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1

Introdução

Leia atentamente o manual de instruções antes de iniciar os trabalhos de montagem. Cumpra as instruções
incluídas no capítulo 2 "Segurança", de modo a evitar
lesões ou anomalias.
O presente manual de instruções é parte integrante do
sistema múltiplo de fecho e deve estar sempre acessível para os técnicos.

1.1

Fabricante e assistência

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Uma empresa do SIEGENIA GRUPPE
Siemensstraße 10
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0
Fax: +49 2051 278-167
E-mail: info@kfv.de
No caso de reclamação ou assistência, contacte o seu
contratante.

1.2

Grupo-alvo desta documentação

A presente documentação destina-se exclusivamente a
empresas especializadas. Todos os trabalhos descritos
no presente manual podem ser realizados exclusivamente por técnicos experientes que tenham adquirido
formação e experiência na montagem, bem como colocação em funcionamento e manutenção de sistemas
múltiplos de fecho.

1.3

Utilização prevista

1.3.1
Local de instalação
• O sistema múltiplo de fecho é adequado para montagem em portas individuais ou duplas em estruturas fixas.
• Deve montar o sistema múltiplo de fecho apenas
em portas adequadamente instaladas do ponto de
vista técnico.
• A construção da porta deve permitir a utilização do
sistema múltiplo de fecho.
1.3.2
Fechadura e ferragens
• Utilizar exclusivamente peças de armação da KFV.

1.4

Utilização incorreta

• Não pode utilizar o sistema múltiplo de fecho em
portas de emergência.
• Além do curso de ajuste lateral dos ajustes transversais, o sistema múltiplo de fecho não está concebido
para aceitar deformações ou alterações efetuadas
à ligação do vedante na sequência de variações de
temperatura ou modificações estruturais.
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• Não deve utilizar o sistema múltiplo de fecho em
portas de áreas húmidas ou áreas com teores de ar
agressivos e que promovam a corrosão.
• Não introduzir objetos externos e/ou materiais na
área de abertura, no sistema de fecho ou nas peças
da armação que dificultem ou impeçam a utilização
prevista.
• Não realizar quaisquer intervenções e/ou modificações no sistema múltiplo de fecho.
• Não utilizar indevidamente os elementos da fechadura para manter a porta aberta.
• Não pintar por cima os elementos da fechadura
móveis ou ajustáveis (por exemplo, trincos).

1.5

Condições e pré-requisitos de montagem

Cumprir estritamente as normas e leis regionais, bem
como os pré-requisitos e condições seguintes antes de
realizar a montagem:
• Verificar a precisão dimensional da porta e do
caixilho da porta antes de realizar a montagem do
sistema múltiplo de fecho. Não é possível instalar o
o sistema múltiplo de fecho se a porta ou o caixilho
da porta estiverem empenados ou danificados.
• A superfície da porta e do caixilho da porta apenas
pode ser tratada antes da montagem do sistema
múltiplo de fecho. Um tratamento posterior da
superfície pode restringir a operacionalidade do
sistema múltiplo de fecho.
• Manter as posições e tamanhos correspondentes de
todas as medidas de fresagem e perfuração dentro
das tolerâncias especificadas. Respeitar exatamente
o alinhamento horizontal e vertical.
• Limpar as aparas das cavidades de fresagem após
realizar a fresagem.
• Não apertar os parafusos excessivamente ou de
forma inclinada.
• Não usinar a porta com o sistema múltiplo de fecho
instalado (por exemplo, perfurar, fresar).
• Não furar ou perfurar o fecho principal em circunstância alguma.
• Montar as peças de ferragens e o cilindro de forma
alinhada.
• Cumprir os entalhes de circulação de ar (distância
entre as peças da manga e as peças da armação): o
sistema múltiplo de fecho funciona em segurança
com entalhes de circulação de ar no intervalo de
3,5 mm +/- 1,5 mm. Além disso, o fabricante deve
assegurar que os entalhes de circulação de ar são
escolhidos na dimensão mínima, de modo a garantir
a ausência de contenções da porta.
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• Utilizar apenas vedantes reticulares isentos de ácidos, de modo a evitar danos devido a corrosão nos
componentes ou na porta.

1.6

Transporte

• Calçar o painel da porta na armação com limitadores de fendas da porta.
• A proteção de transporte fornecida deve permanecer no trinco principal no caso do transporte
de uma porta pré-montada sem canhão da fechadura.

1.8

Símbolos utilizados

Os seguintes pictogramas são utilizados neste documento:
Sinais de aviso gerais

Informações ou conselhos úteis

Não aplicar força mecânica

Usar óculos de proteção

Usar calçado de proteção

Usar luvas de proteção

Obter mais informações no manual de instruções
sobre o local adequado
Diâmetro da fresadora ou da perfuradora

• Durante o manuseamento e o transporte, assegurar
que os elementos da fechadura estão na posição de
bloqueio, de modo a evitar a abertura descontrolada da porta.
• Os sistemas múltiplos de fecho são elementos estruturais frágeis e, como tal, devem ser manuseados
com cuidado. Por exemplo, não podem ser atirados,
batidos com força ou dobrados.
• Não transportar a porta pelo puxador ou ferragens
durante o transporte.

1.7

Dimensões

Comprimento da ranhura

Profundidade da ranhura desde a aresta inferior
da manga
Largura da ranhura

Orifício de passagem

Perfil de metal

Todas as medidas são indicadas em mm.
Perfil de madeira

Perfil de plástico
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1.9

Outras figuras

Os sinais no presente manual de instruções possuem o
seguinte significado:
• Os textos que seguem esta marcação são enumerações.
– Os textos que seguem esta marcação são enumerações secundárias.
ff Os textos que seguem esta marcação são instruções
de manuseamento que devem ser executadas por
ordem sequencial.

1.11

Documentos aplicáveis

Respeitar imperativamente todas as instruções de
montagem e utilização fornecidas com outros componentes (opcionais) durante a montagem do sistema
múltiplo de fecho. Eventualmente, aplicam-se também
as instruções do fabricante da porta e outros acessórios
de outros fabricantes.

1.12

Eliminação correta

„“ Uma referência separada, colocada entre aspas.
() Uma referência no texto corrente colocada entre
parênteses.

• O sistema múltiplo de fecho e as peças acessórias
disponibilizadas opcionalmente não devem ser
eliminados com os resíduos domésticos. Cumpra as
disposições nacionais locais aplicáveis.
• A embalagem é composta por matérias-primas
recicláveis e pode ser entregue no ponto de reciclagem local para papel usado.

1.10

1.13

Referências

Recomendação de aparafusamento

Causas de danos

Alumínio:
SKG** Ø ≥ 4,8 mm
Perfil de alumínio com no mín. 2 mm de espessura de parede

O painel da porta não pode ser perfurado com o sistema múltiplo de fecho
instalado na área de uma caixa da fechadura.

Madeira:
SKG** Ø 4,0 mm x 40 mm
SKG*** Ø 4,5 mm x 45 mm
Certificado por SKH

Não deve martelar o pino quadrado com força através do sector da fechadura.
Plástico:
SKG** Ø ≥ 4,2 mm
Reforço em aço com no mín. 1,5 mm de espessura de parede

Não deve transportar o painel da porta, segurando-o pelo puxador.
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Os elementos da fechadura não podem estar impedidos com a porta aberta.

O puxador apenas deve ser carregado no sentido de rotação normal. No
sentido de acionamento, é possível exercer sobre o puxador uma força máx.
de 150 N. A fechadura ou o sistema múltiplo de fecho apenas podem ser
fechados com a chave pertencente (e não com outros objetos).

Não deve acionar o puxador e a chave ao mesmo tempo.

As portas duplas não podem ser forçadas através da folha fixa.
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2

Segurança

Leia atentamente as seguintes advertências antes de
iniciar os trabalhos de montagem. Estas garantem a
segurança e pretendem evitar perigos, lesões e danos
materiais. Respeite todas as advertências.
Informação

Este sinal saliente aspetos específicos e identifica situações que exigem atenção acrescida.

2.1

Equipamento de proteção individual

Necessita do seguinte equipamento de proteção individual para realizar os trabalhos de montatem do sistema
múltiplo de fecho para reparação:
• Calçado de proteção
• Luvas de proteção
• Óculos de proteção

2.2

Componentes pesados

Em muitos casos, o painel da porta deve ser desprendido durante os trabalhos nos sistemas múltiplos de
fecho.
Existe perigo de lesões nos pés.
Usar calçado de proteção

2.3

Arestas afiadas

O corte em comprimento de componentes de metal
origina arestas afiadas. Existe perigo de lacerações.
Usar luvas de proteção

2.4

Aparas projetadas rapidamente

Nos trabalhos de fresagem ocorrem aparas projetadas
rapidamente.
Existe perigo de lesões oculares.
Usar óculos de proteção
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3

Variantes e componentes

O sistema múltiplo de fecho está disponível em duas variantes, com pinos tipo cogumelo de conforto [1] ou com
pinos de rolar [2].
Para estender os sistemas múltiplos de fecho, é possível montar uma manga de ligação [3] ou [4] mediante um
elemento da fechadura adicional.
BS 2100

1

BS 2800

2

A 2100

3

A 2800

4
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3.1

Variantes de tamanho

3.1.1

Distâncias: 72 mm, 74 mm, 92 mm, 94 mm

C

I

As dimensões aplicam-se ao sistema múltiplo de fecho na posição de bloqueio

Variantes
de
tamanho

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

660

H

Medidas I + K

M

1

X

A

X

= Marcação do sistema
Todas as dimensões partem de [X] até ao centro do
elemento da fechadura

M

= 29,0

N

= 57,5

Distância 72, 74, 92, 94 mm

Todas as medidas especificadas referem-se à marcação do sistema [X].
A marcação do sistema [X] situa-se
apenas nas distâncias 72, 74, 92 e 94
mm na mesma altura com a caixa do
puxador [1].

K

B

G

F

N

X

= Capacidade de encurtamento

10/46

02.2019

H39.MFVRS006PT-00

Instruções de montagem

Sistemas múltiplos de fecho acionados por chave
BS 2100, BS 2800

3.1.2

Distância 85 mm

C

I

As dimensões aplicam-se ao sistema múltiplo de fecho na posição de bloqueio

Variantes
de
tamanho

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

660

H

Medidas I + K

X

= Capacidade de encurtamento
= Marcação do sistema
Todas as dimensões partem de [X] até ao centro do
elemento da fechadura

M

= 36,0

N

= 50,5

Distância 85 mm

Todas as medidas especificadas referem-se à marcação do sistema [X].
A marcação do sistema [X] situa-se
apenas nas distâncias 72, 74, 92 e 94
mm na mesma altura com a caixa do
puxador [1].
Nas distâncias de 85 mm, a caixa do
puxador desloca-se para baixo.
Distância 85 mm = -7 mm

K

B

G

F

N

7 mm

X

X

A

M

1
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3.1.3

Distância 88 mm
As dimensões aplicam-se ao sistema múltiplo de fecho na posição de bloqueio

C

I

Variantes
de
tamanho

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

664

H

1

X

X

X

= Capacidade de encurtamento
= Marcação do sistema
Todas as dimensões partem de [X] até ao centro do
elemento da fechadura

M

= 33,0

N

= 53,5

F

N

4 mm

M
A

Medidas I + K

Distância 88 mm

A marcação do sistema [X] situa-se
apenas nas distâncias 72, 74, 92 e 94
mm na mesma altura com a caixa do
puxador [1].
Nas distâncias de 88 mm, a caixa do
puxador desloca-se para baixo.
Distância 88 mm = -4 mm

K

B

G

Todas as medidas especificadas referem-se à marcação do sistema [X].
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3.1.4

Tipos de fecho principal acionados por chave
Medidas variáveis em mm

Tipo de
fecho principal

Canhão da
fechadura
PZ/RZ

Distância
[E]

Medida de
mandril
[D]

Medida do
mandril traseira
[L]

Exclusão do
trinco
[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

sem trinco

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

sem trinco

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

Figura: PZ

Figura: RZ

Medidas de fresagem
3*

53,5

M

Q

O

S

Marca do
sistema

E

E

N

6,5

P

P

R

D

L

D

L

* Esta medida refere-se a uma manga de guarnição plana de 3 mm em aço galvanizado.
Esta medida e as medidas dependentes desta podem sofrer alterações devido à aplicação de outras mangas de guarnição.
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3.1.5

Elementos da fechadura adicionais
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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4

Montagem

4.1

Converter a direção DIN do trinco de fecho suave
1 x 5,5 mm

1

No lado da caixa da fechadura encontra-se uma ranhura [1]. Através
desta, é possível abrir a mola de
bloqueio [2] da haste do trinco com
uma chave de fenda.

2

ff Pressione a mola de bloqueio da
haste do trinco cuidadosamente
com a chave de fenda através da
abertura.
A haste do trinco é desbloqueada.
ff Retire o trinco e rode-o em 180°.

ff Pressione o trinco cuidadosamente na caixa da fechadura
até a haste do trinco encaixar
na mola de bloqueio e solte o
trinco.
O trinco deve estender automaticamente e manter-se fixo pela mola
de bloqueio.

CLIQUE!

5x

H39.MFVRS006PT-00

ff Verifique se o trinco está corretamente assente e se se movimenta livremente. Pressione o
trinco várias vezes (aprox. 5x)
na caixa da fechadura e solte o
trinco novamente.
O trinco deve mover-se facilmente
e estender completamente.

02.2019
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4.2

Trinco pendular

4.2.1

Trocar o trinco de fecho suave pelo trinco pendular
1 x 5,5 mm

1

No lado da caixa da fechadura encontra-se uma ranhura [1]. Através
desta, é possível abrir a mola de
bloqueio [2] da haste do trinco com
uma chave de fenda.

2

ff Pressione a mola de bloqueio da
haste do trinco cuidadosamente
com a chave de fenda através da
abertura.
A haste do trinco é desbloqueada.
ff Retire o trinco e substitua-o pelo
trinco pendular.

ff Pressione o trinco pendular
cuidadosamente na caixa da
fechadura até a haste do trinco
encaixar na mola de bloqueio e
solte o trinco pendular.
O trinco pendular deve estender
automaticamente e manter-se fixo
pela mola de bloqueio.

CLIQUE!

5X
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ff Verifique se o trinco pendular
está bem assente e se se move
facilmente, pressionando o
trinco pendular várias vezes
(aprox. 5x) na caixa da fechadura
e soltando-o novamente.
O trinco pendular deve mover-se
facilmente e estender completamente.

H39.MFVRS006PT-00
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4.2.2

Ajustar o trinco pendular
ff Alinhe a parte central de modo
que o orifício [1] aponte para a
frente.

1

2 mm

ff Introduza uma chave Allen de
2 mm através do orifício da
parte central na haste do trinco.

máx.
11,9 mm

mín.
3,4 mm

O trinco pendular apenas pode ser
desapertado até ao valor máximo
especificado.
A posição do trinco pendular baseia-se
nos entalhes de circulação de ar da
porta
(ver capítulo 4.13 „Ajustar os entalhes
de circulação de ar“ a partir da página
34).

ff Rode a chave Allen para a
esquerda.
O trinco pendular é estendido.
ff Rode a chave Allen para a
direita.
O trinco pendular é recolhido.

H39.MFVRS006PT-00
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4.3

Fresar o painel da porta
Determinação da posição, ver capítulo
3.1 „Variantes de tamanho“ a partir da
página 10.

Usar óculos de proteção

Cavidades de fresagem do fecho
principal
[1] 16,0 mm
[2] 234,0 mm
[3] 137,0 mm
[4] 17,5 mm + 1 mm
[5] Medida de mandril
[E] Distância

1

2

E

Na distância de 94 mm, a medida de mandril traseira (pos. 4)
consiste em 20,3 mm + 1 mm

3

5

Fresagem do
puxador

Fresagem PZ

1

2

4

Fresagem RZ

5

E
3

6

4
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Fresagens para puxador e cilindro
[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] Distância

4
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4.4

Montar o sistema múltiplo de fecho
ff Insira o sistema múltiplo
de fecho no painel da porta
fresado.
ff Alinhe o sistema múltiplo de
fecho na caixa do puxador [1].
1

1

ff Aparafuse o sistema múltiplo de
fecho com o painel da porta.

H39.MFVRS006PT-00
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4.5

Mangas de ligação A 2100, A2800

No caso de portas altas, o sistema múltiplo de fecho pode ser complementado por uma manga de ligação com
outro elemento da fechadura.
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298,6 mm

Min. 10 mm

195,7 mm
298,6 mm

298,6 mm

298,6 mm

Min. 10 mm

185,7 mm
Corte maximo

A 2800

185,7 mm
Corte maximo

195,7 mm

A 2100

H39.MFVRS006PT-00
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4.5.1

Cortar em comprimento o sistema múltiplo de fecho

2

25 mm

ff Meça na manga do sistema múltiplo de fecho [1] desde o centro
do furo de aparafusamento
[2] acima do pino de bloqueio
25 mm para cima.

1

2

ff Corte em comprimento a
saliência e rebarbe as arestas
serradas.

H39.MFVRS006PT-00
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4.5.2

Inserir o sistema múltiplo de fecho
ff Insira o sistema múltiplo
de fecho no painel da porta
fresado.
ff Alinhe o sistema múltiplo de
fecho na caixa do puxador [1].
1

1
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ff Liberte os quatro pontos de
aparafusamento superiores.
ff Aparafuse o sistema múltiplo de
fecho nos restantes pontos de
aparafusamento com o painel da
porta.

H39.MFVRS006PT-00
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4.6

Medir e cortar em comprimento a manga de ligação
A manga e a biela não devem ser
deformadas.

ff Puxe a manga cuidadosamente
para a frente.

ff Introduza os pinos [1] da biela
da manga de ligação no furo
da biela do sistema múltiplo de
fecho.

2
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A manga de ligação pode ser encurtada no máximo até 10 mm ao longo do
centro do furo de aparafusamento [1].

ff Insira o sistema múltiplo de
fecho juntamente com a manga
de ligação no painel da porta.
ff Indique a posição de corte em
comprimento na manga de
ligação.

1

Mín. 10 mm

1
3

ff Retire novamente a manga de
ligação [1] do sistema múltiplo
de fecho [2].
ff Corte em comprimento a saliência [3] da manga de ligação e
rebarbe as arestas serradas.

2

H39.MFVRS006PT-00
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4.7

Montar o sistema múltiplo de fecho e
a manga de ligação
ff Ligue novamente a manga de
ligação ao sistema múltiplo de
fecho.

ff Insira o sistema múltiplo de
fecho juntamente com a manga
de ligação no painel da porta
e coloque todos os restantes
parafusos.
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4.8

Montar a guarnição do puxador
Respeitar as instruções de montagem do fabricante fornecidas antes de realizar a montagem
das ferragens.

Comparar o diagrama de perfuração das ferragens com as posições dos orifícios de fixação
das caixas da fechadura antes de realizar a perfuração, ver capítulo 3.1.4 „Tipos de fecho
principal acionados por chave“ a partir da página 13.

Desmontar o sistema múltiplo de fecho antes de realizar a perfuração.

Marcar e executar perfurações
ff Alinhe a matriz de perfuração fornecida com a ferragem no pino quadrado do puxador com o sistema múltiplo de fecho integrado e marque
as posições das perfurações.
ff Desmonte o sistema múltiplo de fecho e coloque as perfurações.
ff Monte o sistema múltiplo de fecho novamente.
Montar os componentes de ferragens
ff Insira o pino quadrado do
puxador na caixa do puxador.

ff Insira o canhão da fechadura
no fecho principal.

H39.MFVRS006PT-00
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ff Fixe o canhão da fechadura
com o parafuso do canhão da
fechadura [1].

ff Monte a guarnição do
puxador de acordo com as
instruções de montagem
fornecidas pelo fabricante.
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4.9

Fresar a armação

4.9.1

Fresagens da armação para BS 2100 BS 2800
Determinação da posição, ver capítulo
3.1 „Variantes de tamanho“ a partir da
página 10.

O alinhamento horizontal das peças da
armação é efetuado consoante o eixo
do sistema.

Usar sempre óculos de proteção quando realizar trabalhos de fresagem.

As medidas de fresagem especificadas
referem-se a:
Peça da armação E8H: Fecho principal
Para obter medidas de fresagem de outras
peças da armação, entre em contacto com a
assistência ao cliente da KFV.

Ajuste transversal das caixas
adicionais
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] Altura do componente
plus 1 mm
3

3

2

4

M

1

2

5

4

3

1

5

3

X
N

Peça AT e enchimento do trinco
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] Altura do componente
plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

Trinco diurno e enchimento do
trinco
[1] 23,5 mm
[2] 78,0 mm
[3] Altura do componente
plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

Não é necessária a fresagem nos perfis
em U a partir de um comprimento de
haste de 6 mm e utilização da peça AT da
Série 118/119.

H39.MFVRS006PT-00
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4.10

Disposições relativas à certificação SKG

4.10.1

Peças da armação e parafusos

Armação em plástico
Peça da armação com cunhagem SKG

Peça da armação de segurança para
pinos tipo cogumelo de conforto SB
S-RS 3SL ... (SIEGENIA)

RC2

Ø ≥ 4,2 mm

4.10.2

Posicionamento das peças da armação
Distância máxima ≤ 5 mm

Distância mínima ≥ 3 mm

1
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8,5 mm

2

3 mm

10,5 mm

2

5 mm

1

Distância máxima ≤ 5 mm
A distância máxima prevista entre
a aresta inferior [1] do pino tipo cogumelo de conforto (na posição de
desbloqueio) e a aresta de entrada
[2] da peça da armação pode ser no
máx. 5 mm. Desse modo, garante-se que o pino tipo cogumelo de
conforto atinge a medida mínima
prevista para a inserção na peça da
armação.
Distância mínima ≥ 3 mm
De modo a evitar avarias durante o desbloqueio, deve ser mantida uma distância
mínima de 3 mm.
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4.11

Montar as peças da armação

4.11.1

Fecho principal
ff Insira a peça da armação para o
trinco principal nas cavidades de
fresagem da armação.

Utilize para as peças da armação certificadas pela SKG os parafusos previstos
(ver capítulo 4.10 „Disposições relativas à
certificação SKG“ a partir da página 30).
Utilize para as peças da armação sem
certificado SKG os parafusos recomendados pela KFV (ver capítulo 1.10
„Recomendação de aparafusamento“ a
partir da página 6).

ff Fixe a peça da armação com os
respetivos parafusos.

H39.MFVRS006PT-00
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Montar as peças da armação para BS 2100

BS 2100 + A 2100

298,6 mm

BS 2100

Determinação da posição para A 2100,
ver capítulo 4.5 „Mangas de ligação A
2100, A2800“ a partir da página 20.
Min. 10 mm

Determinação da posição, ver capítulo
3.1 „Variantes de tamanho“ a partir da
página 10.

Peça da armação para A 2100
A posição do pino na manga de
ligação é 298,6 mm, medida desde
a aresta inferior da manga
de ligação até ao centro dos pinos.

298,6 mm
298,6
mm

4.11.2

195,7 mm

BS 2100, BS 2800

185,7 mm
Max. Kürzbarkeit

Sistemas múltiplos de fecho acionados por chave

ff Posicione as peças da armação
de acordo com as especificações
da SKG (ver capítulo 4.10.2
„Posicionamento das peças da
armação“ a partir da página
30).

Utilize para as peças da armação certificadas pela SKG os parafusos previstos
(ver capítulo 4.10 „Disposições relativas à
certificação SKG“ a partir da página 30).
Utilize para as peças da armação sem
certificado SKG os parafusos recomendados pela KFV (ver capítulo 1.10
„Recomendação de aparafusamento“ a
partir da página 6).

ff Fixe as peças da armação com os
respetivos parafusos.
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Montar as peças da armação para BS 2800
Determinação da posição, ver capítulo
3.1 „Variantes de tamanho“ a partir da
página 10.
BS 2800 + A 2800

1

298,6 mm
298,6
mm

3

298,6 mm

2

3 mm
8,5 mm

2

Min. 10 mm

1

185,7 mm
Max. Kürzbarkeit

BS 2800

Determinação da posição para A 2800,
ver capítulo 4.5 „Mangas de ligação A
2100, A2800“ a partir da página 20.

5 mm
10,5 mm
195,7 mm

4.12

Posicionamento das peças da
armação
A distância entre a aresta inferior
[1] do pino de rolar (na posição de
desbloqueio) e a aresta de entrada
[2] da peça da armação pode comportar no máx. 5 mm. Deste modo
garante-se que o pino de rolar atinge a medida mínima exigida para a
inserção na peça da armação.
De modo a evitar avarias durante o
desbloqueio, deve ser mantida uma
distância mínima de 3 mm.
A posição do pino [3] na manga de
ligação é 298,6 mm, medida desde
a aresta inferior [4] da manga de
ligação até ao centro dos pinos (ver
capítulo 4.5 „Mangas de ligação A
2100, A2800“ a partir da página
20).

4

Utilize os parafusos recomendados pela
KFV (ver capítulo 1.10 „Recomendação de
aparafusamento“ a partir da página 6).

ff Fixe todas as peças da armação
com os respetivos parafusos.
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4.13

Ajustar os entalhes de circulação de ar
Respeitar as instruções de montagem e de funcionamento das
dobradiças da porta.

ff Insira os entalhes de circulação de ar [1] entre a
manga e a peça da armação de acordo com as instruções de montagem fornecidas pelo fabricante das
dobradiças da porta.
É necessário cumprir entalhes de circulação de ar de 3,5 mm ±
1,5 mm para o funcionamento correto dos sistemas múltiplos de
fecho KFV.

1
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4.13.1
Ajustar a peça AT
O trinco deve encaixar com a mínima folga possível na
peça AT ao fechar a porta. Para este efeito, a peça AT pode ser ajustada
horizontalmente.
ff Feche a porta.
O trinco deve encaixar na peça AT
[1] e manter a porta fechada.
• Se o trinco não encaixar, ou se a
pressão sobre a junta da porta
for muito alta, a peça AT deve
ser deslocada no sentido do
painel da porta.
• Se o trinco tiver muita folga, a
peça AT deve ser deslocada no
sentido da armação.

1

T 10

ff Solte os dois parafusos de ajuste
[1] .

1

ff Desloque a peça do batente [1]
• No sentido do painel da porta, a
pressão diminui.
• No sentido da armação, a pressão aumenta.

1
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T10
2,5 Nm

ff Aperte os dois parafusos de
ajuste.

ff Feche a porta e verifique se o
trinco encaixa corretamente.
Repetir os ajustes, se necessário.

Trinco diurno
T 10

1
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O trinco diurno distingue-se da
peça AT devido a uma peça de
batente desbloqueável ao longo de
uma alavanca deslizante [1].
• É possível abrir a porta desde o
exterior sem chave com a peça
do batente desbloqueada.
O deslocamento horizontal da peça
do batente é estável, conforme com
a peça AT.
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4.14

Ajuste da pressão de contacto

4.14.1 Pinos tipo cogumelo de conforto
Para regular a pressão de contacto do painel da porta sobre o vedante da
armação, é possível deslocar os pinos tipo cogumelo de conforto até cerca
de um milímetro para a direita ou para a esquerda.

1

Na porca de ajuste [1] do pino tipo
cogumelo de conforto encontra-se
um entalhe [2]. Na posição neutra, este entalhe está na posição
intermédia.
Na posição de 90°, é atingido o
curso de deslocação máx. de 1 mm.

2

1 mm

1 mm

11 mm

ff Rode os pinos tipo cogumelo
de conforto [1] até 90° para a
direita ou para a esquerda.
• O deslocamento no sentido
do painel da porta aumenta a
pressão.
• O deslocamento no sentido da
armação diminui a pressão.
*Chave ajustável (disponível opcionalmente)
Descrição do
Número de material (SIEGENIA)
157756
CHAVE AJUSTÁVEL SW4/SW11
material

Deslocamento no sentido do
painel da porta
ff Rode os pinos tipo cogumelo de
conforto no sentido do painel da
porta.
ff Feche a porta e bloqueie a porta
com rotação dupla.
Os pinos tipo cogumelo de conforto
retraem para as peças da armação.
O painel da porta está mais próximo do vedante da armação.
Deslocamento no sentido da
armação
ff Rode os pinos tipo cogumelo de
conforto no sentido da armação.
ff Feche a porta e bloqueie a porta
com rotação dupla.
Os pinos tipo cogumelo de conforto
retraem para as peças da armação.
O painel da porta está mais afastado do vedante da armação.
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4.14.2 Pinos de rolar
Para regular a pressão de contacto do painel da porta sobre o vedante da
armação, é possível mover os pinos de rolar até um milímetro para a direita ou para a esquerda.
Uma marcação [1] encontra-se
sobre os pinos de rolar. Na posição
neutra, a marcação está na posição
intermédia.
Na posição de 90°, é atingido o curso de deslocação máx. de 1 mm.

1

1 mm

1 mm

4 mm

ff Rode os pinos de rolar [1] até
90° para a direita ou para a
esquerda.
• O deslocamento no sentido
do painel da porta aumenta a
pressão.
• O deslocamento no sentido da
armação diminui a pressão.
Deslocamento no sentido do
painel da porta
ff Feche a porta e bloqueie a porta
com rotação dupla.
Os pinos de rolar retraem para
as peças da armação. O painel da
porta está mais próximo do vedante
da armação.

Deslocamento no sentido da
armação
ff Feche a porta e bloqueie a porta
com rotação dupla.
Os pinos de rolar retraem para as
peças da armação. O painel da porta está mais afastado do vedante da
armação.

38/46

02.2019

H39.MFVRS006PT-00

Instruções de montagem

Sistemas múltiplos de fecho acionados por chave
BS 2100, BS 2800

4.15

Inspeção de funcionamento
Uma avaria após o bloqueio pode fazer com que a porta deixe de abrir. Existe o risco de a
porta não voltar a abrir sem causar danos.
Por isso, comece com o teste de funcionamento sempre com a porta aberta.

4.15.1

Inspeção com a porta aberta
Testar o funcionamento do
puxador
ff Mova o puxador completamente
para baixo.
O puxador deve mover-se facilmente e o trinco deve retrair completamente.
ff Solte o puxador.
O puxador deve reposicionar-se
automaticamente na posição inicial
e o trinco deve estender completamente.

Testar o funcionamento do trinco
com a chave (função alternada).
ff Rode e mantenha a chave na
posição de desbloqueio.
O trinco deve mover-se facilmente
e retrair completamente.
ff Solte a chave.
O trinco deve estender completamente.

Retirar a chave
ff Coloque a chave na posição de
remoção e retire a chave.
A chave deve ser fácil de tirar do
cilindro de perfil.
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Bloquear os elementos da
fechadura
ff Rode a chave numa rotação dupla no sentido de bloqueio.
O trinco principal e os pinos devem
estender fácil e completamente
para a posição de bloqueio.

2X

Testar a retenção de contrapressão
ff Pressione pos elementos da
fechadura manualmente para
trás.
Os elementos da fechadura não podem retroceder com contrapressão.

Desbloquear os elementos da
fechadura
ff Rode a chave numa rotação dupla no sentido de desbloqueio.
O trinco principal deve retrair fácil
e completamente. Os pinos devem
mover-se fácil e completamente
para cima na posição de desbloqueio.
Verifique se todos os pinos executam
o curso de deslocação completo
de 19 mm e ficam suficientemente
afastados acima da aresta de entrada
das peças da armação. (ver capítulo
4.11 „Montar as peças da armação“ a
partir da página 31)..

2X
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4.15.2

Inspeção com a porta fechada
Testar o bloqueio do trinco
ff Feche a porta.
A porta deve poder fechar facilmente.
O trinco deve encaixar corretamente na
peça AT.
Se o trinco não encaixa:
ff Desloque a peça AT no sentido
do painel da porta.
Se o trinco tiver demasiada folga:
ff Desloque a peça AT no sentido
da armação.

Testar o desbloqueio do trinco
através do puxador
ff Acione o puxador e abra a porta.
O trinco deve retrair completamente e libertar a porta.
Testar o desbloqueio do trinco
através da chave (função
alternada)
ff Rode a chave na posição de desbloqueio e abra a porta.
O trinco deve retrair completamente e libertar a porta.
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Testar o desbloqueio dos elementos da fechadura
ff Rode a chave numa rotação dupla no sentido de bloqueio.
O trinco principal deve estender
completamente e os pinos retrairem nas peças da armação. O painel
da porta deve move-se lateralmente sobre a junta.

2X

Retrair os elementos da fechadura
ff Rode a chave numa rotação dupla no sentido de desbloqueio.
O trinco principal deve retrair fácil
e completamente. Os pinos devem
mover-se facilmente novamente
para a posição inicial.
ff Abrir a porta.
A porta deve poder abrir facilmente.
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5

Resolução de problemas

5.1

Avaria do puxador

O puxador não se reposiciona automaticamente na posição inicial.
ff Testar o assento correto do puxador.
• O puxador não pode ter qualquer contacto com a roseta ou a placa ou a caixa da fechadura.
ff Testar o binário de aperto da união roscada da guarnição do puxador.
• Se a união roscada estiver demasiado apertada, a cavidade de fresagem pode deformar-se e exercer pressão lateral sobre a caixa da fechadura e, desse modo, causar dificuldades.
ff Testar as dimensões da cavidade de fresagem do trinco principal.
• Se o puxador não for reposto automaticamente apesar de as dimensões serem cumpridas, o sistema múltiplo de fecho deve ser testado pela KFV.
• Se a cavidade de fresagem não corresponder às dimensões, a cavidade de fresagem deve ser reprocessada.
ff Repetir o procedimento de teste com a cavidade de fresagem reprocessada.
• Se o puxador continuar a não ser reposto automaticamente na posição de saída, o sistema múltiplo de
fecho deve ser testado pela KFV.

5.2

Avaria do trinco

O trinco corre com dificuldade ou não corre completamente ou não corre de todo
ff Verifique as dimensões da cavidade de fresagem do fecho principal.
• Se a cavidade de fresagem corresponder às dimensões e a dificuldade persistir, o sistema múltiplo de fecho
deve ser testado pela KFV.
ff Se a cavidade de fresagem não corresponder às dimensões, a cavidade de fresagem deve ser reprocessada.
ff Adapte a pela da armação.

5.3

Avaria do cilindro de perfil

Não é possível retirar a chave.
ff Desmontar o canhão da fechadura e inspecionar eventuais avarias.
• Se o canhão da fechadura não funcionar corretamente, deve substituí-lo.
ff Repetir o procedimento de teste com o canhão da fechadura substituído.
• Se a chave continuar a não poder ser retirada, o sistema múltiplo de fecho deve ser testado pela KFV.

5.4

Dificuldade no bloqueio e desbloqueio do fecho principal

ff Testar os ajustes da peça AT e dos pinos.
• Deslocar a peça AT e os pinos no sentido do painel da porta para reduzir a pressão de contacto lateral.
ff Repetir o procedimento de teste com a peça AT reajustada e os pinos reajustados.
• Se a dificuldade persistir, as dimensões da cavidade de fresagem do fecho principal e das caixas adicionais
devem ser testadas.
• Se a cavidade de fresagem corresponder às dimensões e a dificuldade persistir, o sistema múltiplo de fecho
deve ser testado pela KFV.
• Se as cavidades de fresagem não corresponderem às dimensões, as cavidades de fresagem devem ser reprocessadas.
ff Repetir o procedimento de teste com as cavidades de fresagem reprocessadas.
• Se a cavidade de fresagem não corresponder às dimensões, a cavidade de fresagem deve ser reprocessada.
ff Repetir o procedimento de teste com a cavidade de fresagem reprocessada.
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