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1

Εισαγωγή

1.4

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο, πριν
ξεκινήσετε τις εργασίες συναρμολόγησης. Τηρείτε
τις υποδείξεις του κεφαλαίου 2 "Ασφάλεια", για να
αποφύγετε κινδύνους τραυματισμού ή βλάβες.
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μέρος του συστήματος
πολλαπλού κλειδώματος και το εξειδικευμένο
προσωπικό πρέπει να έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση
σε αυτό.

1.1

Κατασκευαστής και σέρβις

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Εταιρεία του ομίλου SIEGENIA GRUPPE
Siemensstraße 10
42551 Velbert
Τηλ.: +49 2051 278-0
Φαξ: +49 2051 278-167
Email: info@kfv.de
Για παράπονα ή σέρβις απευθυνθείτε στον εμπορικό
αντιπρόσωπο.

1.2

Αποδέκτες του παρόντος εγχειριδίου

Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται αποκλειστικά
σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις. Όλες οι εργασίες
που περιγράφονται εδώ πρέπει να εκτελούνται
αποκλειστικά από έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό,
το οποίο έχει εκπαιδευτεί και εξασκηθεί στη
συναρμολόγηση, τη θέση σε λειτουργία και τη
συντήρηση συστημάτων πολλαπλού κλειδώματος.

1.3

Προβλεπόμενη χρήση

1.3.1
Χώρος τοποθέτησης
• Το σύστημα πολλαπλού κλειδώματος ενδείκνυται
για τοποθέτηση σε μονόφυλλες και δίφυλλες
πόρτες σε ανεγερμένα κτίρια.
• Το σύστημα πολλαπλού κλειδώματος επιτρέπεται
να τοποθετείται μόνο σε τεχνικά άψογα
τοποθετημένες πόρτες.
• Η κατασκευή της πόρτας πρέπει να επιτρέπει τη
χρήση του συστήματος πολλαπλού κλειδώματος.
1.3.2
Κλειδαριά και μεταλλικά εξαρτήματα
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τμήματα πλαισίου
της KFV.
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Μη προβλεπόμενη χρήση

• Το σύστημα πολλαπλού κλειδώματος δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξόδους
κινδύνου.
• Εκτός από την πλευρική διαδρομή ρύθμισης
της διάταξης ρύθμισης Q, το σύστημα
πολλαπλού κλειδώματος δεν έχει σχεδιαστεί
ώστε να πραγματοποιεί αλλαγές στο σχήμα ή
τροποποιήσεις στη στεγανότητα κλεισίματος
ως αποτέλεσμα μεταβολών θερμοκρασίας ή
τροποποιήσεων κατασκευής.
• Δεν επιτρέπεται η χρήση του συστήματος
πολλαπλού κλειδώματος σε πόρτες σε χώρους με
υγρασία ή σε χώρους με διαβρωτικές ουσίες στον
αέρα.
• Μην τοποθετείτε ξένα σώματα ή/και υλικά στην
περιοχή ανοίγματος, στο σύστημα κλειδώματος
ή στα τμήματα πλαισίου, τα οποία παρεμποδίζουν
ή παρακωλύουν την προβλεπόμενη χρήση.
• Μην πραγματοποιείτε παρεμβάσεις ή/και
τροποποιήσεις στο σύστημα πολλαπλού
κλειδώματος.
• Μην χρησιμοποιείτε τα στοιχεία ασφάλισης για να
διατηρείτε την πόρτα ανοιχτή.
• Μην καλύπτετε με μπογιά τα κινούμενα ή
ρυθμιζόμενα στοιχεία ασφάλισης (π.χ. γλωσσίδιο,
γλώσσα).

1.5

Όροι και προϋποθέσεις
συναρμολόγησης

Πριν ή κατά τη συναρμολόγηση τηρείτε οπωσδήποτε
τον τοπικό οικοδομικό κανονισμό και τη νομοθεσία,
καθώς και τις παρακάτω προϋποθέσεις και τους όρους:
• Πριν από την τοποθέτηση του συστήματος
πολλαπλού κλειδώματος ελέγξτε την ακρίβεια
των διαστάσεων της πόρτας και του πλαισίου
της. Σε περίπτωση παραμόρφωσης ή ζημιάς στην
πόρτα ή στο πλαίσιο της πόρτας δεν επιτρέπεται
η τοποθέτηση του συστήματος πολλαπλού
κλειδώματος.
• Η επεξεργασία των επιφανειών της πόρτας και
του πλαισίου της πόρτας επιτρέπεται μόνο πριν
από την τοποθέτηση του συστήματος πολλαπλού
κλειδώματος. Η εκ των υστέρων επεξεργασία
μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα του
συστήματος πολλαπλού κλειδώματος.
• Για όλες τις διαστάσεις διάνοιξης και διάτρησης
τηρείτε τις αντίστοιχες θέσεις και τα μεγέθη εντός
των καθορισμένων ανοχών. Τηρείτε με ακρίβεια την
οριζόντια και κατακόρυφη ευθυγράμμιση.
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• Καθαρίστε τα ρινίσματα από τις υποδοχές μετά τη
διάνοιξη.
• Μην στέφετε υπερβολικά τις βίδες και μην τις
τοποθετείτε στραβά.
• Μην επεξεργάζεστε μηχανικά την πόρτα με
τοποθετημένο το σύστημα πολλαπλού κλειδώματος
(π.χ. διάτρηση, διάνοιξη).
• Μην τρυπήσετε σε καμία περίπτωση την κύρια
κλειδαριά.
• Τοποθετήστε τα μεταλλικά εξαρτήματα και τον
κύλινδρο ευθυγραμμισμένα.
• Τηρείτε το διάκενο πατούρας (απόσταση μεταξύ
στελέχους επέκτασης και τμήματος πλαισίου):
Το σύστημα πολλαπλού κλειδώματος λειτουργεί
με ασφάλεια με διάκενο πατούρας εντός 3,5 mm
+/- 1,5 mm. Εκτός αυτού ο τεχνικός πρέπει
να διασφαλίσει ότι το διάκενο πατούρας που
επιλέγεται είναι τουλάχιστον τόσο μεγάλο, ώστε
να διασφαλίζεται η λειτουργία της πόρτας χωρίς
περιορισμούς.
• Χρησιμοποιείτε μόνο στεγανοποιητικά υλικά χωρίς
οξέα, για να αποφύγετε της ζημιές από διάβρωση
σε εξαρτήματα ή στην πόρτα.

1.6

Μεταφορά

• Τοποθετήστε στο φύλλο της πόρτας στο πλαίσιο
εξαρτήματα περιορισμού του διάκενου της πόρτας.
• Σε περίπτωση μεταφοράς μιας
προσυναρμολογημένης πόρτας χωρίς κύλινδρο
κλειδαριάς η παρεχόμενη ασφάλεια μεταφοράς
πρέπει να βρίσκεται στην κύρια κλειδαριά.

1.7

Διαστάσεις

Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm.

1.8

Χρησιμοποιούμενα σύμβολα

Στο παρόν έγγραφο χρησιμοποιούνται τα παρακάτω
εικονοσύμβολα:
Γενική προειδοποίηση

Χρήσιμη πληροφορία ή συμβουλή

Μην ασκείτε μηχανική δύναμη

Φοράτε προστατευτικό οφθαλμών

Φοράτε προστατευτικά υποδήματα

Φοράτε προστατευτικά γάντια

Διαβάστε στο αντίστοιχο σημείο στο εγχειρίδιο

Διάμετρος διάνοιξης ή διάτρησης

Μήκος εγκοπής

Βάθος εγκοπής στην κάτω ακμή του στελέχους

Πλάτος εγκοπής

Διαμπερής διάτρηση

Μεταλλικά προφίλ

Ξύλινα προφίλ

Πλαστικά προφίλ

• Κατά τη χρήση και κατά τη μεταφορά διασφαλίστε
ότι τα στοιχεία ασφάλισης βρίσκονται σε θέση
ασφάλισης, για να εμποδίσετε ένα ανεξέλεγκτο
άνοιγμα της πόρτας.
• Τα συστήματα πολλαπλού κλειδώματος είναι
ευαίσθητα εξαρτήματα και συνεπώς πρέπει να τα
χειρίζεστε προσεκτικά. Δεν πρέπει για παράδειγμα
να τα πετάτε, να τα χτυπάτε δυνατά ή να τα
κάμπτετε.
• Κατά τη μεταφορά μην πιάνετε την πόρτα από το
πόμολο ή το μεταλλικό εξάρτημα.
H39.MFVRS006EL-00
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1.9

Διαφορετικές ενδείξεις

Στο παρόν εγχειρίδιο οι παρακάτω χαρακτήρες έχουν
την εξής σημασία:
• Τα κείμενα μετά από αυτή τη σήμανση είναι
απαριθμήσεις.
– Τα κείμενα μετά από αυτή τη σήμανση είναι
δευτερεύουσες απαριθμήσεις.
ff Τα κείμενα μετά από αυτή τη σήμανση είναι
οδηγίες που πρέπει να εκτελεστούν με τη
συγκεκριμένη σειρά.

Παραπομπές
«» Μια ξεχωριστή παραπομπή θα βρίσκεται εντός
εισαγωγικών.
() Μια παραπομπή στη ροή του κειμένου θα
βρίσκεται εντός παρένθεσης.

1.10

Προτεινόμενες βίδες

1.11

Άλλα ισχύοντα έγγραφα

Κατά τη συναρμολόγηση του συστήματος πολλαπλού
κλειδώματος τηρείτε οπωσδήποτε όλες τις οδηγίες
συναρμολόγησης και χειρισμού, που συνοδεύουν
άλλα (προαιρετικά) εξαρτήματα. Ενδέχεται να ισχύουν
επίσης οι οδηγίες του κατασκευαστή της πόρτας και
των κατασκευαστών άλλων εξαρτημάτων.

1.12

Κατάλληλη απόρριψη

• Το σύστημα πολλαπλού κλειδώματος και τα
εξαρτήματα που διατίθενται προαιρετικά δεν
ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους
ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.
• Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμες
πρώτες ύλες και μπορεί να οδηγηθεί στην
ανακύκλωση απορριμμάτων χαρτιού.

1.13

Αιτίες ζημιάς

Αλουμίνιο:
SKG** Ø ≥ 4,8 mm
Προφίλ αλουμινίου με πάχος τοιχώματος τουλ. 2 mm
Δεν επιτρέπεται η διάτρηση του φύλλου της πόρτας με τοποθετημένο το
σύστημα πολλαπλού κλειδώματος στην περιοχή της πλάκας της κλειδαριάς.

Ξύλο:
SKG** Ø 4,0 mm x 40 mm
SKG*** Ø 4,5 mm x 45 mm
Πιστοποίηση SKH

Μην χτυπάτε με δύναμη τον τετράγωνο πείρο του πόμολου στην καστάνια
της κλειδαριάς.
Πλαστικό:
SKG** Ø ≥ 4,2 mm
Οπλισμένος χάλυβας με πάχος τοιχώματος τουλ. 1,5 mm

Μην μεταφέρετε το φύλλο της πόρτας από το πόμολο.
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Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800

Τα στοιχεία ασφάλισης δεν πρέπει να έχουν εξαχθεί, όταν είναι ανοιχτή η
πόρτα.

Επιτρέπεται να ασκείται δύναμη στο πόμολο μόνο στην κανονική φορά
περιστροφής. Στην κατεύθυνση πίεσης επιτρέπεται να ασκείται στο πόμολο
δύναμη έως 150 N. Η κλειδαριά ή το σύστημα πολλαπλού κλειδώματος
επιτρέπεται να κλειδώνονται μόνο με το αντίστοιχο κλειδί (και όχι με άλλα
αντικείμενα).

Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το πόμολο και το κλειδί.

Οι δίφυλλες πόρτες δεν πρέπει να πιέζονται από το σταθερό φύλλο.

H39.MFVRS006EL-00
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Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί

Οδηγίες συναρμολόγησης

BS 2100, BS 2800

2

Ασφάλεια

Πριν από την έναρξη των εργασιών συναρμολόγησης
διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιητικές
υποδείξεις. Είναι χρήσιμες για την ασφάλεια και
την αποφυγή κινδύνων, τραυματισμών και υλικών
ζημιών. Λαμβάνετε υπόψη όλες τις προειδοποιητικές
υποδείξεις.
Πληροφορία

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ιδιαίτερες καταστάσεις
και επισημαίνει περιστάσεις, που απαιτούν αυξημένη
προσοχή.

2.1

Μέσα ατομικής προστασίας

Για τις εργασίες συναρμολόγησης και επισκευής του
συστήματος πολλαπλού κλειδώματος θα χρειαστείτε
τα παρακάτω μέσα ατομικής προστασίας:
• Προστατευτικά υποδήματα
• Προστατευτικά γάντια
• Προστατευτικά γυαλιά

2.2

Βαριά εξαρτήματα

Κατά τις εργασίες στα συστήματα πολλαπλού
κλειδώματος απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις
η ανάρτηση του φύλλου της πόρτας.
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ποδιών.
Φοράτε προστατευτικά υποδήματα

2.3

Αιχμηρές ακμές

Σε περίπτωση μείωσης του μήκους μεταλλικών
εξαρτημάτων δημιουργούνται αιχμηρές ακμές.
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από κόψιμο.
Φοράτε προστατευτικά γάντια

2.4

Εκτοξευόμενα ρινίσματα

Κατά τις εργασίες διάτρησης εκτοξεύονται ρινίσματα.
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ματιών.
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά

8/44

02.2019

H39.MFVRS006EL-00

Οδηγίες συναρμολόγησης

Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800

3

Παραλλαγές και εξαρτήματα

Το σύστημα πολλαπλού κλειδώματος διατίθεται σε δύο παραλλαγές με πείρους-μανιτάρια [1] ή με κυλινδρικούς
άξονες [2].
Για την επέκταση των συστημάτων πολλαπλού κλειδώματος μπορεί να τοποθετηθεί ένα στέλεχος επέκτασης [3]
ή/και [4] με πρόσθετο στοιχείο κλειδώματος.
BS 2100

1

BS 2800

2

A 2100

3

A 2800

4

H39.MFVRS006EL-00
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Οδηγίες συναρμολόγησης

Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800
3.1

Παραλλαγές διαστάσεων

3.1.1

Αποστάσεις: 72 mm, 74 mm, 92 mm, 94 mm

Παραλλαγές
διαστάσεων

A

B

C

F

G

H

I

K

R001

2170

823

810

410

1020

260

260

137

R002

2170

770

730

410

1050

260

310

219

R003

2170

823

660

410

1020

260

410

137

R004

2400

763

737

403

1050

267

534

226

R005

2170

880

730

410

1049

260

310

110

R014

2170

770

730

410

1020

260

340

189

R016

2170

970

910

410

1042

260

138

R023

2170

970

910

410

1049

260

131

R024

2170

770

810

410

1042

260

238

212

R025

2170

770

810

410

1050

260

230

220

K060

837

136

260

C

I

Οι διαστάσεις ισχύουν για το σύστημα πολλαπλού κλειδώματος στη θέση ασφάλισης

660

H

Διαστάσεις I + K

M

1

X

A

X

Απομάκρυνση
72,74,
74,92,
92,94
94 mm
mm
Entfernung
72,

= Σήμανση συστήματος
Όλες οι διαστάσεις
ξεκινούν από το [X] έως
το κέντρο του στοιχείου
κλειδώματος

M

= 29,0

N

= 57,5

Όλες οι καθορισμένες
διαστάσεις στηρίζονται στη
σήμανση συστήματος [X].
Η σήμανση συστήματος [X] βρίσκεται
μόνο στις αποστάσεις 72, 74, 92 και
94 mm στο ίδιο ύψος με την καστάνια
του πόμολου [1].

K

B

G

F

N

X

= Δυνατότητα μείωσης
μήκους

10/44
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Οδηγίες συναρμολόγησης

Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800

3.1.2

Απόσταση 85 mm

Παραλλαγές
διαστάσεων

A

B

C

F

G

H

I

K

R001

2170

816

817

403

1013

267

260

137

R002

2170

763

730

403

1043

267

310

219

R003

2170

816

660

403

1013

267

410

137

R004

2400

756

737

396

1043

274

534

226

R005

2170

873

730

403

1042

267

310

110

R014

2170

763

730

403

1013

267

340

189

R016

2170

963

910

403

1035

267

138

R023

2170

963

910

403

1042

267

131

R024

2170

763

810

403

1035

267

238

212

R025

2170

763

810

403

1043

267

230

220

K060

837

129

267

C

I

Οι διαστάσεις ισχύουν για το σύστημα πολλαπλού κλειδώματος στη θέση ασφάλισης

660

H

Διαστάσεις I + K

X

= Δυνατότητα μείωσης
μήκους
= Σήμανση συστήματος
Όλες οι διαστάσεις
ξεκινούν από το [X] έως
το κέντρο του στοιχείου
κλειδώματος

M

= 36,0

N

= 50,5

Απομάκρυνση
85mm
mm
Entfernung 85

Όλες οι καθορισμένες
διαστάσεις στηρίζονται στη
σήμανση συστήματος [X].
Η σήμανση συστήματος [X] βρίσκεται
μόνο στις αποστάσεις 72, 74, 92 και
94 mm στο ίδιο ύψος με την καστάνια
του πόμολου [1].
Στις αποστάσεις 85 mm η καστάνια
του πόμολου κινείται προς τα κάτω.
Απόσταση 85 mm = -7 mm

K

B

G

F

N

-7 mm

X

X

A

M

1

H39.MFVRS006EL-00
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Οδηγίες συναρμολόγησης

Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800
3.1.3

Απόσταση 88 mm
Οι διαστάσεις ισχύουν για το σύστημα πολλαπλού κλειδώματος στη θέση ασφάλισης

C

I

Παραλλαγές
διαστάσεων

A

B

C

F

G

H

I

K

R001

2170

819

814

406

1016

264

260

137

R002

2170

766

734

406

1046

264

310

219

R003

2170

819

664

406

1016

264

410

137

R004

2400

759

741

399

1046

271

534

226

R005

2170

876

734

406

1045

264

310

110

R014

2170

766

734

406

1016

264

340

189

R016

2170

966

914

406

1038

264

138

R023

2170

966

914

406

1045

264

131

R024

2170

766

814

406

1038

264

238

212

R025

2170

766

814

406

1046

264

230

220

K060

837

132

264

1

H

Διαστάσεις I + K
X

X

X

= Δυνατότητα μείωσης
μήκους
= Σήμανση συστήματος
Όλες οι διαστάσεις
ξεκινούν από το [X] έως
το κέντρο του στοιχείου
κλειδώματος

M

= 33,0

N

= 53,5

Απομάκρυνση
mm
Entfernung 8888mm

Όλες οι καθορισμένες
διαστάσεις στηρίζονται στη
σήμανση συστήματος [X].
Η σήμανση συστήματος [X] βρίσκεται
μόνο στις αποστάσεις 72, 74, 92 και
94 mm στο ίδιο ύψος με την καστάνια
του πόμολου [1].
Στις αποστάσεις 88 mm η καστάνια
του πόμολου κινείται προς τα κάτω.
Απόσταση 88 mm = -4 mm

K

B

G

F

N

-4 mm

M
A

664
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Οδηγίες συναρμολόγησης

Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800

3.1.4

Τύποι κύριας κλειδαριάς ενεργοποιούμενης με κλειδί
Μεταβλητές διαστάσεις σε mm

Τύπος κύριας
κλειδαριάς

Κύλινδρος
κλειδαριάς
PZ/RZ

Απόσταση
[E]

Διάσταση
περόνης
[D]

Διάσταση πίσω
περόνης
[L]

Εξαγωγή
γλωσσιδίου
[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

χωρίς γλωσσίδιο

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

χωρίς γλωσσίδιο

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

Σχέδιο: PZ

Σχέδιο: RZ

Διαστάσεις
φρεζαρίσματος
Fräsmaße

3*

53,5

M

Q

O

S

Σήμανση
Systemmarkierung
συστήματος

E

E

N

6,5

P

P

R

D

D

L

L

* Αυτή η διάσταση αναφέρεται σε επίπεδο στέλεχος 3 mm, με επίστρωση χάλυβα.
Με τη χρήση άλλων στελεχών αυτή η διάσταση και οι διαστάσεις που εξαρτώνται από αυτήν μπορεί να αλλάξουν.
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Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί

Οδηγίες συναρμολόγησης

BS 2100, BS 2800
3.1.5

Στοιχεία πρόσθετου κλειδώματος
BS 2100

11,5

9,4

Ø 11

19

7,3

Ø 7,8

9,4

BS 2300

Ø 11

19

8
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Οδηγίες συναρμολόγησης

Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800

4

Συναρμολόγηση

4.1

Αλλαγή κατεύθυνσης DIN της γλώσσας soft lock
1 x 5,5 mm

1

Στην πλευρά της πλάκας της
κλειδαριάς βρίσκεται μια
σχισμή [1]. Μέσα από αυτήν το
ελατήριο ασφάλισης [2] του άξονα
γλώσσας μπορεί να ανοιχτεί με ένα
κατσαβίδι με επίπεδη μύτη.

2

ff Πιέστε προσεκτικά με το
κατσαβίδι με επίπεδη μύτη
μέσα από το άνοιγμα το
ελατήριο ασφάλισης του άξονα
γλώσσας.
Ο άξονας γλώσσας
απελευθερώνεται.
ff Τραβήξτε έξω τη γλώσσα και
περιστρέψτε την κατά 180°.

ff Πιέστε τη γλώσσα προσεκτικά
στην πλάκα της κλειδαριάς
μέχρι ο άξονας της γλώσσας
να ασφαλίσει στο ελατήριο
ασφάλισης και αφήστε
ελεύθερη τη γλώσσα.
Η γλώσσα πρέπει να εξέρχεται
αυτόματα και να συγκρατείται
με ασφάλεια από το ελατήριο
ασφάλισης.

ΚΛΙΚ!

5x

H39.MFVRS006EL-00

ff Ελέγξτε αν η γλώσσα εδράζεται
σωστά και κινείται εύκολα.
Πιέστε τη γλώσσα πολλές
φορές (περίπου 5) στην πλάκα
της κλειδαριάς και αφήστε την
ξανά.
Η γλώσσα πρέπει να κινείται
εύκολα και να εξέρχεται πλήρως.
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Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί

Οδηγίες συναρμολόγησης

BS 2100, BS 2800
4.2

Γλώσσα μπίλιας

4.2.1

Αντικατάσταση γλώσσας soft lock με γλώσσα μπίλιας
1 x 5,5 mm

1

Στην πλευρά της πλάκας της
κλειδαριάς βρίσκεται μια
σχισμή [1]. Μέσα από αυτήν το
ελατήριο ασφάλισης [2] του άξονα
γλώσσας μπορεί να ανοιχτεί με ένα
κατσαβίδι με επίπεδη μύτη.

2

ff Πιέστε προσεκτικά με το
κατσαβίδι με επίπεδη μύτη
μέσα από το άνοιγμα το
ελατήριο ασφάλισης του άξονα
γλώσσας.
Ο άξονας γλώσσας
απελευθερώνεται.
ff Τραβήξτε έξω τη γλώσσα και
αντικαταστήστε την με τη
γλώσσα μπίλιας.

ff Πιέστε τη γλώσσα μπίλιας
προσεκτικά στην πλάκα της
κλειδαριάς μέχρι ο άξονας της
γλώσσας να ασφαλίσει στο
ελατήριο ασφάλισης και αφήστε
ελεύθερη τη γλώσσα μπίλιας.
Η γλώσσα μπίλιας πρέπει να
εξέρχεται αυτόματα και να
συγκρατείται από το ελατήριο
ασφάλισης.

ΚΛΙΚ!

5X

16/44

02.2019

ff Ελέγξτε αν η γλώσσα μπίλιας
εδράζεται σωστά και κινείται
εύκολα, πιέζοντας τη γλώσσα
μπίλιας πολλές φορές
(περίπου 5) στην πλάκα της
κλειδαριάς και αφήνοντάς την
ξανά.
Η γλώσσα μπίλιας πρέπει να
κινείται εύκολα και να εξέρχεται
πλήρως.
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Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800

4.2.2

Ρύθμιση γλώσσας μπίλιας
ff Ευθυγραμμίστε το μεσαίο
τμήμα έτσι, ώστε η οπή [1] να
δείχνει προς τα εμπρός.

1

2 mm

ff Εισαγάγετε ένα κλειδί άλλεν
2 mm μέσω της οπής του
μεσαίου τμήματος στον άξονα
της γλώσσας.

μέγ.
11,9 mm

ελάχ.
3,4 mm

Η γλώσσα μπίλιας επιτρέπεται
να εξέλθει μόνο έως τη μέγιστη
καθορισμένη τιμή.
Η θέση της γλώσσας μπίλιας
εξαρτάται από το διάκενο πατούρας
της πόρτας (βλέπε κεφάλαιο 4.13
«Ρύθμιση διάκενου πατούρας» από
σελίδα 34).

ff Περιστρέψτε το κλειδί άλλεν
αριστερόστροφα.
Η γλώσσα μπίλιας εξάγεται.
ff Περιστρέψτε το κλειδί άλλεν
δεξιόστροφα.
Η γλώσσα μπίλιας εισάγεται.

H39.MFVRS006EL-00
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Οδηγίες συναρμολόγησης

Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800
4.3

Διάτρηση φύλλου πόρτας
Προσδιορισμός θέσης, βλέπε
κεφάλαιο 3.1 «Παραλλαγές
διαστάσεων» από σελίδα 10.

Φοράτε προστατευτικά γυαλιά

Διανοιγμένη υποδοχή για την
κύρια κλειδαριά
[1] 16,0 mm
[2] 234,0 mm
[3] 137,0 mm
[4] 17,5 mm + 1 mm
[5] Διάσταση περόνης
[E] Απόσταση

1

2

E

Για απόσταση 94 mm η
διάσταση πίσω περόνης είναι
(θέση 4) 20,3 mm + 1 mm

3

5

Διάτρηση
πόμολου

Διάτρηση PZ

1

2

4

Διάτρηση RZ

5

E
3

6

4
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Διατρήσεις για το πόμολο και τον
κύλινδρο
[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] Απόσταση

4

H39.MFVRS006EL-00

Οδηγίες συναρμολόγησης

Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800

4.4

Τοποθέτηση συστήματος πολλαπλού κλειδώματος
ff Εισαγάγετε το σύστημα
πολλαπλού κλειδώματος στο
τρυπημένο φύλλο της πόρτας.
ff Ευθυγραμμίστε το σύστημα
πολλαπλού κλειδώματος στην
καστάνια του πόμολου [1].
1

1

ff Βιδώστε το σύστημα πολλαπλού
κλειδώματος στο φύλλο της
πόρτας.

H39.MFVRS006EL-00
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Οδηγίες συναρμολόγησης

Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800
4.5

Στελέχη επέκτασης A 2100, A 2800

Σε πόρτες μεγάλου ύψους το σύστημα πολλαπλού κλειδώματος μπορεί συμπληρωθεί μέσω ενός στελέχους
επέκτασης με ένα επιπλέον στοιχείο κλειδώματος.

20/44

02.2019

298,6 mm

Min. 10 mm

195,7 mm
298,6 mm

298,6 mm

298,6 mm

Min. 10 mm

185,7 mm
Kürzbarkeit
Μέγ.Max.
ικανότητα
μείωσης

A 2800

185,7 mm
Μέγ.Max.
ικανότητα
μείωσης
Kürzbarkeit

195,7 mm

A 2100

H39.MFVRS006EL-00
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Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800

4.5.1

Μείωση μήκους συστήματος πολλαπλού κλειδώματος

2

25 mm

ff Μετρήστε στο στέλεχος του
συστήματος πολλαπλού
κλειδώματος [1] από το κέντρο
της οπής βίδας [2] πάνω από
τον άξονα κλειδώματος 25 mm
προς τα επάνω.

1

2

ff Κόψτε το προεξέχον τμήμα και
λειάνετε τις αιχμηρές ακμές.

H39.MFVRS006EL-00
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Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί

Οδηγίες συναρμολόγησης

BS 2100, BS 2800
4.5.2

Τοποθέτηση συστήματος πολλαπλού κλειδώματος
ff Εισαγάγετε το σύστημα
πολλαπλού κλειδώματος στο
τρυπημένο φύλλο της πόρτας.
ff Ευθυγραμμίστε το σύστημα
πολλαπλού κλειδώματος στην
καστάνια του πόμολου [1].
1

1

22/44
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Οδηγίες συναρμολόγησης

Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800
ff Αφήστε ελεύθερες τις επάνω
τέσσερις θέσεις βιδών.
ff Βιδώστε το σύστημα πολλαπλού
κλειδώματος στις υπόλοιπες
θέσεις βιδών με το φύλλο της
πόρτας.

H39.MFVRS006EL-00

02.2019

23/44

Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί

Οδηγίες συναρμολόγησης

BS 2100, BS 2800
4.6

Υπολογισμός και μείωση μήκους στελέχους επέκτασης
Το στέλεχος και το συνδετικό έλασμα
δεν πρέπει να τσακίζονται.

ff Τραβήξτε προσεκτικά το
στέλεχος προς τα μπροστά.

ff Οδηγήστε τους άξονες [1] του
συνδετικού ελάσματος του
στελέχους επέκτασης στην οπή
του συνδετικού ελάσματος
του συστήματος πολλαπλού
κλειδώματος.
2
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Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800
Το μήκος του στελέχους ανάρτησης
μπορεί να μειωθεί το μέγιστο έως
10 mm πάνω από το κέντρο της οπής
βίδας [1].

ff Τοποθετήστε το σύστημα
πολλαπλού κλειδώματος μαζί
με το στέλεχος επέκτασης στο
φύλλο της πόρτας.
ff Υποδείξτε τη θέση μείωσης
μήκους στο στέλεχος
επέκτασης.
1

ελάχ. 10 mm

1
3

ff Αφαιρέστε ξανά το στέλεχος
ανάρτησης [1] από το σύστημα
πολλαπλού κλειδώματος [2].
ff Κόψτε το προεξέχον τμήμα [3]
του στελέχους επέκτασης και
λειάνετε τις αιχμηρές ακμές.

2
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Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί

Οδηγίες συναρμολόγησης

BS 2100, BS 2800
4.7

Τοποθέτηση συστήματος πολλαπλού κλειδώματος και στελέχους επέκτασης
ff Συνδέστε εκ νέου το στέλεχος
ανάρτησης με το σύστημα
πολλαπλού κλειδώματος.

ff Τοποθετήστε το σύστημα
πολλαπλού κλειδώματος μαζί
με το στέλεχος επέκτασης
στο φύλλο της πόρτας και
τοποθετήστε όλες τις υπόλοιπες
βίδες.

26/44

02.2019

H39.MFVRS006EL-00

Οδηγίες συναρμολόγησης

Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800

4.8

Τοποθέτηση σετ πόμολου
Πριν από τη συναρμολόγηση των μεταλλικών εξαρτημάτων διαβάστε τις συνοδευτικές
οδηγίες συναρμολόγησης του κατασκευαστή.

Πριν από τη διάτρηση ευθυγραμμίστε το σχέδιο διάτρησης των μεταλλικών εξαρτημάτων
με τις θέσεις των οπών στερέωσης των πλακών κλειδαριάς, βλέπε κεφάλαιο 3.1.4 «Τύποι
κύριας κλειδαριάς ενεργοποιούμενης με κλειδί» από σελίδα 13.

Πριν από τη διάτρηση εξάγετε το σύστημα πολλαπλού κλειδώματος.

Σημείωση και διάτρηση οπών
ff Με τοποθετημένο το σύστημα πολλαπλού κλειδώματος
ευθυγραμμίστε το πρότυπο διάτρησης που συνοδεύει το μεταλλικό
εξάρτημα με τον τετράγωνο πείρο του πόμολου και σημειώστε τις
θέσεις των οπών.
ff Εξάγετε το σύστημα πολλαπλού κλειδώματος και κάντε τις οπές.
ff Τοποθετήστε ξανά το σύστημα πολλαπλού κλειδώματος.
Τοποθέτηση μεταλλικών εξαρτημάτων
ff Εισαγάγετε τον τετράγωνο
πείρο του πόμολου στην
καστάνια του πόμολου.

ff Εισαγάγετε τον κύλινδρο
κλειδαριάς στην κύρια
κλειδαριά.
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Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί

Οδηγίες συναρμολόγησης

BS 2100, BS 2800
ff Στερεώστε τον κύλινδρο
κλειδαριάς με τη βίδα [1] του
κυλίνδρου κλειδαριάς.

ff Συναρμολογήστε σύμφωνα
με τις συνοδευτικές
οδηγίες συναρμολόγησης
του κατασκευαστή το σετ
πόμολου.
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Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800

4.9

Διάτρηση πλαισίου

4.9.1

Διάτρηση πλαισίου για BS 2100 BS 2800
Προσδιορισμός θέσης, βλέπε
κεφάλαιο 3.1 «Παραλλαγές
διαστάσεων» από σελίδα 10.

Η οριζόντια ευθυγράμμιση των τμη
μάτων του πλαισίου πραγματοποιείται
κατά τον άξονα του συστήματος.

Κατά τις εργασίες διάτρησης φοράτε
συνεχώς προστατευτικά γυαλιά.

Οι καθορισμένες διαστάσεις διάτρησης
αναφέρονται στα εξής:
Τμήμα πλαισίου E8H:

Κύρια κλειδαριά

Για τις διαστάσεις διάτρησης άλλων
τμημάτων πλαισίου επικοινωνήστε με την
εξυπηρέτηση πελατών της KFV.

Διάταξη ρύθμισης Q των πρόσθετων μηχανισμών κλειδώματος
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] Ύψος εξαρτήματος συν 1 mm
3

3

2

4

1

2

5

4

3

M

1

5

3

X
N

Εξάρτημα στήριξης στοιχείου AT
και γλωσσιδίου
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] Ύψος εξαρτήματος συν 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

Εξάρτημα στήριξης γλώσσας
εύκολης απασφάλισης και
γλωσσιδίου
[1] 23,5 mm
[2] 78,0 mm
[3] Ύψος εξαρτήματος συν 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

Σε προφίλ U από μήκος βραχίονα 6 mm
και χρήση του στοιχείου AT της σειράς
118/119 δεν χρειάζεται διάτρηση.
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Οδηγίες συναρμολόγησης

Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800
4.10

Προδιαγραφές πιστοποίησης SKG

4.10.1

Τμήματα πλαισίου και βίδες

Πλαστικό πλαίσιο
Τμήμα πλαισίου με χάραξη SKG

Τμήμα πλαισίου ασφαλείας για
πείρους-μανιτάρια SB S-RS 3SL ...
(SIEGENIA)

RC2

Ø ≥ 4,2 mm

4.10.2

Τοποθέτηση των τμημάτων πλαισίου
Μέγιστη απόσταση ≤ 5 mm

Ελάχιστη απόσταση ≥ 3 mm

1
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8,5 mm

2

3 mm

10,5 mm

2

5 mm

1

Μέγιστη απόσταση ≤ 5 mm
Η μέγιστη απαιτούμενη διάσταση
ανάμεσα στην κάτω ακμή [1]
του πείρου-μανιτάρι (σε θέση
απασφάλισης) και του άκρου
εισόδου [2] του τμήματος πλαισίου
πρέπει να είναι το μεγ. 5 mm. Κατά
αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι
ο πείρος-μανιτάρι επιτυγχάνει την
ελάχιστη απαιτούμενη διάσταση
για να ασφαλίσει στο τμήμα
πλαισίου.
Ελάχιστη απόσταση ≥ 3 mm
Προκειμένου να αποφεύγονται οι
δυσλειτουργίες πρέπει να διατηρείται
μια ελάχιστη απόσταση 3 mm.
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Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800

4.11

Τοποθέτηση τμημάτων πλαισίου

4.11.1

Κύρια κλειδαριά
ff Τοποθετήστε το τμήμα πλαισίου
για την κύρια κλειδαριά στις
διανοιγμένες υποδοχές του
πλαισίου.

Χρησιμοποιήστε τις προβλεπόμενες
βίδες για πιστοποιημένα SKG τμήματα
πλαισίου (βλέπε κεφάλαιο 4.10
«Προδιαγραφές πιστοποίησης SKG» από
σελίδα 30).
Χρησιμοποιήστε τις συνιστώμενες από
την KFV βίδες για τμήματα πλαισίου
χωρίς πιστοποίηση SKG (βλέπε κεφάλαιο
1.10 «Προτεινόμενες βίδες» από
σελίδα 6).

ff Στερεώστε το τμήμα πλαισίου
με τις κατάλληλες βίδες.
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Τοποθέτηση τμημάτων πλαισίου BS 2100

BS 2100 + A 2100

298,6 mm

BS 2100

Προσδιορισμός θέσης για A 2100
βλέπε κεφάλαιο 4.5 «Στελέχη
επέκτασης A 2100, A 2800» από
σελίδα 20.
Min. 10 mm

Προσδιορισμός θέσης, βλέπε
κεφάλαιο 3.1 «Παραλλαγές
διαστάσεων» από σελίδα 10.

298,6 mm
298,6
mm

4.11.2

195,7 mm

BS 2100, BS 2800

Οδηγίες συναρμολόγησης

185,7 mm
Max. Kürzbarkeit

Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί

Τμήμα πλαισίου για A 2100
Η θέση του άξονα στο στέλεχος
επέκτασης βρίσκεται, μετρώντας
από την κάτω ακμή του στελέχους
επέκτασης μέχρι τη μέση του άξονα
στα 298,6 mm.

ff Τοποθετήστε τα τμήματα
πλαισίου σύμφωνα με τις
προδιαγραφές SKG (βλέπε
κεφάλαιο 4.10.2 «Τοποθέτηση
των τμημάτων πλαισίου» από
σελίδα 30).

Χρησιμοποιήστε τις προβλεπόμενες
βίδες για πιστοποιημένα SKG τμήματα
πλαισίου (βλέπε κεφάλαιο 4.10
«Προδιαγραφές πιστοποίησης SKG» από
σελίδα 30).
Χρησιμοποιήστε τις συνιστώμενες από
την KFV βίδες για τμήματα πλαισίου
χωρίς πιστοποίηση SKG (βλέπε κεφάλαιο
1.10 «Προτεινόμενες βίδες» από
σελίδα 6).

ff Στερεώστε τα τμήματα πλαισίου
με τις κατάλληλες βίδες.
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Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800

Τοποθέτηση τμημάτων πλαισίου BS 2800
Προσδιορισμός θέσης για A 2800
βλέπε κεφάλαιο 4.5 «Στελέχη
επέκτασης A 2100, A 2800» από
σελίδα 20.

Προσδιορισμός θέσης, βλέπε
κεφάλαιο 3.1 «Παραλλαγές
διαστάσεων» από σελίδα 10.
BS 2800 + A 2800

1

298,6 mm
298,6
mm

298,6 mm

3

4

2

3 mm
8,5 mm

2

Min. 10 mm

1

185,7 mm
Max. Kürzbarkeit

BS 2800

5 mm
10,5 mm
195,7 mm

4.12

Τοποθέτηση των τμημάτων
πλαισίου
Η απόσταση ανάμεσα στην κάτω
ακμή [1] του κυλινδρικού άξονα
(σε θέση απασφάλισης) και του
άκρου εισόδου [2] του τμήματος
πλαισίου πρέπει να είναι το
μεγ. 5 mm. Με αυτόν τον τρόπο
διασφαλίζεται ότι ο κυλινδρικός
άξονας επιτυγχάνει την ελάχιστη
απαιτούμενη διάσταση για
να ασφαλίσει στο τμήμα του
πλαισίου.
Προκειμένου να αποφεύγονται
οι δυσλειτουργίες πρέπει
να διατηρείται μια ελάχιστη
απόσταση 3 mm.
Η θέση του άξονα [3] στο στέλεχος
επέκτασης βρίσκεται, μετρώντας
από την κάτω ακμή [4] του
στελέχους επέκτασης μέχρι τη μέση
του άξονα στα 298,6 mm (βλέπε
κεφάλαιο 4.5 «Στελέχη επέκτασης
A 2100, A 2800» από σελίδα 20).

Χρησιμοποιήστε τις συνιστώμενες από
την KFV βίδες (βλέπε κεφάλαιο 1.10
«Προτεινόμενες βίδες» από σελίδα 6).

ff Στερεώστε όλα τα τμήματα
πλαισίου με τις κατάλληλες
βίδες.

H39.MFVRS006EL-00

02.2019

33/44

Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί

Οδηγίες συναρμολόγησης

BS 2100, BS 2800
4.13

Ρύθμιση διάκενου πατούρας
Τηρείτε το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και χειρισμού των
μεντεσέδων της πόρτας.

ff Ρυθμίστε σύμφωνα με τις συνοδευτικές οδηγίες
συναρμολόγησης του κατασκευαστή των
μεντεσέδων της πόρτας το διάκενο πατούρας [1]
μεταξύ του στελέχους και του τμήματος πλαισίου.
Για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων πολλαπλού
κλειδώματος KFV πρέπει να διατηρείται το διάκενο πατούρας
3,5 mm ± 1,5 mm.

1
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Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800

4.13.1
Ρύθμιση στοιχείου AT
Η γλώσσα πρέπει κατά το κλείσιμο της πόρτας να ασφαλίζει με όσο το
δυνατό λιγότερο τζόγο στο στοιχείο AT. Για τον σκοπό αυτό το στοιχείο AT
μπορεί να μετακινηθεί οριζόντια.
ff Κλείστε την πόρτα.
Η γλώσσα πρέπει να ασφαλίζει στο
στοιχείο AT [1] και να κρατά την
πόρτα κλειστή.
• Αν η γλώσσα δεν ασφαλίζει ή
αν η πίεση στη στεγανοποίηση
της πόρτας είναι πολύ υψηλή,
το στοιχείο AT πρέπει να
μετακινηθεί στην κατεύθυνση
του φύλλου της πόρτας.
• Αν η γλώσσα έχει πάρα πολύ
τζόγο, το στοιχείο AT πρέπει να
μετακινηθεί στην κατεύθυνση
του πλαισίου.

1

T 10

ff Λύστε τις δύο βίδες
ρύθμισης [1].

1

ff Μετακινήστε το αναστολέα [1]
• Στην κατεύθυνση του φύλλου
της πόρτας η πίεση μειώνεται.
• Στην κατεύθυνση του πλαισίου
η πίεση αυξάνεται.

1
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Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί

Οδηγίες συναρμολόγησης

BS 2100, BS 2800
T10
2,5 Nm

ff Σφίξτε τις δύο βίδες ρύθμισης.

ff Κλείστε την πόρτα και ελέγξτε
αν η γλώσσα ασφαλίζει σωστά.
Επαναλάβετε ενδεχομένως τις
ρυθμίσεις.

Γλώσσα εύκολης απασφάλισης
T 10

1
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Η γλώσσα εύκολης απασφάλισης
διαφέρει από το στοιχείο AT
χάρη σε έναν αναστολέα που
απασφαλίζει με έναν συρόμενο
μοχλό [1].
• Με απασφαλισμένο τον
αναστολέα η πόρτα μπορεί να
ανοίξει από έξω χωρίς κλειδί.
Η οριζόντια ρύθμιση του
αναστολέα είναι σταθερή, όπως με
το στοιχείο AT.
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Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί
BS 2100, BS 2800

4.14

Ρύθμιση προσπίεσης

4.14.1 Πείροι-μανιτάρια
Για τη ρύθμιση της πίεσης επαφής του φύλλου της πόρτας στη
στεγανοποίηση του πλαισίου δύναται να ρυθμιστούν οι πείροι-μανιτάρια
μέχρι και ένα χιλιοστό προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

1

Στο ρυθμιστικό παξιμάδι [1] του
πείρου-μανιτάρι υπάρχει μία
εγκοπή [2]. Στην ουδέτερη θέση η
εγκοπή αυτή βρίσκεται στη μεσαία
θέση.
Στη θέση 90° έχει επιτευχθεί η μεγ.
διαδρομή 1 mm.

2

1 mm

1 mm

11 mm

ff Περιστρέψτε τους πείρουςμανιτάρια [1] έως το πολύ 90°
προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
• Η ρύθμιση στην κατεύθυνση του
φύλλου της πόρτας αυξάνει την
πίεση.
• Η ρύθμιση στην κατεύθυνση του
τμήματος πλαισίου περιορίζει
την πίεση.
*Κλειδί-εργαλείο (περιλαμβάνεται προαιρετικά)
Σύντομη περιγραφή
Κωδικός υλικού (SIEGENIA)
157756
ΚΛΕΙΔΙ-ΕΡΓΑΛΕΙΟ SW4/SW11
υλικού

Ρύθμιση στην κατεύθυνση του
φύλλου της πόρτας
ff Περιστρέψτε τους πείρουςμανιτάρια προς την κατεύθυνση
του φύλλου της πόρτας.
ff Κλείστε την πόρτα και
κλειδώστε δύο φορές.
Οι πείροι-μανιτάρια εισέρχονται
στα τμήματα πλαισίου. Το φύλλο
της πόρτας βρίσκεται πιο κοντά στη
στεγανοποίηση πλαισίου.
Ρύθμιση στην κατεύθυνση του
πλαισίου
ff Περιστρέψτε τους πείρουςμανιτάρια προς την κατεύθυνση
του πλαισίου.
ff Κλείστε την πόρτα και
κλειδώστε δύο φορές.
Οι πείροι-μανιτάρια εισέρχονται
στα τμήματα πλαισίου. Το φύλλο
της πόρτας βρίσκεται πιο μακρυά
από τη στεγανοποίηση πλαισίου.
H39.MFVRS006EL-00
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Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί

Οδηγίες συναρμολόγησης

BS 2100, BS 2800
4.14.2 Κυλινδρικοί άξονες
Για τη ρύθμιση της πίεσης επαφής του φύλλου της πόρτας στη
στεγανοποίηση του πλαισίου δύναται να μετακινηθούν οι κυλινδρικοί
άξονες μέχρι και ένα χιλιοστό προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
Στον κυλινδρικό άξονα υπάρχει ένα
σημάδι [1]. Στην ουδέτερη θέση το
σημάδι βρίσκεται στη μεσαία θέση.
Στη θέση 90° έχει επιτευχθεί η μεγ.
διαδρομή 1 mm.

1

1 mm

1 mm

4 mm

ff Περιστρέψτε τους κυλινδρικούς
άξονες [1] έως το πολύ 90° προς
τα δεξιά ή τα αριστερά.
• Η ρύθμιση στην κατεύθυνση του
φύλλου της πόρτας αυξάνει την
πίεση.
• Η ρύθμιση στην κατεύθυνση του
τμήματος πλαισίου περιορίζει
την πίεση.
Ρύθμιση στην κατεύθυνση του
φύλλου της πόρτας
ff Κλείστε την πόρτα και
κλειδώστε δύο φορές.
Οι κυλινδρικοί άξονες εισέρχονται
στα τμήματα πλαισίου. Το φύλλο
της πόρτας βρίσκεται πιο κοντά στη
στεγανοποίηση πλαισίου.

Ρύθμιση στην κατεύθυνση του
πλαισίου
ff Κλείστε την πόρτα και
κλειδώστε δύο φορές.
Οι κυλινδρικοί άξονες εισέρχονται
στα τμήματα πλαισίου. Το φύλλο
της πόρτας βρίσκεται πιο μακρυά
από τη στεγανοποίηση πλαισίου.
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4.15

Έλεγχος λειτουργίας
Η δυσλειτουργία μετά την ασφάλιση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να
ανοίξει η πόρτα. Υπάρχει κίνδυνος η πόρτα να μην μπορεί να ανοίξει χωρίς να υποστεί
ζημιά.
Για αυτόν τον λόγο ξεκινήστε τον έλεγχο λειτουργίας πρώτα με την πόρτα ανοικτή.

4.15.1

Έλεγχος με ανοιχτή πόρτα
Έλεγχος λειτουργίας του πόμολου
ff Κινήστε το πόμολο εντελώς
προς τα κάτω.
Το πόμολο πρέπει να κινείται εύκολα και η γλώσσα πρέπει να εισέρχεται πλήρως.
ff Αφήστε το πόμολο.
Το πόμολο πρέπει να επανέρχεται
αυτόματα στην αρχική θέση και
η γλώσσα πρέπει να εξέρχεται
πλήρως.

Έλεγχος λειτουργίας της γλώσσας
με το κλειδί (εναλλακτική
λειτουργία).
ff Περιστρέψτε και κρατήστε το
κλειδί στη θέση απασφάλισης.
Η γλώσσα πρέπει να εισέρχεται
εύκολα και πλήρως.
ff Αφήστε το κλειδί.
Η γλώσσα πρέπει να εξέρχεται
πλήρως.

Εξαγωγή κλειδιού
ff Φέρτε το κλειδί σε θέση
εξαγωγής και τραβήξτε το.
Το κλειδί πρέπει να μπορεί να
εξαχθεί εύκολα από τον κύλινδρο
προφίλ.
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Ασφάλιση στοιχείων ασφάλισης
ff Περιστρέψτε το κλειδί δύο
φορές στην κατεύθυνση
ασφάλισης.
Το γλωσσίδιο κύριας κλειδαριάς
και οι άξονες πρέπει να εξέρχονται
εύκολα και πλήρως από τη θέση
ασφάλισης.
2X

Έλεγχος ασφάλειας αντίστροφης
πίεσης
ff Πιέστε προς τα πίσω
χειροκίνητα τα στοιχεία
ασφάλισης.
Τα στοιχεία ασφάλισης δεν πρέπει
να κινούνται προς τα πίσω σε
περίπτωση αντίστροφης πίεσης.

Απασφάλιση στοιχείων
ασφάλισης
ff Περιστρέψτε το κλειδί δύο
φορές στην κατεύθυνση
απασφάλισης.
Το γλωσσίδιο κύριας κλειδαριάς
πρέπει να εισέρχεται εύκολα
και πλήρως. Οι άξονες πρέπει
να κινούνται εύκολα και να
εισέρχονται πλήρως προς τα επάνω
στη θέση απασφάλισης.

2X

Ελέγξτε εάν όλοι οι άξονες
καταλαμβάνουν ολόκληρη τη
διαδρομή των 19 mm και βρίσκονται
αρκετά πάνω από το άκρο εισόδου
του τμήματος πλαισίου (βλέπε
κεφάλαιο 4.11 «Τοποθέτηση
τμημάτων πλαισίου» από σελίδα 31).
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4.15.2

Έλεγχος με κλειστή πόρτα
Έλεγχος εισχώρησης της γλώσσας
ff Κλείστε την πόρτα.
Η πόρτα πρέπει να κλείνει εύκολα.
Η γλώσσα πρέπει να ασφαλίζει
σωστά στο στοιχείο AT.
Αν η γλώσσα δεν ασφαλίζει:
ff Μετακινήστε το στοιχείο AT
στην κατεύθυνση του φύλλου
της πόρτας.
Αν η γλώσσα έχει πάρα πολύ τζόγο:
ff Μετακινήστε το στοιχείο AT
στην κατεύθυνση του πλαισίου.

Έλεγχος απασφάλισης της
γλώσσας με το πόμολο
ff Πιέστε το πόμολο και ανοίξτε
την πόρτα.
Η γλώσσα πρέπει να εισέρχεται
πλήρως. και να απελευθερώνει την
πόρτα.
Έλεγχος απασφάλισης
της γλώσσας με το κλειδί
(εναλλακτική λειτουργία)
ff Περιστρέψτε το κλειδί στη θέση
απασφάλισης και ανοίξτε την
πόρτα.
Η γλώσσα πρέπει να εισέρχεται
πλήρως. και να απελευθερώνει την
πόρτα.
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BS 2100, BS 2800
Έλεγχος εισχώρησης των
στοιχείων ασφάλισης
ff Περιστρέψτε το κλειδί δύο
φορές στην κατεύθυνση
ασφάλισης.
Το γλωσσίδιο κύριας κλειδαριάς
πρέπει να εξέρχεται πλήρως και οι
άξονες να εισέρχονται στα τμήματα πλαισίου. Το φύλλο της πόρτας
πρέπει κατά τη διαδικασία αυτή
να κινείται πλευρικά επάνω στη
στεγανοποίηση.

2X

Εισαγωγή στοιχείων ασφάλισης
ff Περιστρέψτε το κλειδί δύο
φορές στην κατεύθυνση
απασφάλισης.
Το γλωσσίδιο κύριας κλειδαριάς
πρέπει να εισέρχεται εύκολα και
πλήρως. Οι άξονες πρέπει να
επανέρχονται εύκολα στη βασική
θέση.
ff Ανοίξτε την πόρτα.
Η πόρτα πρέπει να ανοίγει εύκολα.

2X

42/44

02.2019

H39.MFVRS006EL-00

Συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ενεργοποιούμενα με κλειδί

Οδηγίες συναρμολόγησης

BS 2100, BS 2800

5

Αντιμετώπιση προβλημάτων

5.1

Δυσλειτουργία του πόμολου

Το πόμολο δεν επανέρχεται αυτόματα στην αρχική θέση.
ff Ελέγξτε αν το πόμολο εδράζεται σωστά.
• Το πόμολο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τη ροζέτα ή την πλάκα του πόμολου ή την πλάκα της
κλειδαριάς.
Ελέγξτε
τη ροπή σύσφιξης της κοχλίωσης του σετ πόμολου.
ff
• Αν η κοχλίωση έχει σφιχτεί υπερβολικά, μπορεί να παραμορφωθεί η διανοιγμένη υποδοχή και να ασκηθεί
πλευρική πίεση στην πλάκα της κλειδαριάς, που θα προκαλέσει δυσκολία κίνησης.
ff Ελέγξτε τις καθορισμένες διαστάσεις της διανοιγμένης υποδοχής της κύριας κλειδαριάς.
• Αν έχουν τηρηθεί οι προκαθορισμένες διαστάσεις αλλά παρόλα αυτά το πόμολο δεν επανέρχεται
αυτόματα, το σύστημα πολλαπλού κλειδώματος πρέπει να ελεγχθεί από την KFV.
• Αν η διανοιγμένη υποδοχή δεν συμμορφώνεται με τις καθορισμένες διαστάσεις, η διανοιγμένη υποδοχή
χρειάζεται επιπλέον επεξεργασία.
ff Επαναλάβετε το βήμα ελέγχου μετά την επιπλέον επεξεργασία της διανοιγμένης υποδοχής.
• Αν το πόμολο εξακολουθεί να μην επανέρχεται αυτόματα στην αρχική θέση, το σύστημα πολλαπλού
κλειδώματος πρέπει να ελεγχθεί από την KFV.

5.2

Δυσλειτουργία της γλώσσας

Η γλώσσα λειτουργεί με δυσκολία, δεν εξέρχεται πλήρως ή δεν εξέρχεται καθόλου
ff Ελέγξτε τις διαστάσεις της διανοιγμένης υποδοχής της κύριας κλειδαριάς.
• Αν η διανοιγμένη υποδοχή συμμορφώνεται με τις καθορισμένες διαστάσεις και συνεχίζει να υπάρχει
δυσκολία κίνησης, το σύστημα πολλαπλού κλειδώματος πρέπει να ελεγχθεί από την KFV.
ff Αν η διανοιγμένη υποδοχή δεν συμμορφώνεται με τις καθορισμένες διαστάσεις, η διανοιγμένη υποδοχή
χρειάζεται επιπλέον επεξεργασία.
ff Προσαρμόστε το τμήμα πλαισίου.

5.3

Δυσλειτουργία του κυλίνδρου προφίλ

Το κλειδί δεν βγαίνει.
ff Εξάγετε τον κύλινδρο της κλειδαριάς και ελέγξτε για δυσλειτουργίες.
• Αν ο κύλινδρος της κλειδαριάς δεν λειτουργεί άψογα, πρέπει να αντικατασταθεί.
ff Επαναλάβετε το βήμα ελέγχου μετά την αντικατάσταση του κυλίνδρου της κλειδαριάς.
• Αν το κλειδί εξακολουθεί να μην μπορεί να εξαχθεί, το σύστημα πολλαπλού κλειδώματος πρέπει να
ελεγχθεί από την KFV.

5.4

Δυσκολία κίνησης κατά το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα της κύριας κλειδαριάς

ff Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του στοιχείου AT και του άξονα.
• Μετακινήστε το στοιχείο AT και τους άξονες προς στην κατεύθυνση του φύλλου της πόρτας για να
μειώσετε την πλευρική πίεση επαφής.
ff Επαναλάβετε το βήμα ελέγχου μετά τη ρύθμιση του στοιχείου AT και τη ρύθμιση των αξόνων.
• Αν εξακολουθεί να υπάρχει δυσκολία κίνησης, πρέπει να ελεγχθούν οι καθορισμένες διαστάσεις των
υποδοχών της κύριας κλειδαριάς και των πρόσθετων μηχανισμών κλειδώματος.
• Αν οι διανοιγμένες υποδοχές συμμορφώνονται με τις καθορισμένες διαστάσεις και συνεχίζει να υπάρχει
δυσκολία κίνησης, το σύστημα πολλαπλού κλειδώματος πρέπει να ελεγχθεί από την KFV.
• Αν οι διανοιγμένες υποδοχές δεν συμμορφώνονται με τις καθορισμένες διαστάσεις, οι υποδοχές
χρειάζονται επιπλέον επεξεργασία.
ff Επαναλάβετε το βήμα ελέγχου μετά την επιπλέον επεξεργασία των διανοιγμένων υποδοχών.
• Αν η διανοιγμένη υποδοχή δεν συμμορφώνεται με τις καθορισμένες διαστάσεις, η διανοιγμένη υποδοχή
χρειάζεται επιπλέον επεξεργασία.
ff Επαναλάβετε το βήμα ελέγχου μετά την επιπλέον επεξεργασία της διανοιγμένης υποδοχής.
Αριθμός εγγράφου
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