MFVRS004PL-00
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem

Instrukcja montażu

BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.9.1

Montaż listwy łączącej
Listwy napędowej nie można w żadnym wypadku wyginać.

ff Ostrożnie odciągnij listwę napędową od listwy czołowej.

ff Wprowadź koszyk zębaty
listwy łączącej [1] do listwy
napędowej zasuwnicy wielopunktowej [2] pod kątem
prostym.

2
1

Nie należy nadmiernie naciągać
sprężyny blokującej [1] podczas wsuwania listwy napędowej do koszyka
zębatego.

ff Listwę napędową wsunąć
ostrożnie pod sprężyną blokującą koszyka zębatego [1].
1
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X
ff Zasuwnicę wielopunktową razem z listwą łączącą
umieścić w wyfrezowanym
otworze.

ff Osłonę metalową przesunąć
na dół ponad miejscem łączenia listwy czołowej.

H39.MFVRS004PL-00
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem

Instrukcja montażu

BS 230X, BS 250X, BS 260X
ff Przymocować zasuwnicę wraz
z listwą łączącą za pomocą
wszystkich wkrętów.

ff Osłonę metalową przymocować
za pomocą śruby.
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.10

Montaż elementów okuciowych
Przed przystąpieniem do zakładania elementów okuciowych, należy zapoznać się z instrukcją
montażu dostarczoną przez producenta.

Przed rozpoczęciem wiercenia, należy wyrównać ustawienie szablonu wierceń względem
kaset zamka (patrz rozdział 3.1.4 „Typy zamków obsługiwanych kluczem” strona 13).

Przed wierceniem należy wymontować zasuwnicę wielopunktową.

4.10.1

Montaż elementów klamki

Zaznaczanie i wiercenie otworów
ff Przy zainstalowanej zasuwnicy wielopunktowej przyłóż szablon wierceń dostarczony wraz z okuciami, wypozycjonuj go względem trzpienia
czworokątnego i zaznacz rozmieszczenie otworów.
ff Wymontuj zasuwnicę wielopunktową i wywierć otwory według naniesionych oznaczeń.
ff Zamontuj ponownie zasuwnicę.
Montaż elementów okuć
ff Trzpień klamki wprowadz do
orzecha.

ff Umieść wkładkę bębenkową
w zamku głównym.

H39.MFVRS004PL-00
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem

Instrukcja montażu

BS 230X, BS 250X, BS 260X
ff Przykręć wkładkę bębenkową
[1] za pomocą dostarczonych
śrub.

1

ff Załóż elementy klamki
zgodnie z instrukcją
montażu dostarczoną przez
producenta.

4.10.2

Montaż dodatkowego zamka zasuwkowego TR

Zaznaczanie i wiercenie otworów
ff Przy zainstalowanej zasuwnicy wielopunktowej przyłóż szablon wierceń (dostarczony wraz z okuciami), wypozycjonuj go względem wkładki
bębenkowej i zaznacz rozmieszczenie otworów.
ff Wymontuj wkładkę bębenkową i zasuwnicę wielopunktową i wywierć
otwory według naniesionych oznaczeń.
ff Zamontuj ponownie zasuwnicę.
Montaż elementów okuć
śruba mocująca [1] = M4

ff Załóż elementy okuć zgodnie
z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta.
ff Przykręć wkładkę bębenkową
za pomocą dostarczonych
śrub [2].

1
2
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.10.3

Montaż sztywnego łańcucha T2

Zaznaczanie i wiercenie otworów
ff Przy zainstalowanej zasuwnicy wielopunktowej przyłóż szablon wierceń
(dostarczony wraz z okuciami), wypozycjonuj go względem trzpienia
czworokątnego i zaznacz rozmieszczenie otworów.
ff Wymontuj zasuwnicę wielopunktową i wywierć otwory według naniesionych oznaczeń.
ff Zamontuj ponownie zasuwnicę.
Montaż elementów okuć
śruba mocująca [1] = M4

ff Załóż elementy okuć zgodnie
z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta.

1

4.11

Frezowanie ramy

4.11.1

Sposób montażu elementów ramowych z oznakowaniem SKG

H39.MFVRS004PL-00

9,5
8,5

9,5
8,5

0

0

Podczas montażu elementów ramowych należy bezwzględnie przestrzegać wymiaru pozycji
pionowej. Dzięki temu hak może się w pełni wysunąć podczas ryglowania i osiągnąć minimalny wymagany poziom zahaczenia o zaczep.

Hak powinien wsuwać się
w element ramy przynajmniej na
9,5 mm.
Podczas ryglowania i odryglowania hak musi się bez trudu
przemieszczać
i w całości wysuwać z kasety.
Należy odpowiednio wyfrezować
profil i zamontować elementy
ramowe przy pomocy dołączonych wkrętów, (patrz rozdział
4.12 „Przykręcanie elementów
ramowych z oznakowaniem
SKG” strona 49).

02.2019
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.11.2

Frezowanie ramy pod BS 23/25/2600
Określanie pozycji, patrz rozdział 3.1
„Dostępne wymiary” strona 10.

Przy frezowaniu należy stosować
okulary ochronne.

Poniższe wymiary frezowania uwzględniają:
3

zaczep E8H: zamek główny
zaczep Q : zamki dodatkowe

1

E8QH: Listwa zaczepowa
Aby uzyskać wymiary frezowania pod inne
elementy ramowe np. listwy zaczepowe należy
skontaktować się z doradcą tech. KFV.

2

Regulacja Q w zamkach dodatkowych
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] wysokość elementu plus 1 mm

C

3

3

2

M

1

X

N

5

4

3

1

2

4

5

3

B
Zaczep z częścią wymienną AT
i kieszenią rygla zamka głównego
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] wysokość elementu plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

Zaczep z funkcją DZIEŃ/NOC
i kieszenią rygla zamka głównego
[1] 23,5 mm
[2] 78,0 mm
[3] wysokość elementu plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

Przy profilach U o wysokości 6 mm
i zastosowaniu części wymiennej AT
z serii 118/119 frezowanie nie jest
wymagane.

42/64

02.2019

H39.MFVRS004PL-00

Instrukcja montażu

Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.11.3

Frezowanie ramy pod 23/25/2600 T2 (sztywny łańcuch)
określanie pozycji, patrz rozdział 3.1
„Dostępne wymiary” strona 10.

Przy frezowaniu należy stosować
okulary ochronne.

Poniższe wymiary frezowania uwzględniają:

3
1

zaczep T2 : sztywny łańcuch
E8QT2H: listwa zaczepowa z T2
Aby uzyskać wymiary frezowania pod inne
elementy ramowe np. listwy zaczepowe należy
skontaktować się z doradcą tech. KFV.

2

Obudowa rygla
sztywnego łańcucha T2
[1] 21,0 mm
[2] 155,0 mm
[3] wysokość elementu plus 1 mm

34 mm

* Wymiar „H” odnosi się do środka
zatrzasku zamka otwierania drzwi T2.
Środek frezowania pod obudowę rygla
znajduje się poniżej 34 mm.

H

W niektórych przypadkach w miejscu
obrotu zaczepu łańcucha sztywnego
rama musi być frezowana z boku.

[1] 115,0 mm
[2] 4,0 mm + grubość materiału
np. kątowej listwy zaczepowej

X

1

2

H39.MFVRS004PL-00
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.11.4

Frezowanie ramy pod BS 23/25/2600 TR (dodatkowy zamek zasuwkowy)
określanie pozycji, patrz rozdział 3.1
„Dostępne wymiary” strona 10.

Przy frezowaniu należy stosować
okulary ochronne.

Poniższe wymiary frezowania uwzględniają:

3

23xx zaczep:
2

1

dodatkowy zamek
zasuwkowy TR

Aby uzyskać wymiary frezowania pod inne
elementy ramowe np. listwy zaczepowe należy
skontaktować się z doradcą tech. KFV.

Dodatkowy zamek zasuwkowy TR osłonka zapadki
[1] 16,0 mm
[2] 50,0 mm
[3] wysokość elementu plus 1 mm
W przypadku zastosowania dodatkowego zamka zasuwkowego, należy
stosować tylko listwy zaczepowe.

H

X
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.11.5

Frezowanie ramy pod BS 23/25/2604
określanie pozycji, patrz rozdział 3.1
„Dostępne wymiary” strona 10.

Przy frezowaniu należy stosować
okulary ochronne.
Poniższe wymiary frezowania uwzględniają:
3

zaczep E8H: zamek główny
zaczep Q zamki dodatkowe
1

E8QH: Listwa zaczepowa
Aby uzyskać wymiary frezowania pod inne
elementy ramowe np. listwy zaczepowe należy
skontaktować się z doradcą tech. KFV.

2

Regulacja Q w zamkach
dodatkowych
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] wysokość elementu plus 1 mm

C

3

3
2

M

1

1

2

H

X

4

5

4

5

N
F
3

3

B

Zaczep z częścią wymienną AT
i kieszenią rygla zamka głównego
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] wysokość elementu plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

H39.MFVRS004PL-00

Zaczep z funkcją DZIEŃ/NOC
i kieszenią rygla zamka głównego
[1] 23,5 mm
[2] 78,0 mm
[3] wysokość elementu plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.11.6

Frezowanie ramy pod BS 2616
określanie pozycji, patrz rozdział 3.1
„Dostępne wymiary” strona 10.

Przy frezowaniu należy stosować
okulary ochronne.
Poniższe wymiary frezowania uwzględniają:
3

EQH: Listwa zaczepowa
1

Aby uzyskać wymiary frezowania pod inne
elementy ramowe np. listwy zaczepowe należy
skontaktować się z doradcą tech. KFV.

2

Zamek dodatkowy z sześcioma
okrągłymi ryglami kieszeń rygla
[1] 22,0 mm
[2] 150,0 mm
[3] wysokość elementu plus 1 mm
3

3
2

1

1

H
4

5

4

5

X
3

3

F

Zaczep z częścią wymienną AT
i kieszenią rygla zamka głównego
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] Bauteilhöhe plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm
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Zaczep z funkcją DZIEŃ/NOC
i kieszenią rygla zamka głównego
[1] 23,5 mm
[2] 78,0 mm
[3] wysokość elementu plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.11.7

Frezowanie ramy pod listwy łączące
BV 13/15/1600-1 / BV 13/15/1600-2
określanie pozycji, patrz rozdział 4.8
„Listwy łączące” strona 28.

Przy frezowaniu należy stosować
okulary ochronne.
Poniższe wymiary frezowania uwzględniają:
3

zaczep Q zamki dodatkowe
1

Aby uzyskać wymiary frezowania pod inne
elementy ramowe np. listwy zaczepowe należy
skontaktować się z doradcą tech. KFV.

2

Ustawienia regulacji Q zamka
dodatkowego
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] wysokość elementu plus 1 mm

O/P

X

H39.MFVRS004PL-00
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Instrukcja montażu

BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.11.8

Montaż elementów ramowych
Odpowiednie rozmieszczenie elementów ramowych w poziomie
wyznacza się względem osi systemowej

ff Listwy zaczepowe ew. zaczepy należy umieścić w otworach wyfrezowanych na ramie.
ff Listwy zaczepowe ew. zaczepy przymocować za pomocą wszystkich wkrętów.
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.12

Przykręcanie elementów ramowych z oznakowaniem SKG

4.12.1

Ramy z profili drewnianych
Elementy ramowe do zamka głównego
881-083 + 402-00031 C/D

Elementy ramowe do zamków dodatkowych z hakami
2500-267-2W

Elementy ramowe do zamków dodatkowych z kombinacją bolec/hak
2600-267-2W

4.12.2

RC2

RC3

3 szt. 4,0x40 mm

3 szt. 4,5x45 mm

RC2

RC3

2 szt. 4,0x40 mm

2 szt. 4,5x45 mm

RC2

RC3

2 szt. 4,0x40 mm

2 szt. 4,5x45 mm

(z certyfikacją SKH)

(z certyfikacją SKH)

(z certyfikacją SKH)

Ramy z profili aluminiowych
Elementy ramowe z oznaczeniem SKG

RC2

Ø ≥ 4,8 mm

4.12.3

Ramy z profili PCV
Elementy ramowe z oznaczeniem SKG

RC2

Ø ≥ 4,2 mm

H39.MFVRS004PL-00
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Instrukcja montażu

BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.13

Zachowanie luzu okuciowego
Należy przestrzegać instrukcji w zakresie montażu i obsługi
zawiasów do drzwi.

ff Odległość [1] pomiędzy pomiędzy listwą, a elementami ramowymi musi być ustawiona zgodnie
z instrukcją montażu producenta zawiasów do
drzwi.
Aby zapewnić prawidłowe działanie zasuwnic wielopunktowych
KFV, należy zachować odległość w przedziale 3,5 mm ± 1,5 mm.

1
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.13.1
Regulacja części wymiennej AT
Przy zamykaniu drzwi zapadka musi zatrzaskiwać się w części wymiennej AT
przy zachowaniu możliwie najmniejszego luzu. Do tego celu służy regulacja
położenia części wymiennej AT w poziomie.
ff Zamknij drzwi.
Zapadka musi zatrzaskiwać się
w części wymiennej AT [1] i utrzymywać drzwi zamknięte.
• Jeśli zapadka nie zatrzaskuje się
lub nacisk na uszczelkę drzwi jest
zbyt mocny, należy przesunąć
część wymienną AT w kierunku
skrzydła drzwi.
• Jeśli luz na zapadce jest zbyt
duży należy przesunąć część wymienną AT w kierunku ramy.

1

T 10

ff Należy poluzować obie śruby
mocujące [1] .

1

ff Przesunięcie ogranicznika [1]
• w kierunku skrzydła drzwi - powoduje zmniejszenie docisku.
• w kierunku ramy - zwiększa
docisk.

1

H39.MFVRS004PL-00
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Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X
T10

2,5 Nm

ff Dokręć mocno obie śruby mocujące.

ff Zamknij drzwi i sprawdź czy zapadka zatrzaskuje się właściwie.
W razie potrzeby skoryguj ustawienie ogranicznika.

Funkcja DZIEŃ/NOC
T 10

1
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Funkcja DZIEŃ/NOC różni się od
części wymiennej AT tym, że umożliwia odblokowanie zaryglowania za
pomocą dźwigni [1].
• W trybie DZIEŃ możliwe jest
otwieranie drzwi od zewnątrz
bez użycia klucza.
Regulacja w poziomie odbywa się
tak samo jak w przypadku części
wymiennej AT.
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4.13.2 Ustawienia regulacji Q
W zaczepach z regulacją Q możliwa jest zmiana docisku w zakresie ± 2,5 mm
za pomocą dwóch śrub mimośrodowych [1], które zmieniają docisk na styku
drzwi z uszczelką ramy.
• Jeżeli docisk pomiędzy drzwiami,
a uszczelnieniem ramy jest zbyt
słaby regulację Q należy przesunąć w kierunku uszczelki ramy.
• Jeżeli docisk pomiędzy drzwiami,
a uszczelnieniem ramy jest zbyt
mocny regulację Q należy przesunąć w kierunku skrzydła drzwi.
1

1

Na śrubie mimośrodowej znajduje
się odpowiedni znacznik [1]
W momencie dostawy regulacja
Q znajduje się pozycji neutralnej.
Znacznik znajduje się u dołu.
Jeżeli znacznik znajduje się
w położeniu 90° oznacza to, że
osiągnięto maksymalny poziom
regulacji Q.

T 10

ff Należy poluzować trzy śruby
mocujące [1] regulację Q.
1
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ff Przekręć śruby mimośrodowe
[1] pod kątem 90° w prawo lub
w lewo.

1

T 10
1,3 Nm

ff Dokręć mocno trzy śruby mocujące regulację Q.

ff Zamknij drzwi i zarygluj, przekręcając rygiel dwukrotnie.
Zakończone stożkowo elementy
ryglujące przemieszczają się
w zaczepie i dociskają od boku
drzwi do uszczelki.

2x
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5

Sprawdzanie poprawności działania

5.1

Test działania przy drzwiach otwartych
Sprawdzanie poprawności działania klamki i zapadki
ff Obróć klamkę do końca w dół.
Klamka powinna obracać się
płynnie, bez oporu, a zapadka być
całkowicie schowana.
ff Zwolnij klamkę.
Klamka powinna samoistnie wrócić
do pozycji wyjściowej, a zapadka
powinna być całkowicie wysunięta.

Sprawdzanie poprawności działania zapadki z kluczem (funkcja
wolnego biegu)
ff Obróć klucz w zamku głównym
do oporu i przytrzymaj, w kierunku otwierania.
Zapadka musi być całkowicie cofnięta.
ff Zwolnij klucz.
Zapadka musi wysunąć się całkowicie.

Wyciąganie klucza
ff Przekręć klucz do pozycji wyjściowej i go wyciągnij.
Klucz musi się płynnie wyciągać
z wkładki bębenkowej.
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Przesuwanie elementów ryglujących
ff Przekręć klucz dwukrotnie
w kierunku zamykania.
Rygiel zamka głównego i elementy
ryglujące w zamkach dodatkowych
muszą wysuwać się lekko na całej
długości.

2x

Sprawdzanie blokady zabezpieczającej
ff Spróbuj przesunąć ręcznie elementy ryglujące.
Przy uruchomionej blokadzie przesunięcie elementów ryglujących nie
będzie możliwe.

Chowanie się elementów ryglujących
ff Przekręć klucz dwukrotnie
w kierunku otwierania.
Rygiel zamka głównego i elementy
ryglujące w zamkach dodatkowych
muszą się całkowicie wsunąć, bez
oporu do kasety.

2x
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5.2

Test działania przy zamkniętych drzwiach
Sprawdzanie poprawności działania zapadki
ff Zamknij drzwi.
Drzwi muszą dać się lekko zamknąć.
Zapadka musi poprawnie zatrzaskiwać się w części wymiennej AT.
Zapadka nie zatrzaskuje się:
ff Przesuń część wymienną AT
w kierunku skrzydła drzwi.
Luz na zapadce jest zbyt duży:
ff Przesuń część wymienną AT
w kierunku ramy.

Sprawdzanie poprawności otwierania zapadki za pomocą klamki
ff Naciśnij klamkę i otwórz drzwi.
Zapadka chowa się całkowicie,
a drzwi otwierają się.
Sprawdzanie poprawności otwierania zapadki za pomocą klucza
(funkcja wolnego biegu)
ff Obróć klucz w zamku głównym
w kierunku otwierania i otwórz
drzwi.
Zapadka chowa się całkowicie,
a drzwi otwierają się.

2x
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Sprawdzanie poprawności działania elementów ryglujących
ff Przekręć klucz dwukrotnie
w kierunku zamykania.
Elementy ryglujące całkowicie się
wysuwają. Skrzydło drzwi na całej
długości przylega równo do uszczelki.
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Chowanie się elementów ryglujących
ff Przekręć klucz dwukrotnie
w kierunku otwierania.
Rygiel zamka głównego i elementy
ryglujące w zamkach dodatkowych
muszą się całkowicie wsunąć, bez
oporu do kasety.
ff Otwórz drzwi.
Drzwi muszą dać się lekko otwierać.

2x

5.3

Test działania sztywnego łańcucha T2
Test zaryglowania
ff Zamknij drzwi i przekręć gałkę
[1] do pozycji zaryglowania.
Rygiel [2] wsunie w ramię blokady
[3].

3
2

1

Kontrola działania ramienia blokady
ff Otwórz drzwi.
Ramię blokady aktywowane przez
rygiel ogranicza szerokość otwarcia
drzwi.
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Sprawdzanie poprawności otwierania za pomocą gałki
ff Zamknij drzwi.
ff Przekręć gałkę do pozycji odryglowania.
Riegel powinien lekko wysunąć się
do ramienia blokady.
ff Otwórz drzwi.
Ramię blokady pozostaje na swojej
pozycji, drzwi otwierają się swobodnie na całą szerokość.

1x

H39.MFVRS004PL-00

Sprawdzanie poprawności otwierania za pomocą klucza
ff W pozycji odryglowanej przekręć
jeden raz kluczem ryglowując
drzwi.
• Gałka powinna przekręcić się
samodzielnie do pozycji odryglowania.
• Riegel powinien lekko wysunąć
się do ramienia blokady.
ff Przekręć teraz jeden raz kluczem
z pozycji zaryglowanej do pozycji
odryglowanej.
ff Otwórz drzwi.
Ramię blokady pozostaje na swojej
pozycji, drzwi otwierają się swobodnie na całą szerokość.

02.2019

59/64

Instrukcja montażu

Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem
BS 230X, BS 250X, BS 260X
5.4

Test działania dodatkowego zamka zasuwkowego TR

2

1

ff Zamknij drzwi i wykonaj pojedynczy obrót kluczem, aby
zaryglować dodatkowy zamek
zasuwkowy [1].
Rygiel zamka [2] powinien swobodnie wsuwać się do blachy zaczepowej.
ff Naciśnij klamkę, ew. obróć klucz
w zamku głównym do pozycji
odryglowania.
Drzwi powinny pozostać zaryglowane.

Test wyciągania klucza
ff Przekręć klucz dodatkowego
zamka zasuwkowego do pozycji
wyjściowej i wyciągnij.
Klucz musi się płynnie wyciągać
z cylindra zamka.

Test odryglowania
ff Przekręć klucz jeden raz w kierunku otwierania.
Rygiel powinien w całości i bez żadnego oporu wsunąć się.
ff Naciśnij klamkę, ew. obróć klucz
do pozycji odryglowania.
Drzwi muszą dać się lekko otwierać.
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6

Usuwanie błędów

6.1

Wadliwe działanie klamki

Klamka nie wraca automatycznie do pozycji wyjściowej.
ff Należy sprawdzić poprawność osadzenia klamki.
• Klamka nie może stykać się bezpośrednio z rozetą, szyldem ani z kasetą zamka.
ff Sprawdź czy wartość momentu dokręcania śrub jest właściwa.
• Jeśli śruba jest zbyt mocno dokręcona, skrzydło drzwi w miejscu frezowania może się odkształcić i wywierać
nacisk boczny na obudowę zamka, powodując jego sztywność.
ff Sprawdź czy kieszeń pod zamek główny została wyfrezowana zgodnie z zadanymi wymiarami.
• Jeżeli po sprawdzeniu poprawności wymiarów, klamka nie wraca automatycznie do pozycji wyjściowej, należy
sprawdzić całą zasuwnicę wielopunktową KFV.
• Jeżeli wymiary wyfrezowanej kieszeni nie są odpowiednie, należy dokonać wymaganych poprawek.
ff Następnie należy ponownie wykonać test działania.
• Jeżeli klamka nadal nie wraca automatycznie do pozycji wyjściowej, należy sprawdzić całą zasuwnicę wielopunktową KFV.

6.2

Wadliwe działanie wkładki bębenkowej

Nie ma możliwości wyciągnięcia klucza.
ff Wyciągnij wkładkę z zamka i sprawdź czy działa poprawnie bez obciążeń.
• Jeżeli nadal występują problemy z obsługą, wkładka musi zostać wymieniona.
ff Następnie należy ponownie wykonać test działania z nową wkładką bębenkową.
• Jeżeli nadal występuje problem z wyciąganiem klucza, należy sprawdzić całą zasuwnicę wielopunktową KFV.

6.3

Opory przy zaryglowaniu i odryglowaniu

ff Sprawdź zakres możliwości regulacji części wymiennej AT (patrz rozdział 4.13.1 „Regulacja części wymiennej
AT” strona 51).
ff Sprawdź zakres możliwości regulacji Q (patrz rozdział 4.13.2 „Ustawienia regulacji Q” strona 53).
• Przesuń część wymienną AT i regulację Q w kierunku skrzydła drzwi, tak aby zmniejszyć docisk boczny.
ff Po przeprowadzeniu regulacji części wymiennej AT i regulacji Q należy ponownie wykonać test działania.
• Jeżeli nadal występują opory podczas obsługi, należy sprawdzić czy kieszeń pod zamek główny została wyfrezowana zgodnie z zadanymi wymiarami.
• Jeżeli po sprawdzeniu poprawności wymiarów frezowania, nadal występują opory podczas obsługi, należy
sprawdzić całą zasuwnicę wielopunktową KFV.
• Jeżeli wymiary wyfrezowanej kieszeni nie są odpowiednie, należy dokonać wymaganych poprawek.
ff Następnie należy ponownie wykonać test działania, przy właściwie wyfrezowanej kieszeni.

6.4

Wadliwe działanie sztywnego łańcucha T2

Opory przy zaryglowaniu i odryglowaniu
ff Wymontuj zasuwnicę wielopunktową i zarygluj i odrygluj sztywny łańcuch T2 w stanie wymontowanym.
• Jeżeli nadal występują opory podczas obsługi, sztywny łańcuch T2 musi zostać sprawdzony przez serwis KFV.
• Jeżeli w stanie wymontowanym nie występują żadne opory w działaniu, stan techniczny sztywnego łańcucha T2
jest poprawny.
ff Sprawdź czy kieszeń pod sztywny łańcuch T2 została wyfrezowana zgodnie z zadanymi wymiarami.
• Jeżeli wymiary wyfrezowanej kieszeni nie są odpowiednie, należy dokonać wymaganych poprawek.
ff Następnie należy ponownie wykonać test działania.
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Rygiel nie trafia we właściwe miejsce na ramieniu blokady
ff Sprawdź czy luz okuciowy odpowiada zadanym wymiarom (patrz rozdział 4.13 „Zachowanie luzu okuciowego”
strona 50).
• Jeżeli luz okuciowy jest nieodpowiedni, należy go wyregulować.
ff Następnie należy ponownie wykonać test działania.
• Jeżeli nadal występują opory podczas obsługi, dodatkowy zamek zasuwkowy TR musi zostać sprawdzony przez
serwis KFV.

6.5

Wadliwe działanie dodatkowego zamka zasuwkowego TR

Opory przy zaryglowaniu i odryglowaniu
ff Wymontuj zasuwnicę wielopunktową i zarygluj i odrygluj dodatkowy zamek zasuwkowy TR w stanie rozmontowaniu.
• Jeżeli nadal występują opory podczas obsługi, dodatkowy zamek zasuwkowy TR musi zostać sprawdzony przez
serwis KFV.
• Jeżeli w stanie wymontowanym nie występują żadne opory w działaniu, stan techniczny dodatkowego zamka
zasuwkowego TR jest poprawny.
ff Sprawdź czy kieszeń pod zamek dodatkowy została wyfrezowana zgodnie z zadanymi wymiarami.
• Jeżeli wymiary wyfrezowanej kieszeni nie są odpowiednie, należy dokonać wymaganych poprawek.
ff Następnie należy ponownie wykonać test działania.
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