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1 Uvod
Pred izvajanjem montažnih del skrbno preberite 
ta navodila. Da bi preprečili nevarne situacije in 
motnje delovanja, upoštevajte opozorila v poglavju 2 
»Varnost«.
Ta navodila so sestavni del za popravilo večdelnega 
zapaha in morajo biti strokovno usposobljenemu 
osebju ves čas na voljo.

1.1 Proizvajalec in servis
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
Podjetje iz skupine SIEGENIA GRUPPE 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0  
Faks: +49 2051 278-167  
E-pošta: info@kfv.de
V primeru reklamacij ali servisa se obrnite na vašega 
pogodbenega partnerja.

1.2 Ciljna skupina te dokumentacije
Ta dokumentacija velja izključno za specializirana 
podjetja. Vsa tukaj opisana dela sme izvajati samo 
izkušeno in strokovno usposobljeno osebje, ki se je 
teoretično in praktično temeljito seznanilo s pravilno 
montažo in uporabo večdelnih zapahov za popravilo.

1.3 Predvidena uporaba
1.3.1 Mesto vgradnje
• Reparaturni večdelni zapah je zasnovan za vgradnjo 

v eno- ali dvokrilna vrata zgradb.
• Reparaturni večdelni zapah je dovoljeno namestiti 

le, če so vrata nameščena tehnično brezhibno.
• Izvedba vrat mora dovoljevati uporabo 

reparaturnega večdelnega zapaha.

1.3.2 Zapahi in okovje
• Če reparaturni večdelni zapah vgradite v vrata, 

v katerih je bil pred tem nameščeno zapiralo 
s puščenim zaskočnikom, je treba uporabiti spuščeni 
zaskočnik z mehkim zaklepom, priložen obsegu 
dobave.

• Uporabljati je dovoljeno izključno KFV-dele okvirja.

1.4 Nedovoljena uporaba
• Reparaturnega večdelnega zapaha ni dovoljeno 

uporabljati za vrata evakuacijskih poti.
• Prek stranske nastavitvene poti prečnih nastavitev 

reparaturni večdelni zapah ni zmožen kompenzirati 
sprememb oblike ali tesnega stika zaradi 
temperaturnih razlik ali gradbeno-konstrukcijskih 
sprememb.

• V vrata, ki mejijo na vlažne prostore ali prostore 
z agresivnimi korozivnimi plini ali aerosoli, 
reparaturnega večdelnega zapaha ni dovoljeno 
vgrajevati.

• V odprtine zapaha in zaporne pločevine ni dovoljeno 
vtikati nikakršnih predmetov/materialov, ki bi lahko 
ovirali ali onemogočali brezhibno delovanje in 
predvideno uporabo naprave. 

• V reparaturni večdelni zapah ni dovoljeno posegati 
oziroma ga spreminjati. 

• Zapornih elementov ni dovoljeno uporabljati za 
ohranjanje odprtih vrat. 

• Gibljivih oziroma nastavljivih zapornih elementov 
(npr. zapaha, zaskočnika) ne prelakirajte.

1.5 Pogoji za montažo
Pred oziroma med montažo upoštevajte tako veljavne 
gradbene predpise in zakone kot tudi spodnje zahteve:
• Pred montažo reparaturnega večdelnega zapaha 

preverite mersko ustreznost vrat in vratnega okvirja. 
V primeru deformacije in/ali poškodbe vrat in/ali 
vratnega okvirja reparaturnega večdelnega zapaha 
ni dovoljeno vgraditi.

• Površinska obdelava vrat in vratnega okvirja 
je dovoljena le pred montažo reparaturnega 
večdelnega zapaha. Naknadna obdelava površin 
lahko omeji funkcionalnost reparaturnega 
večdelnega zapaha.

• Za vse frezane in vrtalne mere upoštevajte 
pripadajoče položaje in velikosti znotraj navedenih 
toleranc. Natančno upoštevajte vodoravno in 
navpično izravnavo.

• Frezane odprtine po frezanju temeljito očistite.
• Vijakov ne privijte preveč in ne vstavite jih postrani. 
• Če je reparaturni večdelni zapah vgrajen, vrat 

mehansko ne obdelujte (npr. vrtanje, frezanje). 
• V nobenem primeru ne navrtajte ali prevrtajte glavne 

ključavnice.
• Dele okovja in cilinder vgradite v isti ravnini.
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• Upoštevanje razdalje do utora (razdalja med deli 
čelnice in okvirja): reparaturni večdelni zapah 
deluje varno pri razdalji do utora znotraj 3,5 mm 
+/- 1,5 mm. Pri večji razdalji mora obdelovalec 
zagotoviti, da je razdalja do utora izbrana najmanj 
tako velika, da je zagotovljeno nemoteno odpiranje 
vrat.

• Preverite, ali se mere oz. tehnične lastnosti mere 
trna, razdalje, širine čelnice, čelnic, profilnega 
cilindra, višine kljuke, razdalje dodatnih zapahov 
(glejte poglavje 3.2 »Priporočila glede uporabe za RB 
1200, RB 1300, RB 1500« od strani 12 ) in območje 
krajšanja med obstoječimi vrati in reparaturnim 
večdelnim zapahom ujemajo. 

• Uporabljajte le tesnilne materiale, ki se zamrežijo 
brez dodane kisline, da bi tako preprečili škodo 
zaradi korozije na komponentah in/ali vratih.

1.6 Transport
• Z distančnimi in razbremenilnimi kladicami zavarujte 

vratno krilo v vratnem okvirju.
• Pri transportu s predhodno nameščenimi vrati brez 

cilindričnega vložka mora priloženo transportno 
varovalo ostati v glavni ključavnici. 
 

• Pri uporabi in transportu poskrbite, da so zaporni 
elementi v zapornem položaju, da se prepreči 
nenadzorovano odpiranje vrat. 

• Reparaturni večdelni zapahi so občutljivi gradbeni 
elementi, zato je z njimi treba ravnati skrbno. Ne 
sme se jih na primer metati, z njimi udarjati ali jih 
upogibati.

• Vrat ne transportirajte tako, da bi jih držali za kljuko 
oziroma okovje.

1.7 Mere
Vse mere so podane v mm.

1.8 Uporabljeni simboli
V tem dokumentu so uporabljeni naslednji piktogrami:

Splošni opozorilni znaki

Koristna informacija ali nasvet

Ne uporabljajte mehanske sile

Nosite zaščito za oči

Nosite zaščitno obutev

Nosite zaščitne rokavice

Preberite še druga mesta 
v navodilih

Premer rezkalnika oz. svedra

Dolžina utora

Globina utora od spodnjega roba 
čelnice

Širina utora

Skoznja izvrtina

Kovinski profili

Leseni profili

Plastični profili
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1.10 Priporočila v zvezi z vijaki
Vijaki, ki niso iz nerjavnega jekla, sprožijo korozijo ob 
stiku z deli iz nerjavnega dela. Uporabljajte izključno 
vijake iz nerjavnega jekla.
Za montažo reparaturnega večdelnega zapaha 
uporabljajte vijake, ki ustrezajo materialu vratnega 
krila.
Vijaki ne smejo preseči maks. premera 4 mm.
Za montažo s potrdilom SKG pri RB 1500 / RB 1600 
uporabite v nadaljevanju navedene vijake:

Aluminij:
SKG** Ø ≥ 4,8 mm
Aluminijasti profil min. 2 mm debelina stene

Les:
SKG** Ø 4,0 mm x 40 mm
SKG*** Ø 4,5 mm x 45 mm
s potrdilom SKH

Plastika:
SKG** Ø ≥ 4,2 mm
Jekleno armiranje najm. 1,5 mm debelina stene.

1.9 Drugi znaki
Pisni znaki, uporabljeni v teh navodilih, imajo naslednji 
pomen:
• Besedila za tem znakom so naštevanja.

– Besedila za tem znakom so podrejena 
naštevanja.

 f Besedila za tem znakom so napotki za ravnanje, 
ki jih je treba izvesti v predpisanem vrstnem redu.

Sklicevanja
»« Ločen sklic je naveden v navednicah.
() Sklic v tekočem besedilu je v oklepajih.
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1.14 Vzroki za poškodbe

Vratnega krila pri vgrajenem reparaturnem večdelnem zapahu v območju 
ohišja ključavnice ni dovoljeno prevrtati.

Štirirobnih vreten vratne kljuke ni dovoljeno izbiti na silo skozi vretenko 
ključavnice.

Vratnega krila ni dovoljeno prenašati tako, da bi ga držali za kljuko.

Pri odprtih vratih ne smejo biti sproženi zaporni elementi.

1.11 Dele okvirja in glavno ključavnico 
naravnati v vratih

Razdalje in mere zaskočnika in zapaha ter drugih 
zapornih elementov (H-zapah/okrogli sornik/zaporni 
kavelj) se morajo ujemati z razdaljami dela okvirja.
Če se mere ne ujemajo, je treba zamenjati del okvirja 
oz. ga naknadno obdelati ali premakniti.

1.12 Drugi veljavni dokumenti
Pri montaži reparaturnega večdelnega zapaha nujno 
upoštevajte vsa navodila za montažo in uporabo, 
ki so priložena drugim (izbirnim) sestavnim delom. 
Po potrebi veljajo tudi navodila proizvajalca vrat in 
dodatnih priborov drugih proizvajalcev.

Za uporabo reparaturnega večdelnega zapaha RB 1200/1300/ 
1500 si prenesite navodila za uporabo za BS 220X/230X/250X 
in za reparaturni večdelni zapah RB 1600 navodila za uporabo 
za BS 260X prek portala za prenos na naši spletni strani  
www.siegenia.com.

1.13 Strokovno odstranjevanje
Reparaturni večdelni zapah in izbirno dobavljivi 
deli pribora ne sodijo med gospodinjske odpadke. 
Upoštevajte lokalno veljavne nacionalne določbe.
Embalaža je sestavljena iz obnovljivih surovin in jo je 
mogoče odvreči med star papir.
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2 Varnost
Pred začetkom montažnih del skrbno preberite spodnja 
opozorila. Napisana so zaradi vaše varnosti, z namenom 
preprečevanja nevarnih situacij, telesnih poškodb in 
materialne škode. Upoštevajte vsa opozorila.

2.1 Sestava opozoril
Opozorila v teh navodilih 
• ob upoštevanju ščitijo pred možnimi telesnimi 

poškodbami in materialno škodo, 
• z opozorilno besedo opozorijo stopnjo nevarnosti,
• z znakom za nevarnost označujejo nevarnost 

telesnih poškodb,
• označuje vrsto in vir nevarnosti,
• prikazujejo ukrepe za preprečevanje nevarnosti in 

prepovedujejo določen način ukrepa.
Opozorila so sestavljena po naslednjem načelu:

OPOZORILNA BESEDA

Vrsta in vir nevarnosti

Razlage o vrsti in viri nevarnosti

• Ukrepi za odpravljanje nevarnosti

Znaki za nevarnost pri tem označujejo opozorila, 
ki svarijo pred telesnimi poškodbami.
Vrsta in vir nevarnosti navede vzrok ogrožanja. Možne 
posledice pri neupoštevanju opozoril so npr. smrtna 
nevarnost zaradi električnega udara.
Med ukrepi so navedeni koraki, ki jih je treba izvesti 
za preprečevanje ogrožanja ali so prepovedani za 
preprečevanje ogrožanja. 

2.2 Uporabljena opozorila

NEVARNOST

Opozorilna beseda »Nevarnost« označuje neposredno 
grozečo nevarnost. Če se tej nevarnosti ni mogoče 
izogniti, to pripelje do smrti ali hudih telesnih poškodb.

OPOZORILO

Opozorilna beseda »Opozorilo« označuje možno 
nevarnost. Če se tej nevarnosti ni mogoče izogniti, to 
pripelje do smrti ali hudih telesnih poškodb.

Vratna kljuka dovoljuje normalno obremenitev v predvideni smeri. 
V smeri proženja je kljuko dovoljeno obremeniti s silo največ 150 N. 
Ključavnico oz. reparaturni večdelni zapah je dovoljeno zaklepati le 
s pripadajočim ključem (in ne z drugimi predmeti).

Kljuke in ključa ne smete premakniti istočasno.

Dvokrilnih vrat ni dovoljeno presiliti.
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PREVIDNO

Opozorilna beseda »Previdno« označuje možno 
nevarno situacijo. Če se tej nevarnosti ni mogoče 
izogniti, to pripelje do lažjih ali zmernih telesnih 
poškodb.

OBVESTILO

Opozorilna beseda »Obvestilo« označuje korake za 
preprečevanje materialne škode. Upoštevanje teh 
obvestil prepreči poškodbo večdelnega zapaha ali 
drugih komponent.

Koristna informacija ali nasvet itd.

Ta znak opozarja na posebnosti in označuje postopke, 
ki zahtevajo posebno pozornost.

2.3 Opozorila

PREVIDNO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi stisnjenja

Pri demontaži in montaži večdelnih zapahov brez 
odstranjevanja vratnega krila obstaja nevarnost, da si 
stisnete prste.

• Snemite vratno krilo ali zavarujte vratno krilo z zagozdo
• Nosite zaščitno obutev

PREVIDNO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi ostrih robovi

Pri rezanju kovinskih delov na mero nastanejo ostri 
robovi. Zaradi tega obstaja nevarnost ureznin.

• Nosite zaščitne rokavice

PREVIDNO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi hitro letečih odrezkov

Pri frezanju se pojavijo hitro leteči odrezki. 
Zaradi tega obstaja nevarnost poškodb oči.

• Nosite zaščitna očala

2.4 Osebna varovalna oprema
Za izvajanje montažnih del in popravil potrebujete 
naslednjo osebno varovalno opremo:
• zaščitno obutev,
• zaščitne rokavice,
• zaščitna očala.
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3 Različice in komponente
Reparaturni večdelni zapahi so sestavljeni iz kompleta glavne ključavnice [1] (glejte poglavje 3.1 »Komplet glavne 
ključavnice (posamezen naročljiv)« od strani 11) in garniture čelnice [2] (sestavljena iz dveh priključnih čelnic s po 
enim dodatnim zapahom in sredinski del čelnice za glavno ključavnico), ki so dobavljivi v štirih različicah: 
H-zapah [3], okrogli sornik [4], zaporni kavelj [5], kombinacija iz okroglega sornika/zapornega kavlja [6].
Za podaljšanje reparaturnih večdelnih zapahov je mogoče namestiti izbirni vmesni element [7] (132 ali 200 mm).

Komplet glavne ključavnice Garnitura okrajka  Različice

1 2 3

4

5

Vmesni elementi 6

7
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3.1 Komplet glavne ključavnice (posamezen naročljiv)
Glavno ključavnico, ki ustreza izbrani garnituri čelnice, je treba naročiti ločeno. Za izbiro ustreznega kompleta 
glavne ključavnice potrebujete podatke o meri trna, vrsti zaklepnega cilindra (profilni cilinder PZ ali okrogli 
cilinder RZ) in oddaljenosti. Napotke najdete v spletu na naši domači strani v predelu za prenos www.siegenia.com 
v območju »Večdelni zapahi in deli okvirja«.

Komponente kompleta glavne ključavnice

2

4

3

1

Pozicija Komponente

1 Ohišje glavne ključavnice z zaskočnikom z mehkim zaklepom

2 Zaskočnik z mehkim zapahom 2 mm spuščen

3 Reducirni tulec, z 10 mm na 8 mm

4 3 x pritrdilni vijaki (M3 x 6 - T 10)
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3.2 Priporočila glede uporabe za RB 1200, RB 1300, RB 1500

A X

C
B

G

I
K

Za garnituro čelnice RB 1200, RB 1300, RB 1500, ki se zaklepa s ključem, glavna kljuka tipa H in V 
(glejte poglavje 4 »Vrste glavnih ključavnic, ki se zaklepajo s ključem« od strani 14)

A G B C I K

1210 
- 

3015

675 
- 

1505

505 - 605 505 - 620
445 445

675 - 960 690 - 960

Ra
zd

al
ja

 [E
]

1

X

T

Meri I + K = Možnost skrajšanja

X = Sistemska oznaka 
 Vse mere izhajajo od [X]  
 do sredine dodatnega  
 zapaha

Vse navedene mere se nanašajo na 
sistemsko oznako [X].
Sistemska oznaka [X] je samo pri 
razdaljah [E] = 72, 74, 92 in 94 mm 
na isti višini s sredino vretenke 
kljuke [1]. 
Pri razdaljah [E] = 85 in 88 mm se 
vretenka kljuke pomakne navzdol za 
vrednost [T]:
Razdalja 85 -> [T] = 7 mm 
Razdalja 88 -> [T] = 4 mm

Če je mera [B] v območju od 605 do 675 mm in mera [C] v območju od 620 do 690 mm 
reparaturnega večdelnega zapaha ni mogoče uporabiti. 
Pri uporabi vmesnih elementov (glejte poglavje 3 »Različice in komponente« od strani 10)  
se to območje pomakne za dolžino vmesnih elementov.
Območja skrajšanja vplivajo drug na drugega. 
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3.3 Priporočila glede uporabe za RB 1600

A X

C
B

G

I
K

Za garnituro čelnice RB 1600, ki se zaklepa s ključem, glavna ključavnica tipa H in V 
(glejte poglavje 4 »Vrste glavnih ključavnic, ki se zaklepajo s ključem« od strani 14)

A G B C I K

1260 
- 

3015

705 
- 

1505

505 - 605 505 - 620
415 425

675 - 960 690 - 960

Ra
zd

al
ja

 [E
]

1

X

T

Meri I + K = Možnost skrajšanja

X = Sistemska oznaka 
 Vse mere izhajajo od [X]  
 do sredine dodatnega  
 zapaha

Vse navedene mere se nanašajo na 
sistemsko oznako [X].
Sistemska oznaka [X] je samo pri 
razdaljah [E] = 
 72, 74, 92 in 94 mm na isti višini 
s sredino vretenke kljuke [1]. 
Pri razdaljah [E] = 85 in 88 mm se 
vretenka kljuke pomakne navzdol za 
vrednost [T]:
Razdalja 85 -> [T] = 7 mm 
Razdalja 88 -> [T] = 4 mm

Če je mera [B] v območju od 605 do 675 mm in mera [C] v območju od 620 do 690 mm 
reparaturnega večdelnega zapaha ni mogoče uporabiti. 
Pri uporabi vmesnih elementov (glejte poglavje 3 »Različice in komponente« od strani 10) 
se to območje pomakne za dolžino vmesnih elementov.
Območja skrajšanja vplivajo drug na drugega.
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4 Vrste glavnih ključavnic, ki se zaklepajo s ključem
Garniture čelnice in glavne ključavnice so označene z barvno piko. 
Vrste glavnih ključavnic in pripadajoče garniture čelnic imajo isto barvno kodo.

Spremenljivka mere v mm

Vrsta  
glavne 

ključavnice
Barvna koda

Zaporni 
cilinder
PZ/RZ

Razdalja 
[E]

Dimenzija trna 
[D]

Dimenzija za 
trnom [L]

Izključitev 
zapaha 

[R]

 
[M]

 
[N]

 
[O]

 
[P]

 
[Q]

 
[S]

V siva PZ 72 55, 65, 70, 80 17,5 20 29 57,5 12,5 51,5 47 12

V siva RZ 74 55, 65, 70, 80 17,5 20 29 57,5 12,5 49,5 47 12

H temnomodra PZ 85 25 17,5 brez zapaha 36 50,5 19,5 31,5 52 8

H temnomodra PZ 85 30 17,5 10 36 50,5 19,5 31,5 52 8

H temnomodra PZ 85 35 17,5 16 36 50,5 19,5 31,5 54 12

H temnomodra PZ 85 40 - 80 17,5 20 36 50,5 19,5 31,5 54 12

H temnomodra PZ 88 35 17,5 16 33 53,5 16,5 31,5 51 12

H temnomodra PZ 88 40 - 80 17,5 20 33 53,5 16,5 31,5 51 12

H temnomodra PZ 92 25 17,5 brez zapaha 29 57,5 12,5 31,5 45 8

H temnomodra PZ 92 30 17,5 10 29 57,5 12,5 31,5 45 8

H temnomodra PZ 92 35 17,5 16 29 57,5 12,5 31,5 47 12

H temnomodra PZ 92 40 - 80 17,5 20 29 57,5 12,5 31,5 47 12

H temnomodra RZ 94 35 20,3 16 29 57,5 12,5 29,5 47 12

H temnomodra RZ 94 40 - 80 20,3 20 29 57,5 12,5 29,5 47 12

Slika: PZ Slika: RZ

Fräsmaße

D L

R

S

M

E

O
N

Q
P

6,553
,5

3*

System-
markierung

D L

E
P

* Ta mera se nanaša na ravno čelnico 3 mm debeline, pocinkano jeklo. 
 Z uporabo drugih čelnic se lahko ta mera in od tega odvisne mere spremenijo.

Mera rezkanja

Sistemska 
oznaka
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5 Določanje velikosti dodatnih zapahov
RB 1200 RB 1300 RB 1500

13
4

16

20

36

20

Ø
 1

1

20

42,5 42,5 42,5

65

13
0

15
,5

RB 1600

16
4

16 42,5

15

75

15
0

20

20,5
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6 Montaža

6.1 Razstavljanje okvarjenih večdelnih zapahov

Pred demontažo garniture upoštevajte navodila za montažo proizvajalca.

 f Garnituro kljuke demontirajte 
v skladu z navodili za montažo 
proizvajalca.

 f Odstranite vijak cilindričnega 
vložka.

 f Izvlecite cilindrični vložek iz 
glavne ključavnice.
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 f Odstranite štirirobno vreteno 
kljuke iz vretena vrat.

 f Odvijte vse pritrdilne vijake 
čelnice okvarjenega večdelnega 
zapaha.

 f Izvlecite večdelni zapah iz 
vratnega krila.

 f Očistite frezane odprtine. 
Preverite mersko ustreznost 
frezanih odprtin in jo po potrebi 
naknadno obdelajte.
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6.2 Povezovanje glavne ključavnice s sredinskim delom čelnice

Pri uporabi obstoječega cilindričnega vložka ga najprej preverite s ključem glede brezhibnega 
delovanja.

 1x

 f Izključite zapah glavne 
ključavnice s cilindričnim 
vložkom za en cel obrat.

2

31

2

 f Namestite glavno ključavnico [1] 
na sredinski del čelnice.

Čepi drsnika [3] glavne ključavnice 
se morajo zagrabiti v utore 
zabijalnih drogov [2].

1

T 10
1,5 Nm

 f Privijte sredinski del čelnice in 
ohišje glavne ključavnice s tremi 
priloženimi vijaki [1].
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6.3 Izvedba prve kontrole delovanja

2 1

 f Začasno vstavite cilindrični 
vložek [1] in ga pritrdite 
s pritrdilnim vijakom 
cilindričnega vložka [2].

 f Preverite delovanje glavne 
ključavnice na podlagi tabele 
na sstran 20. 

Pri dolžini pritrdilnega vijaka cilindričnega vložka pazite, da je glava vijaka popolnoma 
nameščena v ugreznitvi in da poteka v isti liniji s površino čelnice. Sicer lahko prepreči 
vgradnjo ali povzroči omejeno delovanje.
Izmerite dolžino pritrdilnega vijaka cilindričnega vložka. Po potrebi ga skrajšajte.  
Dolžina pritrdilnega vijaka cilindričnega vložka: min. mera trna + 5 mm.

1

2

 f Odvijte pritrdilni vijak 
cilindričnega vložka [1] in 
ponovno odstranite cilindrični 
vložek [2].
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Preverjanje Motnja Ukrep

Popolna izključitev zapaha

Zapah se mora dati odpreti brez 
težav.

Zapah se ne premika brez zatikanja. • Preverite, ali so zabijalni drogovi 
pravilno nameščeni v pritrditvah.

• Če napake s tem ni mogoče 
odpraviti: 
zamenjate ohišje glave ključavnice.

Izvlek ključa v smeri zaklepanja

Ključ mora biti možno izvleči 
v položaj za zaklepanje brez 
upornosti.

Ključa ni mogoče izvleči. • Preverite cilindrični vložek 
v demontiranem stanju. Če je 
cilindrični vložek pokvarjen, ga 
zamenjajte.

• Če cilindrični vložek ni pokvarjen: 
zamenjajte ohišje glavne ključavnice.

Obrnite ključ v položa za odklep za odpiranje naprej in ga izpustite (menjalni položaj)

• Zaskočnik mora biti možno uvleči 
brez zatikanja.

• Zaskočnik sme maks. 2 mm moleti iz 
čelnice.

• Zaskočnik mora brez zatikanja 
izstopiti.

• Zaskočnika ni mogoče uvleči brez 
zatikanja.

• Zaskočnika ni mogoče uvleči dovolj 
daleč.

• Zaskočnik se težko pomika, se ne 
izvleče popolnoma ali sploh ne.

Zamenjajte ohišje glavne 
ključavnice.

Odpiranje in zapiranje glavne ključavnice

Oba zabijalna drogova se morata 
premikati brez težav.

Zabijalni drogovi se težko pomikajo. • Odvijte tri vijake čelnice.
• Preverite, ali so zabijalni drogovi 

pravilno nameščeni v pritrditvah.
• Odstranite morebitno umazanijo 

s tekalnih površin in zabijalnih 
drogov.
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6.4 Prestavitev DIN-smeri zaskočnikov z mehkim zaklepom ali 
njihova menjava

1 2
1 x 5,5 mm

Na strani ohišja ključavnice je 
reža [1]. Skozi to režo je mogoče 
aretirno vzmet [2] stebla zaskočnika 
odpreti z izvijačem z zarezo.

 f Z izvijačem previdno potisnite 
skozi odprtino na aretirno vzmet 
stebla zaskočnika.

Steblo zaskočnika se sprosti.
 f Izvlecite zaskočnik in ga 
zasukajte za 180° ali obstoječi 
zaskočnik zamenjajte 
s priloženim 2 mm spuščenim 
zaskočnikom z mehkim 
zaklepom.

KLIK!

 f Previdno potisnite zaskočnik 
v ohišje ključavnice tako, da 
se steblo zaskočnika zaskoči 
v aretirno vzmet in izpustite 
zaskočnik.

Zaskočnik mora samodejno izstopiti 
in aretirna vzmet ga mora varno 
držati.

 f Preverite zaskočnik glede 
pravilnega naseda in lahke 
pomičnosti. Zaskočnik večkrat 
(pribl. 5x) potisnite v ohišje 
ključavnice in ga ponovno 
izpustite.

Zaskočnik mora biti možno pomikati 
brez zatikanja in sam ponovno 
izstopiti.
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6.5 Nihajni zaskočnik
6.5.1 Zamenjava zaskočnika z mehkim zaklepom z nihajnim zaskočnikom

1 2
1 x 5,5 mm

Na strani ohišja ključavnice je 
reža [1]. Skozi to režo je mogoče 
aretirno vzmet [2] stebla zaskočnika 
odpreti z izvijačem z zarezo.

 f Z izvijačem previdno potisnite 
skozi odprtino na aretirno vzmet 
stebla zaskočnika.

Steblo zaskočnika se sprosti.
 f Izvlecite zaskočnik in ga 
zamenjajte z nihajnim 
zaskočnikom.

KLIK!

 f Previdno potisnite nihajni 
zaskočnik v ohišje ključavnice 
tako, da se steblo zaskočnika 
zaskoči v aretirno vzmet in 
izpustite nihajni zaskočnik.

Nihajni zaskočnik mora samodejno 
izstopiti in aretirna vzmet ga mora 
varno držati.

 f Preverite nihajni zaskočnik 
glede pravilnega naseda in lahke 
pomičnosti. Nihajni zaskočnik 
večkrat (pribl. 5x) potisnite v 
ohišje ključavnice in ga ponovno 
izpustite.

Nihajni zaskočnik mora biti možno 
pomikati brez zatikanja in sam 
ponovno izstopiti.
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6.5.2 Nastavitev nihajnega zaskočnika

1

 f Sredinski del nihajnega 
zaskočnika izravnajte tako, 
da je odprtina [1] poravnana 
s pritrdilnimi vijaki čelnice.

2 mm

 f Vstavite 2 mm inbus ključ skozi 
odprtino v sredinskem delu 
v steblo zaskočnika.

maks. 
11,9 mm

min. 
3,4 mm

Položaj nihajnega zaskočnika je 
odvisen od razdalje do utora vrat 
(glejte poglavje 6.12 »Nastavitev 
razdalje do utora« od strani 37).
Nihajni zaskočnik je dovoljeno odviti 
samo do predpisane maks. vrednosti!

 f Inbus ključ vrtite v nasprotni 
smeri urnega kazalca.

Nihajni zaskočnik izstopi.
 f Inbus ključ vrtite v smeri urnega 
kazalca.

Nihajni zaskočnik vstopi.
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6.6 Razporeditev komponent reparaturnega večdelnega zapaha
6.6.1 Določitev položaja ohišja glavne ključavnice

1 2

 f Položite demontiran večdelni 
zapah [1] in sredinski del 
čelnice z nameščeno glavno 
ključavnico [2] na ravno podlago.

 f Demontiran večdelni zapah 
in glavna ključavnica morata 
biti v istem zaklenjenem ali 
odklenjenem položaju.

1

 f Izravnajte ohišje glavnih 
ključavnic na vretenki [1] med 
seboj.
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6.6.2 Določitev položaja priključne čelnice

12

34

34

 f Če je mogoče, namestite 
pokvarjen večdelni zapah 
in glavno ključavnico 
reparaturnega večdelnega 
zapaha v odklenjen položaj.

 f Položite priključne čelnice [1] 
garniture čelnic z dodatnimi 
zapahi [3] ob demontiran 
večdelni zapah [2] in ga 
izravnajte tako, da so dodatni 
zapahi [3] priključnih čelnic 
sredinski na isti višini 
z dodatnimi zapahi [4] 
demontiranega večdelnega 
zapaha [2].
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Pri premajhnem previsu zob zobatega čevlja in zabijalnega droga povezava ni stabilna. 
Posledica sta oviranje delovanja in izpad delovanja.
Obe prekrivajoči območji [4] (glejte sliko stran 27) zobatega čevlja in ozobljenega zabijalnega 
droga mora znašati min. 50 %.

21
50 %

100 %

3

 f Pri priključnih čelnicah mora 
na položaju skrajšanja ozobljeno 
območje zabijalnih drogov [2] 
najmanj do 50 % zagrabiti 
v zobati čevelj [1].

V območju vzdolžnih odprtin [3] 
zabijalnega droga ni mogoče 
povezati z zobatim čevljem.
Za premostitev tega območja 
uporabite enega od izbirnih 
vmesnih elementov (glejte 
poglavje 3 »Različice in 
komponente« od strani 10) .
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4*

4*

* Prekrivajoča območja 
 so označena modro
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6.7 Merjenje in rezanje krajšav priključnih čelnic

PREVIDNO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi ostrih robovi

Pri rezanju kovinskih delov na mero nastanejo ostri robovi. Zaradi tega obstaja 
nevarnost ureznin.

• Nosite zaščitne rokavice
• Po rezanju posnemite žagane robove na sestavnih delih.

1

2

1

2

1  f Zarišite zgornji in spodnji 
previs [1] priključne čelnice.

 f Skrajšajte previs na označenih 
položajih pravokotno in 
posnemite žagane robove.

2

 f Zarišite previs [2] čelnice in 
zabijalnega droga priključnih 
čelnic.

 f Skrajšajte previs na označenih 
položajih čelnice in zabijalnega 
droga pravokotno in posnemite 
žagane robove.
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6.8 Preverjanje globine utora in frezanih odprtin
6.8.1 Preverjanje globine utora pri vratih iz lesa

PREVIDNO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi hitro letečih odrezkov

Pri frezanju predmeti letijo z visoko hitrostjo. Brez varovalne opreme lahko ti 
ostružki povzročijo telesne poškodbe, zlasti oči.

• Nosite zaščitna očala

1

2

4 mm

Globina utora [1] mora znašati 
najmanj 4 mm, da se lahko zabijalni 
drogovi prosto premikajo.

 f Izmerite globino utora v vratnem 
krilu [2). Če je globina utora 
manjša od 4 mm, pofrezajte utor 
na predpisano globino. 

6.8.2 Preverjanje frezanih odprtin pri vratih iz lesa
Če so frezane odprtine za glavno ključavnico in dodatne zapahe preozke, lahko pride do 
motenj delovanja.
Glavna ključavnica in dodatni zapahi mora biti možno lahko vstaviti v frezane odprtine. 
Po potrebi frezane odprtine še enkrat obdelajte.

Vse podrobne mere glavne ključavnice in dodatnega zapaha glejte 
poglavje 4 »Vrste glavnih ključavnic, ki se zaklepajo s ključem« od 
strani 14.

1

2

3

D

L

E

Frezana odprtina za glavno 
ključavnico:
[1] 16 mm 
[2] 234 mm 
[3] 137 mm (sistemska oznaka) 
[E] Razdalja 
[D] Mera trna 
[L] Mera zadnjega trna + 1 mm

Globina frezane odprtine je 
odvisna od mere trna [D] in mere 
za trnom [L]. 
Pri razdaljah 72, 74, 85, 88 in 
92 mm mera za trnom znaša [L] 
17,5 mm. 
Pri razdaljah 94 mm mera za trnom 
znaša [L] 20,3 mm. 
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1

3

2

Frezana odprtina za majhne 
dodatne zapahe  
(RB 1200/RB 1300/RB 1500): 
[1] 16 mm 
[2] 42,5 mm + 1 mm 
[3] 134 mm

1

3

2

Frezana odprtina za majhne 
dodatne zapahe (RB 1600): 
[1] 16 mm 
[2] 42,5 mm + 1 mm 
[3] 164 mm

 f Izmerite globino obstoječih frezanih odprtin.
Če je globina frezanih odprtin pod predpisano mero, jih treba naknadno pofrezati.

 f Očistite frezane odprtine.
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6.8.3 Vgradnja glavne ključavnice

1

2

 f Preverite debelino vretena 
vratne kljuke [1]. 
Pri debelini 8 mm vstavite 
priloženi reducirni tulec [2] 
v vretenko glavne ključavnice.

1

 f Vstavite glavno ključavnico 
z delom čelnice v vrata.

 f Izravnajte položaj vretenke 
kljuke [1].

12

 f Vstavite cilindrični vložek [1 ] 
v glavno vtičnico in pritrdite 
cilindrični vložek s pritrdilnim 
vijakom cilindričnega vložka [2].
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6.9 Preverjanje delovanja glavne ključavnice
Motnja delovanja reparaturnega večdelnega zapaha lahko povzroči, da ga po zaklepanju ni več mogoče odpreti. Če delovanje preverite pri zaprtih 
vratih, bo morda vrata zelo težko odpreti brez poškodb.
Zato s preverjanjem delovanja reparaturnega večdelnega zapaha najprej začnite pri odprtih vratih.

6.9.1 Preverjanje pri odprtih vratih

Preverjanje Motnja Ukrep

Izvlek ključa v smeri zaklepanja

Ključ mora biti možno izvleči v položaj 
za zaklepanje brez upornosti.

Ključa ni mogoče izvleči. • Preverite frezano odprtino v vratih, 
ali ima dovolj prostora za glavno 
ključavnico. 
Po potrebi frezano odprtino 
naknadno pofrezajte.

• Če ta ukrep ni uspešen, zamenjajte 
ohišje glavne ključavnice.

Obrnite ključ v položaj za odklep za odpiranje naprej in ga izpustite (menjalni položaj)

• Zaskočnik mora biti možno uvleči 
brez zatikanja.

• Zaskočnik sme maks. 2 mm moleti iz 
čelnice.

• Zaskočnik mora brez zatikanja 
izstopiti.

• Zaskočnika ni mogoče uvleči dovolj 
daleč.

• Zaskočnik se ne pomika oz. težko ali 
izstopi samo delno.

Zamenjajte ohišje glavne ključavnice
.

Preverjanje delovanja zabijalnih drogov z zaklepanjem in odklepanjem

Oba zabijalna drogova se morata 
premikati brez težav.

Zabijalni drogovi se težko pomikajo. • Zmanjšajte zatezni moment  
PZ-vijaka.

• Preverite, ali so zabijalni drogovi 
pravilno nameščeni v pritrditvah.

• Odstranite morebitno umazanijo 
s tekalnih površin in zabijalnih 
drogov.

• Izmerite globino in širino utora. 
Po potrebi utor naknadno pofrezajte.

• Če zgoraj navedeni ukrepi niso 
uspešni: 
zamenjajte ohišje glavne ključavnice.
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6.9.2 Preverjanje pri zaprtih vratih

Preverjanje Motnja Ukrep

Preverjanje pomika zaskočnika v del okvirja

Zaskočnik se mora v del okvirja uvleči 
brez zatikanja in znova lahko izvleči.

Zaskočnik se težko pomika, se ne 
izvleče popolnoma ali sploh ne.

• Zamenjajte zaskočnik s priloženim 
2 mm spuščenim zaskočnikom 
z mehkim zaklepom.

• Če ta ukrep ni uspešen: 
zamenjajte del okvirja ali ga po 
potrebi prilagodite.

Preverjanje pomika zapaha v del okvirja

• Zaskočnik se mora v del okvirja 
uvleči brez zatikanja z dvema 
obratoma in znova lahko izvleči.

Zapah je težko pomičen. Zamenjajte del okvirja ali ga po potrebi 
prilagodite

6.10 Montaža priključnih čelnic
6.10.1 Izbira vijakov

Vijaki, ki niso iz nerjavnega jekla, sprožijo korozijo ob stiku z deli iz nerjavnega dela.
Uporabljajte izključno vijake iz nerjavnega jekla.
Za montažo reparaturnega večdelnega zapaha uporabljajte vijake, ki ustrezajo materialu vratnega krila.
Vijaki ne smejo preseči maks. premera 4 mm.
Za montažo s potrdilom SKG uporabite v nadaljevanju navedene vijake.

Aluminij:
SKG** Ø ≥ 4,8 mm
Aluminijasti profil min. 2 mm debelina stene

Les:
SKG** Ø 4,0 mm x 40 mm
SKG*** Ø 4,5 mm x 45 mm
s potrdilom SKH

Plastika:
SKG** Ø ≥ 4,2 mm
Jekleno armiranje najm. 1,5 mm debelina stene.
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6.10.2 Vstavljanje priključnih čelnic
 f Nekoliko odvijte zabijalni drog 
s čelnice.

Zabijalnega droga ne 
raztezajte preveč.

1

2

 f Speljite ozobljen zabijalni drog 
priključne čelnice [1] pravokotno 
ob zobati čevelj [2].

1

 f Previdno vstavite zabijalni 
drog pod varovalno vzmet [1] 
zobatega čevlja.

Če varovalno vzmet odstranite, je ni več mogoče ponovno namestiti.  Varnost med zobatim čevljem in zabijalnim drogom ni več podana.
Pustite varovalno vzmet na zobatem čevlju in vstavite ozobljeni zabijalni drog v skladu z navodili.
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Obvestilo

Preoblikovanje čelnice

Prevelik zatezni moment privitij lahko povzroči preoblikovanje čelnice, zaradi česar je lahko omejena pomičnost zabijalnih 
drogov. Posledica je težka pomičnost, ki lahko privede do oviranja delovanja in izpada delovanja.
Pri prevelikem zateznem momentu se lahko vijaki previjejo. Čvrsta pritrditev komponent in natančno premikanje potem 
več nista zagotovljeni.

• Vse vijake vedno privijte samo ročno. Po potrebi upoštevajte predpisane zatezne momente proizvajalca vrat ali vijakov.

 f Privijte obe priključni čelnici 
in sredinsko čelnico glavne 
ključavnice v vratno krilo. Pri 
tem uporabite samo privojne 
odprtine z ugreznitvijo.

Po vsaki montaži priključnih čelnic 
izvedite preverjanje delovanja 
(glejte poglavje 6.10.3 »Preverjanje 
delovanja po vsaki montaži 
priključnih čelnic« od strani 36). 

 f Potisnite vse prekrivne pločevine 
priključnih čelnic in sredinske 
čelnice glavne ključavnice čez 
zvarjena mesta čelnic.

 f Pritrdite prekrivne pločevine 
z vijakom.
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6.10.3 Preverjanje delovanja po vsaki montaži priključnih čelnic
Po vsaki montaži priključnih čelnic izvedite preverjanje delovanja.

Motnja delovanja reparaturnega večdelnega zapaha lahko povzroči, da ga po zaklepanju ni več mogoče odpreti. Če delovanje preverite pri zaprtih 
vratih, bo morda vrata zelo težko odpreti brez poškodb.
Zato s preverjanjem delovanja reparaturnega večdelnega zapaha najprej začnite pri odprtih vratih.

Preverjanje pri odprtih vratih Motnja Ukrep

Popolna izključitev zapaha

• Zapah glavne ključavnice in zaporne 
elemente dodatnih zapahov mora 
biti možno izvleči brez zatikanja in 
v celoti.

• Zapah je težko pomičen
• Zaporni elementi se težko premikajo

• Preverite, ali so zabijalni drogovi 
pravilno nameščeni v pritrditvah

• Odstranite morebitno umazanijo 
s tekalnih površin in zabijalnih 
drogov.

Če zgoraj navedeni ukrepi niso uspešni, 
zamenjajte priključno čelnico.

Preverjanje pri zaprtih vratih Motnja Ukrep

Preverjanje zapornih elementov z izključitvijo z dvema obratoma

• Zaporni elementi morajo v dele 
okvirja vstopati brez zatikanja.

• Zaporni elementi se težko premikajo. • Uravnajte pritrditev vratnega krila 
s trakovi.

• Če ta ukrep ni uspešen, namestite 
ustrezen del okvirja ali ga ustrezno 
prestavite.

6.11 Montaža dodatnih komponent garniture kljuke
 f Vstavite štirirobno vreteno  
kljuke v vreteno vrat.

 f Garnituro kljuke montirajte 
v skladu z navodili za montažo 
proizvajalca.
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6.12 Nastavitev razdalje do utora

Upoštevajte navodila za montažo in uporabo vratnih trakov.

1

 f V skladu s priloženimi navodili za montažo 
proizvajalca vratnih trakov nastavite razdaljo do 
utora [1] med čelnico in zaporno pločevino oz. 
okvirjem.

Za nemoteno delovanje reparaturnih večdelnih 
zapahov KFV je treba upoštevati razdaljo do utora  
3,5 mm ± 1,5 mm.
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6.13 Nastavitev AT-kosa
Zaskočnik se mora pri zapiranju vrat zaskočiti z zelo malo zračnosti v AT-kos. 
V ta namen je mogoče AT-kos [1] nastaviti vodoravno.

1

 f Zaprite vrata.
Zaskočnik se mora zaskočiti v AT-
kos [1] in držati vrata varno zaprta.
• Če se zaskočnik ne zaskoči oz. 

če je pritisk na vratno tesnilo 
previsok, potem je treba AT-kos 
nastaviti v smeri vratnega krila.

• Če ima zaskočnik preveč 
zračnosti, potem je treba AT-kos 
nastaviti v smeri okvirja.

1

T 10

 f Odvijte oba nastavitvena 
vijaka [1].

1

 f Pomaknite prislonski del [1]
• V smeri vratnega krila se pritisk 

zmanjša.
• V smeri okvirja se pritisk poveča.
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T 10 
2,5 Nm

 f Privijte oba nastavitvena vijaka.

 f Zaprite vrata in preverite, ali se 
je zaskočnik pravilno zaskočil.
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6.14 Prečna nastavitev
Prečna nastavitev se pomika z dvema ekscentričnima vijakoma [1] ob strani 
za ± 2,5 mm. Zaradi te stranske nastavitve se spreminja pritisna sila vrat na 
tesnilo okvirja.

1

Če je pritisna sila vrat na tesnilo 
okvirja prenizka, je treba prečno 
zaporno nastavitev pomakniti 
v smer okvirja.
Če je pritisna sila vrat na tesnilo 
okvirja previsoka, je treba prečno 
zaporno nastavitev pomakniti 
v smer okvirja.

1

Na ekscentričnem vijaku je 
oznaka [1].
Ob stanju dobave je prečna 
nastavitev v nevtralnem položaju. 
Oznaka je obrnjena navzdol.
Če je oznaka v položaju 90°, potem 
je maks. pomična pot prečne 
nastavitve dosežena.

1

T 10

 f Odvijte tri pritrdilne vijake [1] 
prečne nastavitve.
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1

 f Vrtite ekscentrične vijake [1] do 
90° v desno oz. levo. 

T 10 
1,3 Nm

 f Privijte tri pritrdilne vijake 
prečne nastavitve.

 2 x

 f Zaprite vrata in jih zaklenite 
za dva obrata.

 f Konično oblikovani zaporni 
elementi se pomaknejo 
v prečno nastavitev in 
pritisnejo vrata stransko ob 
tesnilo.
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6.15 Zaključna kontrola delovanja

Motnja delovanja reparaturnega večdelnega zapaha lahko povzroči, da ga po zaklepanju ni več mogoče odpreti. Če delovanje 
preverite pri zaprtih vratih, bo morda vrata zelo težko odpreti brez poškodb.
Zato s preverjanjem delovanja reparaturnega večdelnega zapaha najprej začnite pri odprtih vratih.

6.15.1 Preverjanje pri odprtih vratih
Kontrola delovanja kljuke

 f Pomaknite kljuko popolnoma 
navzdol.

Kljuka se mora premikati brez 
zatikanja in zaskočnik mora biti 
popolnoma uvlečen.

 f Izpustite kljuko.
Kljuka se mora sama vrniti 
v izhodiščni položaj in zaskočnik 
mora popolnoma izstopiti.

Preverjanje delovanja zaskočnika 
s ključem (menjalna funkcija).

 f Obrnite ključ v smeri odklepanja 
in ga držite.

Zaskočnik mora biti lahko pomičen 
in popolnoma uvlečen.

 f Izpustite ključ.
Zaskočnik mora biti do konca 
izvlečen.
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Izvlek ključa
 f Namestite ključ v položaj za 
izvlek in izvlecite ključ.

Ključ mora biti možno lahko 
pomično izvleči iz profilnega 
cilindra.

 2 x

Izvlek zapornih elementov
 f Ključ zasučite v smeri zaklepanja 
v dveh obratih.

Zapah glavne ključavnice in zaporne 
elemente mora biti možno izvleči 
brez zatikanja in v celoti položaj za 
zaklepanje.

Preverjanje varovala pred 
nasprotnim pritiskom

 f Potisnite zaporne elemente 
ročno nazaj.

Zaporni elementi se pri nasprotnem 
pritisku ne smejo pomikati nazaj.
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 2 x

Uvlek zapornih elementov
 f Ključ zasučite za dva cela obrata 
v smeri odklepanja.

Zapah glavne ključavnice in zaporne 
elemente mora biti možno uvleči 
brez zatikanja in v celoti.

6.15.2 Preverjanje pri zaprtih vratih
Preverjanje zaklepanje zaskočnika

 f Zaprite vrata.
Vrata se morajo dati zapreti brez 
težav.
Zaskočnik se mora pravilno zaskočiti  
v AT-kos.
Če se zaskočnik ne zaskoči oz. če je 
pritisk na vratno tesnilo previsok, 
potem je treba AT-kos nastaviti 
v smeri vratnega krila:

 f Premaknite AT-kos v smer 
vratnega krila.

Če ima zaskočnik preveč zračnosti:
 f premaknite AT-kos v smer 
okvirja.

Preverjanje odklepanja zaskočnika 
s kljuko

 f Pritisnite kljuko in odprite vrata.
Zapah se mora pomakniti brez 
zatikanja in do konca.

Preverjanje zaskočnika s ključem
 f Obrnite ključ v smeri odklepanja 
in odprite vrata.

Zapah se mora pomakniti brez 
zatikanja in do konca.
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 2 x

Preverjanje zaklepanja zapornih 
elementov

 f Ključ zasučite v smeri zaklepanja 
v dveh obratih.

Zapah glavne ključavnice in zaporne 
elemente mora biti možno izvleči 
brez zatikanja in v celoti. Vratno 
krilo se mora pri tem stransko 
pomakniti na tesnilo.

 

 2 x

Uvlek zapornih elementov
 f Ključ zasučite za dva cela obrata 
v smeri odklepanja.

Zapah glavne ključavnice in zaporne 
elemente mora biti možno uvleči 
brez zatikanja in v celoti.

 f Odprite vrata.
Vrata se morajo dati odpreti brez 
težav.
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7 Odpravljanje napak

7.1 Motnje delovanja kljuke
Kljuka se ne vrne samodejno nazaj v izhodiščni položaj.

 f Preverite, ali je kljuka pravilno nameščena.
• Kljuka ne sme biti v stiku z rozeto oz. tablo ali ohišjem ključavnice.

 f Preverite zatezni moment privitja garniture kljuke.
• Če je privitje preveč zategnjeno, potem se lahko frezana odprtina preoblikuje in stransko pritiska na ohišje 

ključavnice in s tem vpliva na težko pomičnost. 
 f Preverite ustreznost mere frezane odprtin.

• Če se kljuka kljub upoštevanim meram samodejno ne vrne v izhodiščni položaj, potem mora KFV pregledati 
večdelni zapah.

• Če frezana odprtina ne ustreza predpisanim meram, je treba frezano odprtino naknadno obdelati.
 f Ponovite korak z naknadno obdelano frezano odprtino.

• Če se kljuka še vedno samodejno ne vrne v izhodiščni položaj, je prisotna motnja, zato je treba preveriti 
večdelni zapah KFV.

7.2 Motnje delovanja profilnega cilindra
Ključa ni mogoče izvleči.

 f Demontirajte cilindrični vložek in preverite, ali je ta okvarjen.
• Če cilindrični vložek ne deluje brezhibno, ga je treba zamenjati.

 f Ponovite korak z zamenjanim cilindričnim vložkom.
• Če ključa še vedno ni mogoče izvleči, mora KFV preveriti večdelni zapah.

7.3 Motnje delovanja zapornih elementov
 f Preverite nastavitve AT-kosa (glejte poglavje 6.13 »Nastavitev AT-kosa« od strani 38) in prečnih nastavitev 
(glejte poglavje 6.14 »Prečna nastavitev« od strani 40).

• AT-kos in prečno nastavitev pomaknite v smer vratnega krila, da zmanjšate stransko pritisno silo.
 f Ponovite korak s popravljeno nastavitvijo AT-kosa in prečne nastavitve.

• Če težka pomičnost še vedno obstaja, morate preveriti predpisane mere frezanih odprtin glavne ključavnice in 
dodatnih zapahov.

• Če frezane odprtine ustrezajo predpisanim meram in težka pomičnost še vedno obstaja, potem mora KFV 
preveriti delni zapah.

• Če frezane odprtine ne ustrezajo predpisanim meram, jih je treba naknadno obdelati.
 f Ponovite korak z naknadno obdelanimi frezanimi odprtinami.
 f Preverite, ali so zabijalni drogovi pravilno nameščeni v pritrditvah.
 f Preverite, ali so tekalne površine in zabijalni drogovi umazani.

• Odstranite morebitno umazanijo.
 f Preverite zatezni moment tabel in garniture rozete.
 f Preverite, ali je cilindrični vložek pravilno nameščen. 

7.4 Motnje delovanja zaskočnika
Zaskočnik se težko pomika ali se ne izvleče popolnoma ali sploh ne

 f Preverite, ali ima frezana odprtina glavne ključavnice pravilne mere.
• Če frezana odprtina ustreza predpisanim meram in težka pomičnost še vedno obstaja, potem mora KFV 

preveriti večdelni zapah.
 f Če frezana odprtina ne ustreza predpisanim meram, je treba frezano odprtino naknadno obdelati.
 f Prilagodite del okvirja.
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8 Montaža s potrdilom SKG

8.1 Predpisi za vijačenje za dele okvirja s potrdilom SKG
Leseni okvirji

Zaporni zapah glavne ključavnice
881-083 + 402-00031 C/D RC2 RC3

3 kosi 4,0x40 mm 3 kosi 4,5x45 mm
(s potrdilom SKH)

Zaporni zapah za dodatni zapah z zapornim kavljem
2500-267-2W RC2 RC3

2 kosa 4,0x40 mm 2 kosa 4,5x45 mm
(s potrdilom SKH)

Zaporni zapah za dodatni zapah z okroglim sornikom/zapornim kavljem
2600-267-2W RC2 RC3

2 kosa 4,0x40 mm 2 kosa 4,5x45 mm
(s potrdilom SKH)

Aluminijasti okvirji

Deli okvirjev s potiskom SKG RC2

Ø ≥ 4,8 mm

Plastični okvirji

Deli okvirjev s potiskom SKG RC2

Ø ≥ 4,2 mm
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8.2 Predpisi za montažo za dele okvirja s potrdilom SKG
Pri montaži delov okvirja je treba natančno upoštevati mero za navpičen položaj. s tem je 
zagotovljeno, da se lahko zaporni kavelj popolnoma pomakne v zaporni položaj in doseže 
minimalno predpisano mero za poseg v del okvirja.

Za RB 1500

1,0

Zaporni kavelj mora imeti maks. 
1 mm razdalje do dela okvirja.
Zaporni kavelj mora biti možno 
lahko pomikati in popolnoma 
pomakniti v zaporni in odklenjeni 
položaj.
Namestite potrebne frezane 
odprtine in montirajte dele 
okvirja s predpisanimi vijaki,  
(glejte poglavje 1.10 »Priporočila v 
zvezi z vijaki« od strani 6).

Za RB 1600

9,
5

0

8,
5

Zaporni kavelj se mora min. 9,5 mm 
zaskočiti v del okvirja.
Zaporni kavelj mora biti možno 
lahko pomikati in popolnoma 
pomakniti v zaporni in odklenjeni 
položaj.
Namestite potrebne frezane 
odprtine in montirajte dele 
okvirja s predpisanimi vijaki,  
(glejte poglavje 1.10 »Priporočila v 
zvezi z vijaki« od strani 6).

1,0

9,
5

0

8,
5
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