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1 Sissejuhatus
Enne paigaldustööde alustamist tuleb juhend tähele-
panelikult läbi lugeda. Inimeste ohustamise ja tõrgete 
vältimiseks järgige ptk 2 “Ohutus” olevaid juhiseid.
See juhend kuulub mitme lukustuspunktiga luku juurde 
ja peab olema spetsialistidele pidevalt kättesaadav.

1.1 Tootja ja teenindus
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
SIEGENIA GRUPPE ettevõte 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel: +49 2051 278-0  
Faks: +49 2051 278-167  
E-post: info@kfv.de
Kaebuste korral ja juhul, kui vajate teeninduse abi, 
pöörduge oma lepingupartneri poole.

1.2 Selle dokumendi sihtrühm
See dokument on mõeldud üksnes spetsialistile. Kõiki 
siin kirjeldatud töid tohivad teha üksnes kogenud 
spetsialistid, kellel on mitme lukustuspunktiga lukkude 
paigalduse, kasutuselevõtu ja hoolduse alane väljaõpe 
ja kogemused.

1.3 Otstarbekohane kasutamine
1.3.1 Paigalduskoht
• Mitme lukustuspunktiga lukk on mõeldud 

paigaldamiseks statsionaarsete hoonete ühe- ja 
kahetiivalistesse ustesse.

• Mitme lukustuspunktiga lukku tohib paigaldada 
üksnes tehniliselt korrektselt paigaldatud ustesse.

• Uksekonstruktsioon peab võimaldama mitme 
lukustuspunktiga luku kasutamist.

1.3.2 Lukud ja sulused
• Kasutada tohib ainult KFV raamikomponente.

1.4 Mitteotstarbekohane kasutamine
• Mitme lukustuspunktiga lukku ei tohi kasutada 

evakuatsiooniustel.
• Q-nihke külgmisest reguleerimisteekonnast 

väljaspool ei ole mitme lukustuspunktiga lukk ette 
nähtud taluma vormimuutusi või tihenduspinna 
muudatusi, mis tekivad temperatuurierinevuste või 
ehitise muudatuste tõttu.

• Niiskete ruumide või agressiivse ja korrosiooni 
soodustava õhukoostisega ruumide ustes ei tohi 
mitme lukustuspunktiga lukke kasutada.

• Ärge asetage avadesse, lukustussüsteemi ega 
raamiosadesse võõrkehi ega võõrmaterjale,  
mis takistavad otstarbekohast kasutamist. 

• Ärge tehke mitme lukustuspunktiga lukkudes 
muudatusi. 

• Lukustuselemente ei tohi väärkasutada ukse 
lahtihoidmiseks. 

• Liikuvaid või seadistatavaid lukustuselemente  
(nt lukustus- ja tuulekeel) ei tohi üle värvida.

1.5 Paigaldustingimused ja -eeldused
Enne paigaldust ja paigalduse ajal tuleb kindlasti järgida 
kohalikke ehituseeskirju ja järgnevaid nõudeid.
• Enne mitme lukustuspunktiga luku paigaldust tuleb 

kontrollida ukse ja ukseraami mõõte. Ukse või 
ukseraami nihke või kahjustuse korral ei tohi mitme 
lukustuspunktiga lukku paigaldada.

• Ukse ja ukseraami pinda tohib töödelda ainult enne 
paigaldust. Pinna hilisem töötlemine võib mitme 
lukustuspunktiga luku talitlust takistada.

• Kõigi lõike- ja puurimismõõtude juures tuleb 
järgida vastavaid asukohti ja suurusi ettenähtud 
tolerantside piires. Pidage täpselt kinni 
horisontaalsest ja vertikaalsest joondusest.

• Puhastage väljalõigatud taskud pärast lõikamist 
jääkidest.

• Ärge pingutage kruve üle ega keerake neid viltu. 
• Kui uksele on paigaldatud mitme lukustuspunktiga 

lukk, ei tohi ust mehaaniliselt töödelda (nt puurida, 
lõigata). 

• Pealukku ei tohi mitte mingil juhul puurida.
• Sulused ja südamikud tuleb paigaldada 

tasapinnaliselt.
• Järgige õhuvahet (kaugus otsaplaadi ja raamiosade 

vahel): mitme lukustuspunktiga lukk töötab 
turvaliselt õhuvahega 3,5 mm +/- 1,5 mm.  
Lisaks peab töötleja tagama selle, et õhuvahe on 
vähemalt nii suur, et uks liigub vabalt.

• Kasutage ainult happevabu tihendeid, et vältida 
komponentidel või uksel korrosioonikahjustusi.
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1.6 Transport
• Fikseerige ukseleht raamis ukseava piirajatega.
• Eelmonteeritud ukse transportimisel ilma 

südamikuta peab kaasasolev transpordikinnitus 
pealukku jääma.

• Käsitsemisel ja transportimisel tuleb veenduda, 
et lukustuselemendid oleksid lukustusasendis, et 
takistada ukse kontrollimatut avamist. 

• Mitme lukustuspunktiga lukud on tundlikud 
komponendid ja neid tuleb seetõttu ettevaatlikult 
käidelda. Näiteks ei tohi neid visata, tugevalt lüüa 
ega painutada.

• Ust ei tohi transportimise ajal lingist ega sulusest 
tõsta.

1.7 Mõõdud
Kõik mõõdud on millimeetrites. 

1.8 Kasutatavad sümbolid
Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid:

Üldine hoiatussümbol

Kasulik info või nõuanne

Mitte kasutada mehaanilist jõudu

Kasutage silmade kaitsevahendit

Kasutage turvajalatseid

Kasutage kaitsekindaid

Lugege kasutusjuhendi vastavast kohast täpsemat 
teavet

Freesi või puuri läbimõõt

Soone pikkus

Soone sügavus alates otsaplaadi alumisest servast

Soone laius

Läbiv puurava

Metallprofiilid

Puitprofiilid

Plastprofiilid
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1.11 Tootega koos kehtivad dokumendid
Mitme lukustuspunktiga luku paigaldamisel tuleb 
kindlasti järgida kõiki paigaldus- ja kasutusjuhiseid, 
mis on kaasas (lisavarustusse kuuluvate) teiste 
komponentidega. Samuti võivad kehtida uksetootja ja 
teiste tootjate tarvikute juhendid.

1.12 Nõuetekohane kõrvaldamine
• Mitme lukustuspunktiga lukku ja lisavarustusse 

kuuluvaid tarvikuid ei tohi visata olmejäätmete 
hulka. Järgige kohalikke ja riigis kehtivaid nõudeid.

• Pakend on valmistatud ümbertöödeldavast 
toorainest ja selle võib viia kohalikku vanapaberi 
kogumispunkti.

1.13 Kahjustuste põhjused

Kui ukselehte on paigaldatud mitme lukustuspunktiga lukk, ei tohi 
lukukorpuse piirkonda läbi puurida.

Lingi nelikanttihvti ei tohi jõuga läbi lingiava lüüa.

Ukselehte ei tohi tõsta lingist hoides.

1.9 Muud kujutised
Selles juhendis kasutatud tekstisümbolitel on järgmine 
tähendus:
• sellele sümbolile järgnev tekst on loend

– sellele sümbolile järgnev tekst on alamloend
 f sellele sümbolile järgnev tekst on tegevusjuhend, 
mida tuleb järgida etteantud järjekorras

Ristviited
“ ” eraldi ristviide, jutumärkides
() tekstisisene ristviide, sulgudes

1.10 Soovituslikud kruvid

Alumiinium: 
SKG** Ø ≥ 4,8 mm
Alumiiniumprofiil min 2 mm paksus

Puit:  
SKG** Ø 4,0 mm x 40 mm 
SKG*** Ø 4,5 mm x 45 mm
SKH sertifikaadiga

Plast: 
SKG** Ø ≥ 4,2 mm
Terasarmatuur min 1,5 mm paksus
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Lukustuselemente ei tohi lahtise uksega välja lükata.

Linki tohib vajutada ainult kellaosuti liikumise suunas. Linki tohib vajutada 
kuni 150 N jõuga. Lukku või mitme lukustuspunktiga lukku tohib sulgeda 
ainult selle juurde kuuluva võtmega (mitte muude esemetega).

Linki ja võtit ei tohi korraga kasutada.

Kahe tiivaga uksi ei tohi jõuga suruda üle seisva tiiva.
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2 Ohutus
Lugege enne paigaldustööde alustamist järgnevad 
hoiatused tähelepanelikult läbi. Need aitavad tagada 
ohutust ning vältida vigastusi ja varalist kahju. Järgige 
kõiki hoiatusi.

Info

See sümbol osutab eripäradele ning tähistab asjaolusid, 
mille juures on vajalik suurem tähelepanu.

2.1 Isikukaitsevahendid
Mitme lukustuspunktiga luku vahetamisel on vaja 
järgmist kaitsevarustust:
• turvajalatsid
• kaitsekindad
• kaitseprillid

2.2 Rasked komponendid
Mitme lukustuspunktiga luku kallal töötamisel tuleb 
mõnikord ukseleht kinnitustest lahti võtta.
Jalgade vigastamise oht.

Kasutage turvajalatseid

2.3 Teravad servad
Metallist komponentide lõikamisel tekivad teravad 
servad. Lõikevigastuste oht.

Kasutage kaitsekindaid

2.4 Laialipaiskuvad osakesed
Lõikamisel paiskub laiali väikeseid osakesi. 
Silmade vigastamise oht.

Kasutage kaitseprille



H39.MFVRS006ET-00 03.2019 9/46

Paigaldusjuhend Võtmega avatavad mitme lukustuspunktiga lukud

BS 2100, BS 2800

3 Variandid ja komponendid
Mitme lukustuspunktiga lukk on saadaval kahes variandis: seenekujulise poldiga [1] või rulltapiga [2]. 
Mitme lukustuspunktiga lukkude pikendamiseks saab paigaldada ühendusplaadi [3] või [4] koos 
lisalukustuselemendiga.
 

BS 2100 BS 2800 A 2100

1 2 3

A 2800

4
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3.1 Mõõduvariandid
3.1.1 Kaugused: 72 mm, 74 mm, 92 mm, 94 mm

A X

C

H

BG

F
I

K
N

M
Mõõdud kehtivad lukustusasendis oleva mitme lukustuspunktiga luku kohta

Mõõdu- 
variandid 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 837 660 136 260

X

1
Mõõdud I + K = Lühendamine

X = Süsteemitähis 
Kõik mõõdud on antud 
punktist [X] kuni 
lukustuselemendi 
keskkohani

M = 29,0

N = 57,5

Kõik esitatud mõõdud on antud 
süsteemitähise [X] kohta.
Süsteemitähis [X] on lingiavaga [1] 
samal kõrgusel vaid kaugustel 72, 74, 
92 ja 94 mm. 

Ka
ug

us
 7

2,
 7

4,
 9

2,
 9

4 
m

m
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3.1.2 Kaugus 85 mm

A X

C

H

BG

F
I

K
N

M

Mõõdud kehtivad lukustusasendis oleva mitme lukustuspunktiga luku kohta

Mõõdu- 
variandid 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 837 660 129 267

X

1
Mõõdud I + K = Lühendamine

X = Süsteemitähis 
Kõik mõõdud on antud 
punktist [X] kuni 
lukustuselemendi 
keskkohani

M = 36,0

N = 50,5

Kõik esitatud mõõdud on antud 
süsteemitähise [X] kohta.
Süsteemitähis [X] on lingiavaga [1] 
samal kõrgusel vaid kaugustel 72, 74, 
92 ja 94 mm. 
Kaugusel 85 mm liigub lingiava alla.
Kaugus 85 mm = -7 mm

Ka
ug

us
 8

5 
m

m
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3.1.3 Kaugus 88 mm

A X

C

H

BG

F
I

K
N

M

Mõõdud kehtivad lukustusasendis oleva mitme lukustuspunktiga luku kohta

Mõõdu- 
variandid 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 837 664 132 264

Mõõdud I + K = Lühendamine

X = Süsteemitähis 
Kõik mõõdud on antud 
punktist [X] kuni 
lukustuselemendi 
keskkohani

M = 33,0

N = 53,5

Kõik esitatud mõõdud on antud 
süsteemitähise [X] kohta.
Süsteemitähis [X] on lingiavaga [1] 
samal kõrgusel vaid kaugustel 72, 74, 
92 ja 94 mm. 
Kaugusel 88 mm liigub lingiava alla.
Kaugus 88 mm = -4 mm

X

1

Ka
ug

us
 8

8 
m

m
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3.1.4 Võtmega avatavad pealukutüübid

Muutuvad mõõdud (mm)

Pealuku 
tüüp

Südamik  
PZ/RZ

Kaugus 
[E]

Tornimõõt 
[D]

Tagumine 
tornimõõt 

[L]

Lukustuskeel 
väljas 

[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 ilma 
lukustuskeeleta 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 ilma 
lukustuskeeleta 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

Joonis: PZ Joonis: RZ

* See mõõt on antud lameotsaplaadi kohta, 3 mm, tsingitud teras. 
 Teiste otsaplaatide kasutamisel võib see mõõt ja sellest sõltuvad mõõdud muutuda.

Lõikemõõt

Süsteemitähis 
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3.1.5 Lisalukustuselemendid
BS 2100

BS 2300
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4 Paigaldus
4.1 Softlock-keele DIN-suuna muutmine

2

1 1 x 5,5 mm

Lukukorpuse küljel on pilu [1]. 
Läbi selle saab lingikeele varda 
fikseerimisvedru [2] kruvikeeraja 
abil avada.

 f Vajutage kruvikeerajaga 
ettevaatlikult läbi ava lingikeele 
varda fikseerimisvedrule.

Lingikeele vedru vabastatakse.
 f Tõmmake lingikeel välja ja 
keerake lingikeelt 180°.

KLÕPS!

 f Vajutage lingikeel ettevaatlikult 
lukukorpusesse, kuni 
lingikeele varras fikseerub 
fikseerimisvedrusse, ja laske 
lingikeel lahti.

Lingikeel peab ise välja liikuma ning 
fikseerimisvedru peab seda kindlalt 
paigal hoidma.

5x

 f Kontrollige lingikeele õiget 
asendit ja liikumist. Vajutage 
lingikeel mitu korda (umbes 5 x) 
lukukorpusesse ja laske seejärel 
lahti.

Lingikeel peab vabalt liikuma ja 
täielikult välja liikuma.
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4.2 Pendelkeel
4.2.1 Softlock-keele vahetamine pendelkeele vastu

2

1
1 x 5,5 mm

Lukukorpuse küljel on pilu [1]. 
Läbi selle saab lingikeele varda 
fikseerimisvedru [2] kruvikeeraja 
abil avada.

 f Vajutage kruvikeerajaga 
ettevaatlikult läbi ava lingikeele 
varda fikseerimisvedrule.

Lingikeele vedru vabastatakse.
 f Tõmmake lingikeel välja ja 
vahetage pendelkeele vastu.

KLÕPS!

 f Vajutage pendelkeel 
ettevaatlikult lukukorpusesse, 
kuni keele varras fikseerub 
fikseerimisvedrusse, ja laske 
pendelkeel lahti.

Pendelkeel peab ise välja liikuma 
ning fikseerimisvedru peab seda 
kindlalt paigal hoidma.

5X

 f Kontrollige pendelkeele õiget 
asendit ja liikumist, vajutades 
seda mitu korda (umbes 5 x) 
lukukorpusesse ja lastes seejärel 
lahti.

Pendelkeel peab vabalt liikuma ja 
täielikult välja liikuma.
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4.2.2 Pendelkeele seadistamine

1

 f Joondage keskmine osa nii,  
et puurava [1] on eespool.

2 mm

 f Viige 2 mm sisekuuskantvõti 
läbi keskmises osas oleva ava 
keelevardasse.

max 
11,9 mm

min 
3,4 mm

Pendelkeelt tohib välja keerata ainult 
kuni näidatud maksimaalse väärtuseni.

Pendelkeele asend sõltub ukseava 
suurusest (vt ptk 4.13 “Õhuvahe 
seadistamine” alates lk 34).

 f Keerake sisekuuskantvõtit 
vastupäeva.

Pendelkeel liigub välja.
 f Keerake sisekuuskantvõtit 
päripäeva.

Pendelkeel liigub sisse.



03.201918/46 H39.MFVRS006ET-00

Võtmega avatavad mitme lukustuspunktiga lukud Paigaldusjuhend

BS 2100, BS 2800

4.3 Ukselehe lõikamine

Tähistatud osade nimetusi vt ptk 
3.1 “Mõõduvariandid” alates lk 10. Kasutage kaitseprille

1

2

5

E

3

4

Pealuku väljalõige
[1] 16,0 mm
[2] 234,0 mm
[3] 137,0 mm
[4] 17,5 mm + 1 mm
[5] Tornimõõt
[E] Kaugus

Kaugusel 94 mm on  
tagumise torni mõõt (nr 4)  
20,3 mm + 1 mm

Lingiväljalõige PZ väljalõige RZ väljalõige Lingi ja südamiku väljalõiked
[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] KaugusE

1 2 5

6
3

4 4
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4.4 Mitme lukustuspunktiga luku paigaldamine

1

 f Asetage mitme lukustuspunktiga 
lukk väljalõikega ukselehte. 

 f Joondage mitme lukustuspunk-
tiga lukk lingiavas [1].

1

 f Keerake mitme lukustuspunktiga 
lukk ukselehe külge.
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4.5 Ühendusplaadid A 2100, A2800
Kõrgete uste korral võib mitme lukustuspunktiga lukku täiendada ühendusplaadiga, millel on täiendav 
lukustuselement.

A 2100 A 2800

M
ax

 lü
he

nd
am

in
e 

M
ax

 lü
he

nd
am

in
e 
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4.5.1 Mitme lukustuspunktiga luku lühendamine

1

2

25
 m

m

2

 f Mõõtke mitme lukustuspunktiga 
luku [1] plaadil kruviava 
keskkohast [2] lukustustapi kohal 
25 mm ülespoole.

 f Lõigake üleulatus ära ja 
eemaldage saagimiskidad.
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4.5.2 Mitme lukustuspunktiga luku kasutamine

1

 f Asetage mitme lukustuspunktiga 
lukk väljalõikega ukselehte. 

 f Joondage mitme lukustuspunk-
tiga lukk lingiavas [1].

1
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 f Jätke ülemised neli kruvikohta 
vabaks.

 f Keerake mitme lukustuspunktiga 
lukk ukselehe ülejäänud 
kruvikohtade külge.
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4.6 Ühendusplaadi mõõtmine ja lühendamine

Ühendusplaat ja latthing ei tohi olla 
paindunud.

 f Tõmmake ühendusplaati 
ettevaatlikult ettepoole.

12

 f Viige ühendusplaadi latthinge 
tapp [1] mitme lukustuspunktiga 
luku latthinge avasse.
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Min 10 mm

1

Ühendusplaati saab kruviava [1] 
keskkohast kuni 10 mm kauguseni 
lühendada.

 f Asetage mitme lukustuspunktiga 
lukk koos ühendusplaadiga 
ukselehte.

 f Märkige eemaldatav pikkus 
ühendusplaadile.

1

2

3

 f Võtke ühendusplaat [1] mitme 
lukustuspunktiga lukust [2] 
uuesti välja.

 f Lõigake ühendusplaadi 
üleulatus [3] ära ja eemaldage 
saagimiskidad.
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4.7 Mitme lukustuspunktiga luku ja ühendusplaadi paigaldamine

 f Ühendage ühendusplaat uuesti 
mitme lukustuspunktiga lukuga.

 f Asetage mitme lukustuspunktiga 
lukk koos ühendusplaadiga 
ukselehte ja pange kohale kõik 
ülejäänud kruvid.
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4.8 Lingigarnituuri paigaldamine

Järgige enne suluste paigaldamist tootja kaasasolevat paigaldusjuhendit.

Enne puurimist võrrelge suluste puuravade paigutust lukukasti puurimisavadega,  
vt ptk 3.1.4 “Võtmega avatavad pealukutüübid” alates lk 13.

Enne puurimist eemaldage mitme lukustuspunktiga lukk.

Puuravade märgistamine ja puurimine
 f Kui mitme lukustuspunktiga lukk on paigaldatud, joondage sulustega 
kaasasolev puurimisšabloon ja märgistage puuravade kohad.

 f Eemaldage mitme lukustuspunktiga lukk ja tehke puurimine.
 f Pange mitme lukustuspunktiga lukk tagasi.

Sulusekomponentide paigaldamine
 f Asetage lingi nelikanttihvt 
lingiavasse.

 f Asetage südamik pealukku.
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 f Kinnitage südamik 
südamikukruviga [1].

 f Paigaldage lingigarnituur 
vastavalt tootja 
kaasasolevatele juhistele.
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4.9 Raami lõikamine
4.9.1 Raami väljalõiked BS 2100 BS 2800 jaoks

Tähistatud osade nimetusi vt ptk 
3.1 “Mõõduvariandid” alates lk 10.

Lõikamisel tuleb alati kasutada 
kaitseprille.

Raamiosad joondatakse horisontaalselt 
süsteemitelje järgi.

M

N

X

Kõik esitatud lõikemõõdud 
on antud järgneva kohta:

E8H raamiosa: Pealukk

Teiste raamiosade lõikemõõdud saate KFV 
klienditeenindusest.

Lisakorpuste Q-nihe
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] Komponendi kõrgus pluss 

1 mm

1

5

2

3

4

3

1

5

2

3

4

3

Vasturaud ja lukustuskeele  
tagatäidis
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] Komponendi kõrgus pluss 

1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

Alates 6 mm haarapikkusega U-profiili-
dest ja 118/119. seeria vasturaua 
kasutamisel pole väljalõiget vaja.

Päevakeel ja lukustuskeele  
tagatäidis
[1] 23,5 mm
[2] 78,0 mm
[3] Komponendi kõrgus pluss 

1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm
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4.10 SKG sertifitseerimise eeskirjad
4.10.1 Raamiosad ja kruvid

Plastraam

SKG-graveeringuga raamiosa Seenekujulise poldi turvaraam  
SB S-RS 3SL ... (SIEGENIA) RC2

 Ø ≥ 4,2 mm

4.10.2 Raamiosade paigutamine
Maksimaalne kaugus ≤ 5 mm Minimaalne kaugus ≥ 3 mm Maksimaalne kaugus ≤ 5 mm

Seenekujulise poldi alumise 
serva [1] (lukust avatud asendis) 
ja raamiosa sisestusserva [2] 
vaheline kaugus tohib olla max 
5 mm. See tagab seenekujulise 
poldi ettenähtud miinimumkauguse 
raamiossa haardumiseks.

Minimaalne kaugus ≥ 3 mm
Selleks et vältida talitlustõrkeid lukust 
avamisel tuleb järgida vähemalt 3 mm 
kaugust.

2

1

10
,5

 m
m

5 
m

m

2

1

8,
5 

m
m

3 
m

m
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4.11 Raamiosade paigaldamine
4.11.1 Pealukk

 f Asetage pealuku raamiosa 
raamis olevatesse 
väljalõigetesse.

Kasutage SKG sertifikaadiga raamiosadel 
ettenähtud kruve (vt ptk 4.10 “SKG 
sertifitseerimise eeskirjad” alates lk 30).

Kasutage ilma SKG sertifikaadita 
raamiosadel KFV poolt soovitatud kruve 
(vt ptk 1.10 “Soovituslikud kruvid” alates 
lk 6).

 f Kinnitage raamiosa vastavate 
kruvidega.
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4.11.2 BS 2100 raamiosade paigaldamine

Tähistatud osade nimetusi vt ptk 
3.1 “Mõõduvariandid” alates lk 10.

A 2100 asukohta vt ptk 
4.5 “Ühendusplaadid A 2100, A2800” 
alates lk 20.

BS 2100 BS 2100 + A 2100

29
8,

6 
m

m

A 2100 raamiosa
Tapi asukoht ühendusplaadil on 
ühendusplaadi alumisest servast 
tapi keskkohani mõõtes 298,6 mm 
juures.

 f Paigutage raamiosad 
vastavalt SKG andmetele 
(vt ptk 4.10.2 “Raamiosade 
paigutamine” alates lk 30).

Kasutage SKG sertifikaadiga raamiosadel 
ettenähtud kruve (vt ptk 4.10 “SKG 
sertifitseerimise eeskirjad” alates lk 30).

Kasutage ilma SKG sertifikaadita 
raamiosadel KFV poolt soovitatud kruve 
(vt ptk 1.10 “Soovituslikud kruvid” alates 
lk 6).

 f Kinnitage raamiosad vastavate 
kruvidega.
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4.11.2 BS 2100 raamiosade paigaldamine

Tähistatud osade nimetusi vt ptk 
3.1 “Mõõduvariandid” alates lk 10.

A 2100 asukohta vt ptk 
4.5 “Ühendusplaadid A 2100, A2800” 
alates lk 20.

BS 2100 BS 2100 + A 2100

29
8,

6 
m

m

A 2100 raamiosa
Tapi asukoht ühendusplaadil on 
ühendusplaadi alumisest servast 
tapi keskkohani mõõtes 298,6 mm 
juures.

 f Paigutage raamiosad 
vastavalt SKG andmetele 
(vt ptk 4.10.2 “Raamiosade 
paigutamine” alates lk 30).

Kasutage SKG sertifikaadiga raamiosadel 
ettenähtud kruve (vt ptk 4.10 “SKG 
sertifitseerimise eeskirjad” alates lk 30).

Kasutage ilma SKG sertifikaadita 
raamiosadel KFV poolt soovitatud kruve 
(vt ptk 1.10 “Soovituslikud kruvid” alates 
lk 6).

 f Kinnitage raamiosad vastavate 
kruvidega.

4.12 BS 2800 raamiosade paigaldamine

Tähistatud osade nimetusi vt ptk 
3.1 “Mõõduvariandid” alates lk 10.

A 2800 asukohta vt ptk 
4.5 “Ühendusplaadid A 2100, A2800” 
alates lk 20.

BS 2800 BS 2800 + A 2800

2

1

10
,5

 m
m

5 
m

m 2

1

8,
5 

m
m

3 
m

m

Raamiosade paigutamine
Rulltapi alumise serva [1] (lukust 
avatud asendis) ja raamiosa sises-
tus serva [2] vaheline kaugus võib 
olla kuni 5 mm. See tagab rulltapil 
raamiossa tungimiseks ette nähtud 
miinimummõõdu saavutamise.
Selleks et vältida talitlustõrkeid 
lukust avamisel tuleb järgida 
vähemalt 3 mm kaugust.
Tapi [3] asukoht ühendusplaadil on 
ühendusplaadi alumisest servast [4] 
tapi keskkohani mõõtes 298,6 mm 
juures (vt ptk 4.5 “Ühendusplaadid 
A 2100, A2800” alates lk 20).

29
8,

6 
m

m

4

3

Kasutage KFV poolt soovitatud kruve  
(vt ptk 1.10 “Soovituslikud kruvid” alates 
lk 6).

 f Kinnitage kõik raamiosad 
vastavate kruvidega.
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4.13 Õhuvahe seadistamine

Järgige uksehingede paigaldus- ja kasutusjuhendit.

1

 f Seadistage otsaplaadi ja raamiosa vahel õhuvahe 
kooskõlas uksehingede tootja kaasasoleva 
paigaldusjuhendiga [1].

KFV mitme lukustuspunktiga luku laitmatuks toimimiseks peab 
õhuvahe olema 3,5 mm ± 1,5 mm.
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4.13.1  Vasturaua seadistamine
Lingikeel peab ukse sulgemisel liikuma vasturauda võimalikult väikese 
lõtkuga. Selleks saab vasturauda horisontaalselt reguleerida.

1

 f Pange uks kinni.
Lingikeel peab liikuma 
vasturauda [1] ja ust kinni hoidma.
• Kui lingikeel ei liigu sisse, näiteks 

kui surve uksetihendile on liiga 
suur, tuleb vasturauda ukselehe 
suunas reguleerida.

• Kui lingikeelel on liiga suur lõtk, 
tuleb vasturauda reguleerida 
raami suunas.

1

T 10

 f Keerake mõlemad 
reguleerimiskruvid [1] lahti.

1

 f Piiraja [1] nihutamine
• Ukselehe suunas surve väheneb.
• Raami suunas surve suureneb.



03.201936/46 H39.MFVRS006ET-00

Võtmega avatavad mitme lukustuspunktiga lukud Paigaldusjuhend

BS 2100, BS 2800

T10
2,5 Nm

 f Keerake mõlemad 
reguleerimiskruvid kinni.

 f Pange uks kinni ja kontrollige, 
kas lingikeel fikseerub õigesti.

Vajadusel korrake reguleerimist.

Päevakeel

1

T 10

Päevakeel erineb vasturauast selle 
poolest, et sellel on lükandhoob [1] 
ehk lukustatav piiraja.
• Piiraja vabastamisel saab ust 

avada väljastpoolt ilma võtmeta.
Piiraja horisontaalne reguleerimine 
toimub samamoodi nagu 
vasturaual.
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4.14 Lingi reguleerimine
4.14.1 Seenekujulised poldid
Ukselehe vajutussurve reguleerimiseks raamitihendil saab seenekujulisi polte 
kuni üks millimeeter paremale või vasakule reguleerida.

21

1 mm 1 mm

Seenekujulise poldi seadistus mutril 
[1] on sälk [2]. Neutraalasendis on 
sälk keskasendis.
90° asendis on saavutatud 
maksimaalne 1 mm nihe.

11 mm

 f Keerake mugavad seenekujulised 
poldid [1] kuni 90° paremale või 
vasakule.

• Reguleerimine ukselehe suunas 
suurendab survet.

• Reguleerimine raami suunas 
vähendab survet.

*Seadevõti (saadaval lisavarustuses)
Materjalinumber (SIEGENIA) 157756 Materjali lühitekst SEADEVÕTI SW4/SW11

Reguleerimine ukselehe suunas
 f Keerake seenekujulisi polte 
ukselehe suunas.

 f Pange uks kinni ja keerake lukk 
kahe pöördega kinni.

Seenekujulised poldid liiguvad 
raamiosadesse. Ukseleht on 
raamitihendile lähemal. 

Reguleerimine raami suunas
 f Keerake seenekujulisi polte 
raami suunas.

 f Sulgege uks ja keerake lukk kahe 
pöördega kinni.

Seenekujulised poldid liiguvad 
raamiosadesse. Ukseleht on 
raamitihendile kaugemal.
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4.14.2 Rulltapid
Ukselehe vajutussurve reguleerimiseks raamitihendil saab rulltappe kuni üks 
millimeeter paremale või vasakule liigutada.

1

1 mm 1 mm

Rulltapil on märgistus [1]. 
Neutraalasendis on märgistus 
keskasendis.
90° asendis on saavutatud 
maksimaalne 1 mm nihe.

4 mm

 f Keerake rulltapid [1] kuni 90° 
paremale või vasakule.

• Reguleerimine ukselehe suunas 
suurendab survet.

• Reguleerimine raami suunas 
vähendab survet.

Reguleerimine ukselehe suunas
 f Pange uks kinni ja keerake lukk 
kahe pöördega kinni.

Rulltapid liiguvad raamiosadesse. 
Ukseleht on raamitihendile 
lähemal. 

Reguleerimine raami suunas
 f Pange uks kinni ja keerake lukk 
kahe pöördega kinni.

Rulltapid liiguvad raamiosadesse. 
Ukseleht on raamitihendile 
kaugemal.



H39.MFVRS006ET-00 03.2019 39/46

Paigaldusjuhend Võtmega avatavad mitme lukustuspunktiga lukud

BS 2100, BS 2800

4.15 Talitluskontroll
Lukustamisjärgne talitlustõrge võib kaasa tuua selle, et ust ei saa enam avada.  
On oht, et ust ei saa enam ilma kahjustusi tekitamata avada.
Seetõttu alustage talitluskontrolli alati lahtise uksega.

4.15.1 Kontrollimine lahtise uksega
Lingi toimimise kontrollimine

 f Vajutage link täiesti alla.
Link peab vabalt liikuma ja lingikeel 
peab täielikult sisse liikuma.

 f Laske link lahti.
Link peab ise lähteasendisse liikuma 
ja lingikeel peab täielikult välja 
liikuma.

Kontrollige lingikeele toimimist 
võtmega (vahelduv funktsioon).

 f Keerake võti vabastusasendisse 
ja hoidke paigal.

Lingikeel peab kergesti ja täielikult 
sisse liikuma.

 f Laske võti lahti.
Lingikeel peab täielikult välja 
liikuma.

Võtme eemaldamine
 f Keerake võti eemaldusasendisse 
ja tõmmake välja.

Võti peab kergelt profiilsüdamikust 
välja liikuma.
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2X

Lukustuselementide lukustamine
 f Keerake võtit kaks pööret 
lukustumissuunas.

Pealukustuskeel ja tapid 
peavad kergesti ja täielikult 
lukustusasendisse liikuma.

Vastusurvekaitse kontrollimine
 f Vajutage lukustuselemendid 
käega tagasi.

Lukustuselemendid ei tohi 
vastusurve all tagasi liikuda.

2X

Lukustuselementide avamine
 f Keerake võtit kaks pööret 
vabastussuunas.

Pealukustuskeel peab vabalt ja 
täielikult sisse liikuma. Tapid 
peavad vabalt ja täielikult üles 
vabastusasendisse liikuma.

Kontrollige, kas kõik tapid liiguvad kogu 
teekonna (19 mm) ja on raamiosade 
sisestusserva kohal piisavalt kaugel. (vt 
ptk 4.11 “Raamiosade paigaldamine” 
alates lk 31).
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4.15.2 Kontrollimine suletud uksega
Lingikeele lukustumise 
kontrollimine

 f Pange uks kinni.
Ust peab saama kergesti sulgeda.
Lingikeel peab liikuma õigesti 
vasturauda.
Kui lingikeel ei fikseeru:

 f Liigutage vasturauda ukselehe 
poole.

Kui lingikeele lõtk on liiga suur:
 f Liigutage vasturauda raami 
poole.

Lingikeele vabanemise 
kontrollimine lingiga

 f Vajutage linki ja avage uks.
Lingikeel peab täielikult sisse 
liikuma ja ukse vabastama.

Lingikeele vabanemise 
kontrollimine võtmega  
(vahelduv funktsioon)

 f Keerake võti vabastusasendisse 
ja avage uks.

Lingikeel peab täielikult sisse 
liikuma ja ukse vabastama.
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2X

Lukustuselementide lukustumise 
kontrollimine

 f Keerake võtit kaks pööret 
lukustumissuunas.

Pealukustuskeel peab täielikult 
välja ja tapid raamiosadesse sisse 
liikuma. Ukseleht peab küljel vastu 
tihendit liikuma.

2X

Lukustuselementide sisseviimine
 f Keerake võtit kaks pööret 
vabastussuunas.

Pealukustuskeel peab vabalt ja 
täielikult sisse liikuma. Tapid peavad 
vabalt põhiasendisse tagasi liikuma.

 f Avage uks.
Ust peab saama kergesti avada.
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5 Vigade kõrvaldamine

5.1 Lingi talitlustõrked
Link ei liigu ise lähteasendisse tagasi.

 f Kontrollige lingi õiget asendit.
• Link ei tohi puutuda vastu rosetti, kilpi või lukukasti.

 f Kontrollige lingigarnituuri kruvide pingutusmomente.
• Kui kruvid on liiga kõvasti kinni keeratud, võib väljalõige deformeeruda ning avaldada lukukastile külgsurvet, 

mis põhjustab rasket liikumist. 
 f Kontrollige pealuku väljalõike mõõduandmeid.
• Kui link ei liigu hoolimata õigetest mõõtudest ise tagasi, tuleb lasta mitme lukustuspunktiga lukku 

kontrollida KFV-l.
• Kui väljalõige ei vasta etteantud mõõtudele, tuleb väljalõiget korrigeerida.

 f Korrake kontrollimist korrigeeritud väljalõikega.
• Kui link ei liigu ikka ise tagasi lähteasendisse, tuleb lasta mitme lukustuspunktiga lukku kontrollida KFV-l.

5.2 Lingikeele talitlustõrge
Lingikeel liigub raskelt või ei liigu täielikult või üldse mitte välja

 f Kontrollige väljalõike mõõduandmeid pealuku juurest.
• Kui väljalõige vastab etteantud mõõtudele ja lukk liigub endiselt raskelt, tuleb lasta mitme lukustuspunktiga 

lukku KFV-l kontrollida.
 f Kui väljalõige ei vasta etteantud mõõtudele, tuleb väljalõiget korrigeerida.
 f Kohandage raamiosa.

5.3 Profiilsüdamiku talitlustõrked
Võtit ei saa eemaldada.

 f Eemaldage lukusüdamik ja kontrollige, kas see töötab korralikult.
• Kui lukusüdamik ei tööta korralikult, tuleb see välja vahetada.

 f Korrake kontrollimist vahetatud südamikuga.
• Kui võtit ei saa endiselt eemaldada, tuleb lasta mitme lukustuspunktiga lukku kontrollida KFV-l.

5.4 Raske liikumine pealuku avamisel ja lukustamisel
 f Kontrollige vasturaua ja tappide seadistust.
• Reguleerige ukselehes vasturauda ja tappe nii, et vajutussurve väheneks.

 f Korrake kontrollimist reguleeritud vasturaua ja tappidega.
• Kui lukk liigub ikka raskelt, tuleb kontrollida pealuku ja lisakorpuse väljalõike mõõtusid.
• Kui väljalõiked vastavad etteantud mõõtudele ja lukk liigub endiselt raskelt, tuleb lasta mitme 

lukustuspunktiga lukku KFV-l kontrollida.
• Kui väljalõiked ei vasta etteantud mõõtudele, tuleb väljalõikeid korrigeerida.

 f Korrake kontrollimist korrigeeritud väljalõigetega.
• Kui väljalõige ei vasta etteantud mõõtudele, tuleb väljalõiget korrigeerida.

 f Korrake kontrollimist korrigeeritud väljalõikega.
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