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1 Bevezetés
A szerelési munkálatok megkezdése előtt olvassa el 
gondosan a jelen útmutatót. A személyi sérülések és 
zavarok elkerülése érdekében vegye figyelembe a „Biz-
tonság” című 2. fejezetben található tudnivalókat.
A jelen útmutató a több ponton záródó rúdzár része és 
a szakszemélyzet számára mindig hozzáférhetőnek kell 
lennie.

1.1 Gyártó és szerviz
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
A SIEGENIA GRUPPE vállalata 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0  
Fax: +49 2051 278-167  
E-mail: info@kfv.de
Reklamáció vagy szerviz esetén forduljon szerződéses 
partneréhez.

1.2 A jelen dokumentáció célcsoportja
A jelen dokumentáció kizárólag a szakvállalatoknak 
szól. Minden itt leírt munkálatot kizárólag tapasztalt 
szakszemélyzet végezhet, akik a szerelést, valamint a 
több ponton záródó rúdzárak üzembe helyezését és 
karbantartását tekintve képzettek és gyakorlottak.

1.3 Rendeltetésszerű használat
1.3.1 Beépítés helye
• A több ponton záródó rúdzárak helyhez kötött épü-

letekben egy- vagy kétszárnyú ajtókba való beépítés-
re alkalmasak.

• A több ponton záródó rúdzárak kizárólag műszakilag 
kifogástalanul szerelt ajtókba építhetők be.

• Az ajtó építési módjának lehetővé kell tennie a több 
ponton záródó rúdzárak használatát.

1.3.2 Zár és vasalat
• Kizárólag KFV keretalkatrészeket használjon.

1.4 Nem rendeltetésszerű használat
• A több ponton záródó rúdzárak nem használhatók 

vészkijáratokhoz.
• A keresztállítás oldalsó állítóútján keresztül a több 

ponton záródó rúdzárakat nem arra alakították ki, 
hogy a hőmérséklet-különbség vagy az épület válto-
zása miatti alakváltozást vagy a tömítés változását 
kövessék.

• Nedves helyiségek vagy agresszív, korróziót okozó le-
vegőtartalommal rendelkező helyiségek ajtói esetén 
a több ponton záródó rúdzárak nem használhatók.

• A nyíló területbe, a zárrendszerbe vagy a keretré- 
szekbe ne helyezzen olyan idegen tárgyat és/vagy 
anyagot, amely akadályozná vagy megakadályozná a 
rendeltetésszerű használatot. 

• A több ponton záródó rúdzárba ne nyúljon bele és/
vagy ne módosítsa azt. 

• Az ajtó nyitva tartásához ne rongálja meg a reteszelő 
elemeket. 

• A mozgó, illetve beállítható reteszelő elemeket 
(például retesz, kilincsnyelv) ne fesse be.

1.5 Szerelési feltételek és  
-előfeltételek

A szerelés előtt, illetve közben feltétlenül tartsa be a 
regionális építési előírásokat és törvényeket, valamint 
az alábbi előfeltételeket és feltételeket:
• A több ponton záródó rúdzár szerelése előtt ellenő-

rizze az ajtó és az ajtókeret mérettartását. Az ajtó 
vagy az ajtókeret torzulása vagy sérülése esetén a 
több ponton záródó rúdzár nem szerelhető be.

• Az ajtó és az ajtókeret felületkezelése kizárólag a 
több ponton záródó rúdzár szerelése előtt végez-
hető el. Az utólagos felületkezelés korlátozhatja a 
több ponton záródó rúdzár működőképességét.

• A marási és fúrási méretekre vonatkozóan tartsa be 
a hozzá tartozó pozíciókat és méreteket a megadott 
tűrésen belül. A vízszintes és függőleges irányt pon-
tosan tartsa be.

• A marást követően tisztítsa meg a mart zsebet a 
forgácstól.

• A csavarokat ne fordítsa túl vagy ne helyezze be 
ferdén. 

• Beépített több ponton záródó rúdzár esetén az ajtót 
ne munkálja meg mechanikusan (például fúrás, 
marás). 

• A főzárat semmi esetben se fúrja meg vagy fúrja át.
• A vasalat alkatrészeket és betéteket egy vonalban 

szerelje be.
• Falcluft (a stulp- és a keretrész közötti távolság) 

betartása: a több ponton záródó rúdzár 3,5 mm 
+/- 1,5 mm értékű falcluft esetén működik biztonsá-
gosan. Ezen túlmenően a megmunkálónak gondos-
kodnia kell arról, hogy a falcluft legalább olyan nagy 
legyen, hogy biztosított legyen az ajtó szorulásment-
essége.

• Az alkatrészeken vagy az ajtón a korrózió okozta 
sérülések elkerülése érdekében kizárólag savmente-
sen térhálósodó tömítőanyagot használjon.
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1.6 Szállítás
• A keretben blokkolja az ajtólapot ajtórés-határolók-

kal.
• Zárbetét nélküli előszerelt ajtó szállítása esetén a 

mellékelt szállítási rögzítőszerelvény maradjon a 
főzárban.

• Az ajtó ellenőrizetlen kinyílásának megakadályozása 
érdekében a használat és szállítás során gondoskod-
jon arról, hogy a reteszelő elemek reteszelő pozíció-
ban legyenek. 

• A több ponton záródó rúdzárak érzékeny szerkezeti 
elemek, ezért azokat gondosan kell kezelni. Azokat 
nem szabad például dobálni, erősen felrántani vagy 
meghajlítani.

• Szállításnál az ajtót a kilincsnél vagy a vasalatnál 
tartsa.

1.7 Méretadatok
Minden méret mm-ben van megadva. 

1.8 Használt szimbólumok
A jelen dokumentumban a következő piktogramokat 
használjuk:

Általános figyelmeztető jelzés

Hasznos információ vagy tanács

Ne alkalmazzon mechanikus erőszakot

Viseljen védőszemüveget

Viseljen biztonsági lábbelit

Viseljen védőkesztyűt

Az útmutató megfelelő részén olvasson tovább

Maró, illetve fúró átmérője

Horonyhossz

Horonymélység a stulp alsó élétől

Horonyszélesség

Átmenő furat

Fémprofilok

Faprofilok

Műanyag profilok
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vegye figyelembe az egyéb (külön rendelhető) kompo-
nensek mellékelt szerelési és kezelési utasításait. Adott 
esetben az ajtógyártó és más gyártók további tartozé-
kainak útmutatói is érvényesek.

1.12 Szakszerű ártalmatlanítás
• A több ponton záródó rúdzár és a külön vásárolható 

tartozékok nem tartoznak a háztartási hulladékok 
közé. Vegye figyelembe a helyi hatályos, nemzeti 
rendelkezéseket.

• A csomagolás újrahasznosítható nyersanyagból 
készül és a helyi hulladékpapír-hasznosító helyen 
leadható.

1.13 Sérülések okai

Beépített, több ponton záródó rúdzár esetén az ajtólapot a zárszekrény 
területén szabad átfúrni.

A kilincs négyszögű csapját erőszakkal nem szabad a zárhornyon átütni.

Az ajtólapot a kilincsnél nem szabad szállítani.

1.9 Egyéb ábrázolások
Az írásjelek a jelentése a jelen útmutatóban a követke-
ző:
• Az ilyen jelöléssel ellátott szövegek felsorolások.

– Az ilyen jelöléssel ellátott szövegek alárendelt 
felsorolások.

 f Az ilyen jelöléssel ellátott szövegek olyan út-
mutatások, amelyeket a megadott sorrendben kell 
elvégezni.

Kereszthivatkozások
„” A különálló kereszthivatkozás idézőjellel jelölt.
() Az összefüggő szövegben a kereszthivatkozás záró-

jelben van.

1.10 Csavarjavaslatok

Alumínium: 
SKG** Ø ≥ 4,8 mm
Alumínium profil min. 2 mm falvastagsággal

Fa:  
SKG** Ø 4,0 mm x 40 mm 
SKG*** Ø 4,5 mm x 45 mm
SKH tanúsított

Műanyag: 
SKG** Ø ≥ 4,2 mm
Acél laminálás min. 1,5 mm falvastagsággal

1.11 Hivatkozott dokumentumok
A több ponton záródó rúdzár szerelésénél feltétlenül 
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A reteszelő elemeket nyitott ajtó esetén nem szabad kizárni.

A kilincs csak normál forgásirányban terhelhető. A kilincsre kifejtett erő a 
működtetés irányában legfeljebb 150 N nagyságú lehet. A zár, illetve a több 
ponton záródó rúdzár kizárólag a hozzá tartozó kulccsal (és nem típusidegen 
tárggyal) zárható.

A kilincs és a kulcs egyszerre nem működtethető.

A kétszárnyú ajtók az álló szárnyon keresztül nem feszíthetők fel.
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2 Biztonság
A szerelési munkálatok megkezdése előtt olvassa 
el gondosan az alábbi figyelmeztető utasításokat. A 
biztonságot szolgálják és segítenek megakadályozni 
a veszélyeket, sérüléseket és anyagi károkat. Vegyen 
figyelembe minden figyelmeztető utasítást.

Információ

Ez a jel a különlegességekre utal és a nagyobb figyelmet 
igénylő tényállást jelölik.

2.1 Személyi védőeszköz
A több ponton záródó rúdzár javítási munkálataihoz a 
következő védőeszközök szükségesek:
• Biztonsági lábbeli
• Védőkesztyű
• Védőszemüveg

2.2 Nehéz alkatrészek
A több ponton záródó rúdzáron végzett munkálatoknál 
néhány esetben ki kell akasztani az ajtólapot.
Fennáll a láb sérülésének veszélye.

Viseljen biztonsági lábbelit

2.3 Éles élek
A fém alkatrészek levágása esetén éles élek keletkez-
nek. Fennáll a vágási sérülések veszélye.

Viseljen védőkesztyűt

2.4 Gyorsan repülő forgács
Marás során gyorsan repülő forgács keletkezik. 
Fennáll a szem sérülésének veszélye.

Viseljen védőszemüveget
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3 Változatok és komponensek
A több ponton záródó rúdzár két változatban, komfort gombafejű csappal [1] vagy görgőcsappal [2] kapható. 
A több ponton záródó rúdzár meghosszabbításához felszerelhető egy kiegészítő reteszelő elemmel ellátott csatla-
kozóperem [3], ill. [4] is.
 

BS 2100 BS 2800 A 2100

1 2 3

A 2800

4
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3.1 Méretváltozatok
3.1.1 Távolságok: 72 mm, 74 mm, 92 mm, 94 mm

A X

C

H

BG

F
I

K
N

M
A több ponton záródó rúdzárnál a méretek a reteszelési helyzetre vonatkoznak

Méret- 
változa-

tok
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

I + K méretek = Rövidíthetőség

X = Rendszerjelölés 
Minden méretadat [X]-től 
kiindulva a reteszelő elem 
közepéig tart

M = 29,0

N = 57,5

Minden méretadat a rendszerjelölésre 
[X] vonatkozik.
A rendszerjelölés [X] kizárólag a 72, 74, 
92 és 94 mm távolság esetén esik a ki-
lincsdióval [1] megegyező magasságba. 

X

1

tá
vo

lsá
g 

72
, 7

4,
 9

2,
 9

4 
m

m
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3.1.2 Távolság 85 mm

A X

C

H

BG

F
I

K
N

M

A több ponton záródó rúdzárnál a méretek a reteszelési helyzetre vonatkoznak

Méret- 
változa-

tok
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

I + K méretek = Rövidíthetőség

X = Rendszerjelölés 
Minden méretadat [X]-től 
kiindulva a reteszelő elem 
közepéig tart

M = 36,0

N = 50,5

Minden méretadat a rendszerjelölésre 
[X] vonatkozik.
A rendszerjelölés [X] kizárólag a 72, 74, 
92 és 94 mm távolság esetén esik a ki-
lincsdióval [1] megegyező magasságba. 
85 mm-es távolság esetén a kilincsdió 
lefelé mozog.
85 mm távolság = -7 mm

7 
m

m X

1

tá
vo

lsá
g 

85
 m

m
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3.1.3 Távolság 88 mm

A X

C

H

BG

F
I

K
N

M

A több ponton záródó rúdzárnál a méretek a reteszelési helyzetre vonatkoznak

Méret- 
változatok 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

I + K méretek = Rövidíthetőség

X = Rendszerjelölés 
Minden méretadat [X]-től 
kiindulva a reteszelő elem 
közepéig tart

M = 33,0

N = 53,5

Minden méretadat a rendszerjelölésre 
[X] vonatkozik.
A rendszerjelölés [X] kizárólag a 72, 74, 
92 és 94 mm távolság esetén esik a ki-
lincsdióval [1] megegyező magasságba. 
88 mm-es távolság esetén a kilincsdió 
lefelé mozog.
88 mm távolság = -4 mm

4 
m

m X

1

tá
vo

lsá
g 

88
 m

m
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3.1.4 Kulcsműködtetésű főzár típusok

Változó méret mm-ben

Főzár 
típus

PZ/RZ 
zárcilinder

Távolság 
[E]

Kilincstengely 
távolság 

[D]

Hátsó kilincs-
tengely távolság 

[L]

Reteszes csatla-
kozás 

[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 retesz nélkül 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 retesz nélkül 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

Ábra: PZ Ábra: RZ

D L

R

S

M

E

O
N

Q
P

6,553
,5

3*

marásméretek

rendszerjelölés

D L

E
P

* Ez a méret a 3 mm méretű, acél horganyzott lapos stulpra vonatkozik. 
 Más stulpok használata esetén változhat ez a méret és az attól függő méretek.
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3.1.5 Kiegészítő reteszelőelemek
BS 2100

9,4

7,3

Ø
 7

,8

Ø
 1

1

1919

11,5

9,4

1919
BS 2300

19

8

Ø
 1

1
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4 Szerelés

4.1 A Softlock kilincsnyelv DIN irányának átállítása

2

1 1 x 5,5 mm

A zárszekrény oldalán található egy 
nyílás [1]. Ezen keresztül egy lapos 
csavarhúzóval nyitható ki a kilincs-
nyelv szárának rögzítőrugója [2].

 f A nyíláson keresztül óvatosan 
nyomja meg a lapos csavar-
húzóval a kilincsnyelv szárának 
rögzítőrugóját.

A kilincsnyelv szára ekkor szabaddá 
válik.

 f Húzza ki a kilincsnyelvet és 
fordítsa el 180°-kal.

KATT!

 f Óvatosan nyomja vissza a kilincs- 
nyelvet a zárszekrénybe addig, 
amíg a kilincsnyelvet a rög-
zítőrugó kattanással nem rögzíti, 
majd engedje el a kilincsnyelvet.

A kilincsnyelvnek önállóan vissza 
kell állnia és azt a rögzítőrugónak 
biztonságosan meg kell tartania.

5x

 f Ellenőrizze a kilincsnyelv meg-
felelő elhelyezkedését és könnyű 
mozgását. Nyomja be többször 
(kb. 5x) a zárszekrénybe a  
kilincsnyelvet és eressze el 
ismét.

A kilincsnyelvnek könnyen kell mo-
zognia és teljesen vissza kell állnia.
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4.2 Lengőajtó zárnyelv
4.2.1 A Softlock kilincsnyelv cseréje lengőajtó zárnyelvre

2

1
1 x 5,5 mm

A zárszekrény oldalán található egy 
nyílás [1]. Ezen keresztül egy lapos 
csavarhúzóval nyitható ki a kilincs-
nyelv szárának rögzítőrugója [2].

 f A nyíláson keresztül óvatosan 
nyomja meg a lapos csavar-
húzóval a kilincsnyelv szárának 
rögzítőrugóját.

A kilincsnyelv szára ekkor szabaddá 
válik.

 f Húzza ki a kilincsnyelvet és 
cserélje ki lengőajtó zárnyelvre.

KATT!

 f Óvatosan nyomja vissza a 
lengőajtó zárnyelvet a zárszek- 
rénybe addig, amíg a kilincsnyel-
vet a rögzítőrugó kattanással 
nem rögzíti, majd engedje el a 
zárnyelvet.

A lengőajtó zárnyelvnek önállóan 
vissza kell állnia és azt a rög-
zítőrugónak biztonságosan meg kell 
tartania.

5X

 f Ellenőrizze a lengőajtó zárnyelv 
megfelelő elhelyezkedését és 
könnyű mozgását úgy, hogy a 
lengőajtó zárnyelvet többször 
(5x) a zárszekrénybe nyomja, 
majd ismét elengedi.

A zárnyelvnek könnyen kell mozog-
nia és teljesen vissza kell állnia.



H39.MFVRS006HU-00 02.2019 17/46

Szerelési útmutató Kulcsműködtetésű, több ponton záródó rúdzárak

BS 2100, BS 2800

4.2.2 Lengőajtó zárnyelv beállítása

1

 f Úgy állítsa be a középső részt, 
hogy a furat [1] előre nézzen.

2 mm

 f Helyezzen be egy 2 mm-es 
imbuszkulcsot a belső részben 
található furaton keresztül a 
kilincsnyelvbe.

max. 
11,9 mm

min. 
3,4 mm

A lengőajtó zárnyelv csak a megadott 
maximális értékig csavarható ki.

A nyelv állása az ajtó falcluftjához 
igazodik 
(lásd: 4.13 „Falcluft beállítása” c. feje-
zet, 34. oldaltól).

 f Fordítsa el az imbuszkulcsot az 
óramutató járásával ellentétes 
irányban.

A lengőajtó nyelv kifelé mozdul.
 f Fordítsa el az imbuszkulcsot az 
óramutató járásával megegyező 
irányban.

A lengőajtó zárnyelv befelé mozdul.
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4.3 Ajtólap marása
Pozíció meghatározása, lásd: 3.1 
„Méretváltozatok” c. fejezet, 10. 
oldaltól.

Viseljen védőszemüveget

1

2

5

E

3

4

Mart zseb főzárhoz
[1] 16,0 mm
[2] 234,0 mm
[3] 137,0 mm
[4] 17,5 mm + 1 mm
[5] Kilincstengely távolság
[E] Távolság

94 mm-es távolság esetén a 
hátsó kilincstengely-távolság (4. 
poz.) 20,3 mm + 1 mm

Kilincs marás PZ marás RZ marás Marás kilincshez és cilinderhez
[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] TávolságE

1 2 5

6
3

4 4
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4.4 Több ponton záródó rúdzár szerelése

1

 f Helyezze be a több ponton 
záródó rúdzárat a mart ajtólap-
ba. 

 f Igazítsa be a kilincsdión [1] a 
több ponton záródó rúdzárat.

1

 f Csavarozza össze a több ponton 
záródó rúdzárat az ajtólappal.
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4.5 A 2100, A 2800 csatlakozóperemek
Magas ajtók esetén a több ponton záródó rúdzár egy további kiegészítő reteszelő elemmel ellátott csatlakozópe-
remmel kiegészíthető.

A 2100 A 2800
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m
m
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m

m
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m
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4.5.1 A több ponton záródó rúdzár levágása

1

2

25
 m

m

2

 f Mérjen le a több ponton záródó 
rúdzár [1] peremén a reteszelő- 
csap feletti csavarnyílás közepétől 
[2] 25 mm-t felfelé.

 f Vágja le a kiálló részt és sorját-
lanítsa a fűrészelt éleket.
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4.5.2 A Több ponton záródó rúdzár behelyezése

1

 f Helyezze be a több ponton 
záródó rúdzárat a mart ajtólap-
ba. 

 f Igazítsa be a kilincsdión [1] a 
több ponton záródó rúdzárat.

1
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 f Hagyja szabadon a felső négy 
csavarozási pontot.

 f A többi csavarozási ponton 
csavarozza össze a több ponton 
záródó rúdzárat az ajtólappal.
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4.6 A csatlakozóperem lemérése és levágása

A peremet és a vezérrudat nem szabad 
meggörbíteni.

 f Húzza óvatosan előrefelé a 
peremet.

12

 f Vezesse be a csatlakozóperem 
vezérrúdjának csapját [1] a több 
ponton záródó rúdzár vezérrúd-
jának furatába.
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Min. 10 mm

1

A csatlakozóperem legfeljebb a csavar-
nyílás [1] közepétől számított 10 mm 
távolságig vágható le.

 f Helyezze be az ajtólapba a több 
ponton záródó rúdzárat a csatla-
kozóperemmel együtt.

 f Jelölje be a csatlakozóperemen a 
levágás helyét.

1

2

3

 f Vegye ki újra a csatlakozópere-
met [1] a több ponton záródó 
rúdzárból [2].

 f Vágja le a csatlakozóperem 
kiálló részét [3] és sorjátlanítsa a 
fűrészelt éleket.
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4.7 Több ponton záródó rúdzár és csatlakozóstulp szerelése

 f Rögzítse újra a csatlakozópe-
remet a több ponton záródó 
rúdzárral.

 f Helyezze be az ajtólapba a több 
ponton záródó rúdzárat a csat-
lakozóperemmel együtt, majd 
tegyen be minden maradék 
csavart.
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4.8 Kilincsgarnitúra szerelése

A vasalatok szerelése előtt vegye figyelembe a gyártó mellékelt szerelési útmutatóját.

Fúrás előtt hasonlítsa össze a vasalat fúrásképét a zárszekrények rögzítő furatainak pozíciói-
val, lásd: 3.1.4 „Kulcsműködtetésű főzár típusok” c. fejezet, 13. oldaltól.

Fúrás előtt szerelje ki a több ponton záródó rúdzárat.

Furatok megjelölése és kifúrása
 f Beépített több ponton záródó rúdzár esetén igazítsa be a vasalathoz 
mellékelt fúrósablont a kilincs négyszögű csapján és rajzolja be a furatok 
pozícióit.

 f Szerelje ki a több ponton záródó rúdzárat és alakítsa ki a furatokat.
 f Szerelje vissza a több ponton záródó rúdzárat.

Vasalat komponenseinek beépítése
 f Helyezze be a kilincs négy- 
szögű csapját a kilincsdióba.

 f Helyezze be a zárcilindert a 
főzárba.
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 f Rögzítse a zárcilindert a zár-
cilinder csavarral [1].

 f A gyártó mellékelt szerelési 
útmutatójának megfelelően 
szerelje fel a kilincsgarnitúrát.
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4.9 Keret marása
4.9.1 Keretmarás BS 2100 és BS 2800 számára

Pozíció meghatározása, lásd: 3.1 
„Méretváltozatok” c. fejezet, 10. 
oldaltól.

Marási munkálatoknál mindig viseljen 
védőszemüveget.

A keretrészek vízszintes iránya a rend-
szer tengelyéhez igazodik.

M

N

X

A megadott marási méretek 
a következőkre vonatkoznak:

E8H keretrész: Főzár

Egyéb keretrészek marási méretéért vegye fel 
a kapcsolatot a KFV cég ügyfélszolgálatával.

Kiegészítő zárszekrény  
keresztállítása
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] Alkatrész magassága plusz 

1 mm

1

5

2

3

4

3

1

5

2

3

4

3

AT darab és a retesz hátsó  
fogadódoboza
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] Alkatrész magassága plusz 

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

A 6 mm szárhosszúságot meghaladó 
U-profilok és a 118/119 sorozat AT 
darabjának használata esetén nincs 
marás.

Nappali használatra szánt  
kilincsnyelv és retesz hátsó  
fogadódoboza
[1] 23,5 mm
[2] 78,0 mm
[3] Alkatrész magassága plusz 

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



02.201930/46 H39.MFVRS006HU-00

Kulcsműködtetésű, több ponton záródó rúdzárak Szerelési útmutató

BS 2100, BS 2800

4.10 Előírások az SKG-tanúsítványhoz
4.10.1 Keretrészek és csavarok

Műanyag keret

SKG verettel ellátott keretrészek Biztonsági keretrész az SB S-RS 3SL ... 
komfort gombafejű csaphoz (SIEGENIA) RC2

 Ø ≥ 4,2 mm

4.10.2 A keretrészek pozicionálása
Maximális távolság ≤ 5 mm Minimális távolság ≥ 3 mm Maximális távolság ≤ 5 mm

A komfort gombafejű csap alsó éle 
[1] (kireteszelési helyzetben) és a 
keretrész bemenő éle [2] közti előírt 
maximális távolság max. 5 mm 
lehet. Ez biztosítja, hogy a komfort 
gombafejű csap eléri a keretrészbe 
való behatolásra előírt minimális 
mértéket.

Minimális távolság ≥ 3 mm
A kireteszelés alatti működési zavarok 
megelőzése érdekében minimum 3 mm-
es távolságot kell tartani.2

1

10
,5

 m
m

5 
m

m

2

1

8,
5 

m
m

3 
m

m
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4.11 Keretalkatrészek szerelése
4.11.1 Főzár

 f Helyezze be a főzár keretrészét a 
keretbe mart zsebbe.

Az SKG-tanúsítvánnyal ellátott keretré- 
szekhez az előírt csavarokat használja 
(lásd: 4.10 „Előírások az SKG- 
tanúsítványhoz” c. fejezet, 30. oldaltól).

Az SKG-tanúsítvány nélküli keretrés-
zekhez a KFV által javasolt csavarokat 
használja (lásd: 1.10 „Csavarjavaslatok” 
c. fejezet, 6. oldaltól).

 f Rögzítse a keretrészt a megfelelő 
csavarokkal.
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4.11.2 A BS 2100 keretrészeinek szerelése

Pozíció meghatározása, lásd: 3.1 
„Méretváltozatok” c. fejezet, 10. 
oldaltól.

A pozíció meghatározása az A 2100 
számára, lásd: 4.5 „A 2100, A 2800 
csatlakozóperemek” c. fejezet, 20. 
oldaltól.

BS 2100 BS 2100 + A 2100
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Keretrész A 2100 számára
A csap helyzete a csatlakozópere-
men 298,6 mm-nél van (a csatlako-
zóperem alsó éle és a csap közepe 
között mérve).

 f A keretrészeket az SKG előírások 
alapján helyezze el (lásd: 4.10.2 
„A keretrészek pozicionálása” c. 
fejezet, 30. oldaltól).

Az SKG-tanúsítvánnyal ellátott keretré- 
szekhez az előírt csavarokat használja 
(lásd: 4.10 „Előírások az SKG- 
tanúsítványhoz” c. fejezet, 30. oldaltól).

Az SKG-tanúsítvány nélküli keretrés-
zekhez a KFV által javasolt csavarokat 
használja (lásd: 1.10 „Csavarjavaslatok” 
c. fejezet, 6. oldaltól).

 f Rögzítse a keretrészeket a meg-
felelő csavarokkal.
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4.11.2 A BS 2100 keretrészeinek szerelése

Pozíció meghatározása, lásd: 3.1 
„Méretváltozatok” c. fejezet, 10. 
oldaltól.

A pozíció meghatározása az A 2100 
számára, lásd: 4.5 „A 2100, A 2800 
csatlakozóperemek” c. fejezet, 20. 
oldaltól.

BS 2100 BS 2100 + A 2100
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Keretrész A 2100 számára
A csap helyzete a csatlakozópere-
men 298,6 mm-nél van (a csatlako-
zóperem alsó éle és a csap közepe 
között mérve).

 f A keretrészeket az SKG előírások 
alapján helyezze el (lásd: 4.10.2 
„A keretrészek pozicionálása” c. 
fejezet, 30. oldaltól).

Az SKG-tanúsítvánnyal ellátott keretré- 
szekhez az előírt csavarokat használja 
(lásd: 4.10 „Előírások az SKG- 
tanúsítványhoz” c. fejezet, 30. oldaltól).

Az SKG-tanúsítvány nélküli keretrés-
zekhez a KFV által javasolt csavarokat 
használja (lásd: 1.10 „Csavarjavaslatok” 
c. fejezet, 6. oldaltól).

 f Rögzítse a keretrészeket a meg-
felelő csavarokkal.

4.12 A BS 2800 keretrészeinek szerelése

Pozíció meghatározása, lásd: 3.1 
„Méretváltozatok” c. fejezet, 10. 
oldaltól.

A pozíció meghatározása az A 2800 
számára, lásd: 4.5 „A 2100, A 2800 
csatlakozóperemek” c. fejezet, 20. 
oldaltól.

BS 2800 BS 2800 + A 2800
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A keretrészek pozicionálása
A görgőcsap alsó éle [1] (kire-
teszelési helyzet) és a keretrész 
bemeneti éle [2] közti távolság 
max. 5 mm lehet. Ez biztosítja, hogy 
a görgőcsap elérje a keretrészbe 
való behatolásra előírt minimális 
mértéket.
A kireteszelés alatti működési 
zavarok megelőzése érdekében 
minimum 3 mm-es távolságot kell 
tartani.
A csap [3] helyzete a csatlakozópe-
remen 298,6 mm-nél van (a csat-
lakozóperem alsó éle [4] és a csap 
közepe között mérve) (lásd: 4.5 „A 
2100, A 2800 csatlakozóperemek” 
c. fejezet, 20. oldaltól).
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A KFV által javasolt csavarokat használjon 
(lásd: 1.10 „Csavarjavaslatok” c. fejezet, 
6. oldaltól).

 f Rögzítsen minden keretrészt a 
megfelelő csavarokkal.



02.201934/46 H39.MFVRS006HU-00

Kulcsműködtetésű, több ponton záródó rúdzárak Szerelési útmutató

BS 2100, BS 2800

4.13 Falcluft beállítása

Vegye figyelembe az ajtópántok szerelési és kezelési utasításait.

1

 f Az ajtópánt gyártójának mellékelt szerelési út-
mutatója alapján állítsa be a falcluftot [1] a stulp és 
a keretrész között.

A KFV több ponton záródó rúdzár kifogástalan működése ér-
dekében tartsa be a 3,5 mm ± 1,5 mm méretű falcluftot.
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4.13.1 AT darab beállítása
A kilincsnyelvnek az ajtó zárásakor a lehető legkisebb játékkal kell az 
AT darabba bekattannia. Ebből a célból az AT darab vízszintes irányban állítható.

1

 f Zárja be az ajtót.
A kilincsnyelvnek be kell kattannia 
az AT darabba [1] és az ajtót zárva 
kell tartania.
• Ha nem kattan be a kilincs-

nyelv, illetve ha túl nagy az ajtó 
tömítésére ható nyomás, akkor 
az AT darabot az ajtólap irányá-
ba kell állítani.

• Ha túl nagy a kilincsnyelv játéka, 
akkor az AT darabot a keret irá-
nyába kell állítani.

1

T 10

 f Oldja mindkét beállító csavart 
[1].

1

 f Tolja el az ütköző részt [1]
• Az ajtólap irányában csökken a 

nyomás.
• A keret irányában növekszik a 

nyomás.
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T10
2,5 Nm

 f Húzza meg mindkét beállító 
csavart.

 f Zárja be az ajtót és ellenőrizze, 
hogy megfelelően bekattan-e a 
kilincsnyelv.

Szükség esetén ismételje meg a 
beállításokat.

Nappali zárnyelv

1

T 10

A nappali zárnyelv az AT darabtól 
egy a tolókarral [1] kireteszelhető 
ütköző részben különbözik.
• Bereteszelt ütköző rész esetén az 

ajtó kívülről kulcs nélkül nyit-
ható.

Az ütköző rész vízszintes állítása 
megegyezik az AT darabéval.
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4.14 A nyomóerő szabályozása
4.14.1 Komfort gombafejű csap
Az ajtólap kerettömítésre gyakorolt nyomóerejének szabályozásához a kom-
fort gombafejű csap akár egy milliméterrel jobbra vagy balra eltolható.

21

1 mm 1 mm

A komfort gombafejű csap állítóa-
nyáján [1] egybevágás található 
[2]. Semleges helyzet esetén ez a 
bevágás középső helyzetben van.
90°-os helyzetben elérte a ma-
ximális 1 mm-es beállítási utat.

11 mm

 f Forgassa el max. 90°-kal jobbra 
vagy balra a komfort gombafejű 
csapot [1].

• Az ajtólap irányába való állítás 
növeli a nyomást.

• A keret irányába való állítás 
csökkenti a nyomást.

*Állítókulcs (külön kapható)

Cikkszám (SIEGENIA) 157756 Rövid  
megnevezés ÁLLÍTÓKULCS, SW4/SW11

Az ajtólap irányába való állítás
 f Forgassa el a komfort gombafejű 
csapot az ajtólap irányába.

 f Zárja be az ajtót és reteszelje az 
ajtót két fordulattal.

A komfort gombafejű csapok a 
keretrészbe bejárnak. Az ajtólap 
közelebb fekszik a kerettömítéshez. 

A keret irányába való állítás
 f Forgassa el a komfort gombafejű 
csapot a keret irányába.

 f Zárja be az ajtót és reteszelje az 
ajtót két fordulattal.

A komfort gombafejű csapok a keret- 
részbe bejárnak. Az ajtólap távo-
labb fekszik a kerettömítéstől.
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4.14.2 Görgőcsap
Az ajtólap kerettömítésre gyakorolt nyomóerejének szabályozásához a gör-
gőcsap akár egy milliméterrel jobbra vagy balra eltolható.

1

1 mm 1 mm

A görgőcsapon található egy jelölés 
[1]. Semleges helyzet esetén ez a 
jelölés középső helyzetben van.
90°-os helyzetben elérte a ma-
ximális 1 mm-es beállítási utat.

4 mm

 f Forgassa el max. 90°-kal jobbra 
vagy balra a görgőcsapot [1].

• Az ajtólap irányába való állítás 
növeli a nyomást.

• A keret irányába való állítás 
csökkenti a nyomást.

Az ajtólap irányába való állítás
 f Zárja be az ajtót és reteszelje az 
ajtót két fordulattal.

A görgőcsapok a keretrészbe bejár-
nak. Az ajtólap közelebb fekszik a 
kerettömítéshez. 

A keret irányába való állítás
 f Zárja be az ajtót és reteszelje az 
ajtót két fordulattal.

A görgőcsapok a keretrészbe bejár-
nak. Az ajtólap távolabb fekszik a 
kerettömítéstől.
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4.15 Működésellenőrzés
Egy, a reteszelés utáni működési zavar következtében az ajtó kinyithatatlanná válhat. Fennáll 
a veszélye, hogy az ajtó nem nyitható ki károsodás nélkül.
Emiatt a működés ellenőrzését mindig nyitott ajtóval kezdje el.

4.15.1 Ellenőrzés nyitott ajtónál
Kilincs működésének ellenőrzése

 f Mozgassa a kilincset teljesen 
lefelé.

A kilincsnek könnyen mozgat-
hatónak kell lennie és a kilincsnyelv-
nek teljesen be kell húzódnia.

 f Eressze el a kilincset.
A kilincsnek önműködően vissza kell 
állnia a kiinduló pozícióba és a  
kilincsnyelvnek teljesen ki kell 
járnia.

A kilincsnyelv működésének el-
lenőrzése kulccsal (váltott mű-
ködés)

 f Fordítsa el a kulcsot és tartsa 
kireteszelő pozícióban.

A kilincsnyelvnek könnyen kell mo-
zognia és teljesen be kell húzódnia.

 f Eressze el a kulcsot.
A kilincsnyelvnek teljesen ki kell 
járnia.

Kulcs kivétele
 f Állítsa a kulcsot kihúzási pozíció-
ba és húzza ki a kulcsot.

A kulcsot könnyen ki kell tudni húz-
ni a profilcilinderből.
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2X

A reteszelőelemek reteszelése
 f Fordítsa el a kulcsot két fordulat-
tal reteszelő pozícióba.

A főzár reteszének és a csapoknak 
könnyen és teljesen ki kell járniuk a 
reteszelési helyzetből.

Ellennyomás biztosítás ellenőrzése
 f Nyomja vissza kézzel a reteszelő 
elemeket.

A reteszelő elemek ellennyomás 
esetén nem mozoghatnak vissza.

2X

A reteszelőelemek kireteszelése
 f Fordítsa el a kulcsot két fordulat-
tal kireteszelő pozícióba.

A főzár reteszének könnyen kell 
mozognia és teljesen be kell járnia. 
A csapok könnyen és teljesen be 
kell járjanak felfelé a kireteszelési 
helyzetbe.

Ellenőrizze, hogy minden csap a teljes 
19 mm-es reteszelési utat megteszi-e 
és kellő mértékben túlnyúlnak-e a ke-
retrész bemeneti éle felett. (lásd: 4.11 
„Keretalkatrészek szerelése” c. fejezet, 
31. oldaltól)..
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4.15.2 Ellenőrzés zárt ajtónál
A kilincsnyelvek bereteszelésének 
ellenőrzése

 f Zárja be az ajtót.
Az ajtónak könnyen zárhatónak kell 
lennie.
A kilincsnyelvnek megfelelően 
be kell kattannia az AT darabba.
Ha nem kattan be a kilincsnyelv:

 f Állítsa az AT darabot az ajtólap 
irányába.

Ha túl nagy a kilincsnyelv játéka:
 f Állítsa az AT darabot a keret 
irányába.

Kireteszelés ellenőrzése a kilinccsel
 f Működtesse a kilincset és nyissa 
ki az ajtót.

A kilincsnyelvnek teljesen be kell 
járnia és el kell engednie az ajtót.

A kilincsnyelv kireteszelésének 
ellenőrzése kulccsal (váltott mű-
ködés)

 f Fordítsa el a kulcsot kireteszelő 
pozícióba és nyissa ki az ajtót.

A kilincsnyelvnek teljesen be kell 
járnia és el kell engednie az ajtót.
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2X

A reteszelőelemek kireteszelésé-
nek ellenőrzése

 f Fordítsa el a kulcsot két fordulat-
tal reteszelő pozícióba.

A főzár reteszének teljesen ki kell 
járnia és a csapoknak a keretrés-
zbe be kell járniuk. Az ajtólapnak 
oldalirányban a tömítés felé kell 
mozognia.

2X

Reteszelőelemek bejáratása
 f Fordítsa el a kulcsot két fordulat-
tal kireteszelő pozícióba.

A főzár reteszének könnyen kell 
mozognia és teljesen be kell járnia. 
A csapoknak könnyen vissza kell 
járniuk az alaphelyzetbe.

 f Nyissa ki az ajtót.
Az ajtónak könnyen nyithatónak kell 
lennie.
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5 Hibaelhárítás

5.1 Kilincs funkciós zavara
A kilincs nem áll vissza önműködően a kiinduló pozícióba.

 f Ellenőrizze a kilincs megfelelő illeszkedését.
• A kilincs nem érintkezhet a rozettával, illetve a címerpajzzsal vagy a zár élével.

 f Ellenőrizze a kilincsgarnitúra csavarkötésének meghúzási nyomatékát.
• A csavarkötés túl erős meghúzása esetén a mart zseb eldeformálódhat és oldalirányú nyomást gyakorolhat a 

zár élére és szorulást okozhat. 
 f Ellenőrizze a főzár mart zsebének méretre vonatkozó előírásait.
• Ha a kilincs a méretre vonatkozó előírások betartása ellenére sem áll vissza önműködően, a KFV cégnek kell 

ellenőriznie a több ponton záródó rúdzárat.
• Ha a mart zseb nem felel meg a méretre vonatkozó előírásoknak, akkor a mart zseb utólagos megmunkálása 

szükséges.
 f Ismételje meg az ellenőrzés lépését az utánmunkált mart zsebre vonatkozóan.
• Ha a kilincs továbbra nem áll vissza önműködően a kiinduló helyzetbe, akkor a KFV cégnek kell ellenőriznie a 

több ponton záródó rúdzárat.

5.2 A kilincs működési zavara
A kilincs nehezen mozog, illetve egyáltalán nem vagy csak részben jár ki

 f Ellenőrizze a főzár mart zsebének méreteit.
• Ha a mart zseb méretei megfelelnek az előírásoknak és a szorulás áll fenn, akkor a KFV cégnek kell ellenőriz-

nie a több ponton záródó rúdzárat.
 f Ha a mart zseb nem felel meg a méretre vonatkozó előírásoknak, akkor a mart zseb utólagos megmunkálása 
szükséges.

 f Állítsa be a keretrészt.

5.3 Profilcilinder funkciós zavara
A kulcs nem húzható ki.

 f Szerelje ki a zárcilindert és ellenőrizze annak funkciós zavarát.
• Ha a cilinder nem működik kifogástalanul, ki kell cserélni.

 f Ismételje meg az ellenőrzés lépését a kicserélt zárcilinderre vonatkozóan.
• Ha a kulcs továbbra sem húzható ki, akkor a KFV cégnek kell ellenőriznie a több ponton záródó rúdzárat.

5.4 Szorulás a főzár be- és kireteszelése esetén
 f Ellenőrizze az AT darab és a csapok beállítását.
• Az oldalirányú szorítónyomás csökkentése érdekében állítsa az AT darabot és a csapokat az ajtólap irányába.

 f Az AT darab és a csapok utóbeállítása után ismételje meg az ellenőrzési lépést.
• Ha továbbra is szorul, ellenőrizze a főzár és a kiegészítő zárszekrény mart zsebeinek méretre vonatkozó 

előírásait.
• Ha a mart zsebek méretre vonatkozó előírásai megfelelnek és a szorulás fennáll, akkor a KFV cégnek kell 

ellenőriznie a több ponton záródó rúdzárat.
• Munkálja után a mart zsebeket, ha a mart zsebek nem felelnek meg a méretre vonatkozó előírásoknak.

 f Ismételje meg az ellenőrzés lépését az utánmunkált mart zsebekre vonatkozóan.
• Ha a mart zseb nem felel meg a méretre vonatkozó előírásoknak, akkor a mart zseb utólagos megmunkálása 

szükséges.
 f Ismételje meg az ellenőrzés lépését az utánmunkált mart zsebre vonatkozóan.
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