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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 kompleta glavne ključavnice 
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 pod-
jetja. 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 ter vzdrževanjem kompleta glavne ključavnice.

1.3 Predvidena uporaba
1.3.1 Mesto vgradnje
• Komplet glavne ključavnice je primeren kot nado-

mestni del za že obstoječe glavne ključavnice.
• Komplet glavne ključavnice se lahko vgrajuje le v 

tehnično brezhibnih večdelnih zapahih.
• Večdelni zapah mora dovoljevati uporabo kompleta 

glavne ključavnice.

1.3.2 Zapah
• Če vgradite glavno ključavnico v vrata, v katerih 

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

• Pri menjavi glavne ključavnice uporabite izključno 
glavne ključavnice istega tipa (glejte poglavje 4 
„Vrste glavnih ključavnic, ki se zaklepajo s ključem“ 
od strani 9).

1.4 Nedovoljena uporaba
• Komplet glavne ključavnice ni dovoljeno uporabljati 

v večdelnih zapahih za vrata evakuacijskih poti.
• V vrata, ki mejijo na vlažne prostore ali prostore z 

agresivnimi korozivnimi plini ali aerosoli, kompleta 
glavne ključavnice ni dovoljeno vgrajevati.

• V odprtine zapaha in zaporni sistem ni dovoljeno 
vtikati nikakršnih predmetov/materialov, ki bi lahko 
ovirali ali onemogočali brezhibno delovanje in pred-
videno uporabo naprave. 

• V glavno ključavnico ni dovoljeno posegati oziroma 
je 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:
• Obdelava vrat in vratnega okvirja je dovoljena le 

pred montažo glavne ključavnice. Naknadna ob-
delava površin lahko omeji funkcionalnost glavne 
ključavnice.

• Vijakov ne privijte preveč in ne vstavite jih postrani. 
• V nobenem primeru ne navrtajte ali prevrtajte glavne 

ključavnice.
• Dele okovja in cilinder vgradite v isti ravnini.
• Preverite, ali se mere oz. tehnične lastnosti mere 

trna, razdalje in profilnega cilindra med obstoječi-
mi vrati večkratnega zapaha in glavno ključavnico 
ujemajo. 

• Uporabljajte le tesnilne materiale, ki se zamrežijo 
brez dodane kisline, da bi tako preprečili škodo zara-
di korozije na komponentah.

1.6 Transport
• Pri transportu s predhodno nameščenimi vrati brez 

cilidričnega vložka mora priloženo transportno 
varovalo ostati v glavni ključavnici. 
 

1.7 Mere
Vse mere so podane v mm.
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1.8 Uporabljeni simboli
V tem dokumentu so uporabljeni naslednji piktogrami:

Splošni opozorilni znaki

Koristna informacija ali nasvet

Ne uporabljajte mehanske sile

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.

1.9 Dele okvirja in glavno ključavnico  
naravnati v vratih

Razdalje in mere zaskočnika in zapaha se morajo uje-
mati z razdaljami dela okvirja.
Če se mere ne ujemajo, je treba zamenjati del okvirja 
oz. ga naknadno obdelati ali premakniti.

1.10 Drugi veljavni dokumenti
Pri montaži kompleta glavne ključavnice nujno upošte-
vajte vsa navodila za montažo in uporabo, ki so  
priložena drugim (izbirnim) sestavnim delom. Po pot-
rebi veljajo tudi navodila proizvajalca vrat in dodatnih 
priborov drugih proizvajalcev.

Za uporabo glavne ključavnice si prenesite navodila za uporabo 
za BS 220X/230X/250X/260x prek portala za prenos na naši 
spletni strani www.siegenia.com.

1.11 Strokovno odstranjevanje
Komplet glavne ključavnice ne spada med gospodin-
jske odpadke. Upoštevajte lokalno veljavne nacionalne 
določbe.
Embalaža je sestavljena iz obnovljivih surovin in jo je 
mogoče odvreči med star papir.

https://www.siegenia.com
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Kljuka dovoljuje normalno obremenitev v predvideni smeri. 
V smeri proženja je kljuko dovoljeno obremeniti s silo največ 150 N. 
Glavno ključavnico je dovoljeno zaklepati le s pripadajočim ključem (in ne z 
drugimi predmeti).

1.12 Vzroki za poškodbe

Vratnega krila pri vgrajeni glavni ključavnici v območju ohišja ključavnice ni 
dovoljeno prevrtati.

Štirikotnega zatiča kljuke ni dovoljeno izbiti na silo skozi Štirikotnega zatiča 
kljuke ključavnice.

Pri odprtih vratih ne smejo biti sproženi zaporni elementi.

Kljuke in ključa ne smete premakniti istočasno.
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PREVIDNO

Opozorilna beseda »Prevbidno« označuje možno nevar-
no situacijo. Če se tej nevarnosti ni mogoče izogniti, to 
pripelje do lažjih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO

Opozorilna beseda »Obvestilo« označuje korake za 
preprečavanje materialne škode. Upoštevanje teh ob-
vestil 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 Osebna varovalna oprema
Za montažo kompleta glavne ključavnice potrebujete 
naslednjo osebno varovalno opremo:
• zaščitne rokavic,

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 
• ščitijo ob upoštevanju pred možnimi telesnimi poš-

kodbami in materialno škodo, 
• z opozorilno besedo opozorijo stopnjo nevarnosti,
• z znakom za nevarnost označujejo nevarnost teles-

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

prepovedajo 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 zaadi električnega udara.
Med ukrepi so navedeni koraki, ki jih je treba izvesti za 
preprečevanje ogrožanja ali so prepovedani za pre-
prečevanje ogrožanja. 

2.2 Uporabljena opozorila

NEVARNOST

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

OPOZORILO

Opozorilna beseda »Opozorilo« označuje možno nevar-
nost. Če se tej nevarnosti ni mogoče izogniti, to pripelje 
do smrti ali hudih telesnih poškodb.
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3 Komplet glavne ključavnice
Pri naročanju kompleta glavne ključavnice potrebujete podatke o meri trna, vrsti zaklepnega cilindra (profilni cilin-
der 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)

http://www.siegenia.com
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4 Vrste glavnih ključavnic, ki se zaklepajo s ključem
Glavne ključavnice so označene z barvno piko. Vrste glavnih ključavnic kompleta in pripadajoče garniture čelnic 
reparaturnih večdelnih zapahov imajo isto barvno kodo. Če ste zamenjali glavno ključavnico na obstoječem večdel-
nem zapahu, se na podlagi kratkega besedila materiala prepričajte, da je vrsta glavne ključavnice enaka. Napotke 
najdete v območju prenosov na naši spletni strani na KFV ONE - kratka besedila s pojasnilom. 

Spremenljivka mere v mm

Vrsta  
glavne kl-
jučavnice

Barvna kaoda
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

D L

R

S

M

E

O
N

Q
P

6,553
,5

3*

Mera rezkanja

Sistemska 
oznaka

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.

Vse mere v mm

https://downloads.siegenia.com/siauv3_micro_download_portal/media/tuerbeschlaege/kfv-one/erlaeuterung_kurztexte_kfv_one.pdf
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5 Montaža

5.1 Demontaža obstoječe ključavnice

1

T 10

 f Odvijte in odstranite tri pritrdil-
ne vijake [1] glavne ključavnice.

 f Odstranite obstoječo glavno 
ključavnico [2].
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5.2 Montaža nove glavne ključavnice

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

3

2

2

1

 f Namestite glavno ključavnico [1] 
na čelnico.

Pri montaži z večdelnim zapahom 
morajo čepi drsnika [3] glavne 
ključavnice zagrabiti v utore zabijal-
nih drogov [2].

1

Uporabite nove, priložene vijake.
Ne uporabite znova starih vijakov.

T 10
1,5 Nm

 f Privijte čelnico in glavno ključa-
vnico s tremi novimi priloženimi 
vijaki [1].
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5.3 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 zasukaj-
te za 180° ali obstoječi zaskočnik 
zamenjajte s priloženim 2 mm 
spuščenim zaskočnikom z meh-
kim 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 pravil-
nega naseda in lahke pomičnos-
ti. Zaskočnik večkrat (pribl. 5x) 
potisnite v ohišje ključavnice in 
ga ponovno izpustite.

Zaskočnik mora biti možno pomi-
kati brez zatikanja in sam ponovno 
izstopiti.
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5.4 Zaključna kontrola delovanja
5.4.1 Preverjanje v razstavljenem stanju

2
1

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

 f Preverite delovanje glavne 
ključavnice na podlagi spodnje 
tabele.

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 odpra-
viti: 
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 de-
montiranem stanju. Če je cilindrični 
vložek pokvarjen, ga zamenjajte.

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

Obrnite ključ v smeri odklepanja 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 izsto-
piti.

• 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 pre-
mikati 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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Motnja delovanja glavne ključavnice v večdelnem zapahu lahko povzroči, da ga po zaklepanju ni več mogoče odpreti. Če delovanje preverite pri 
zaprtih vratih, bo morda zelo težko vrata odpreti brez poškodb.
Zato s preverjanjem delovanja najprej začnite pri odprtih vratih.

5.4.2 Preverjanje pri odprtih vratih
Kontrola delovanja kljuke

 f Pomaknite kljuko popolnoma 
navzdol.

Kljuka se mora premikati brez zati-
kanja in zaskočnik mora biti popol-
noma uvlečen.

 f Izpustite kljuko.
Kljuka se mora sama vrniti v izho-
diščni 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 iz-
vlečen.

Izvlek ključa
 f Namestite ključ v položaj za 
izvlek in izvlecite ključ.

Ključ mora biti možno lahko pomič-
no izvleči iz profilnega cilindra.
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Preverjanje varovala pred nasprot-
nim pritiskom

 f Namestite zapah v zaporni 
položaj.

 f Potisnite zapah ročno nazaj.
Zapah se pri nasprotnem pritisku ne 
smejo pomikati nazaj.

2x

Uvlečenje zapaha glavne ključa-
vnice

 f Ključ zasučite za dva cela obrata 
v smeri odklepanja.

Glavna ključavnica se mora po-
makniti brez zatikanja in do konca.

5.4.3 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 pevisok, 
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.
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Preverjanje odklepanja zaskočnika 
s kljuko

 f Pritisnite kljuko in odprite vrata.
Zapah se mora pomakniti brez zati-
kanja in do konca.

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

Zapah se mora pomakniti brez zati-
kanja in do konca.

2x

Kontrola odpahnitve zapaha glav-
ne ključavnice

 f Ključ zasučite v smeri zaklepanja 
v dveh obratih.

Zapah glavne ključavnice se mora 
popolnoma izvleči. 
Pri večdelnem zapahu se morajo 
zaporni elementi istočasno izvleči 
v dodatni zapah. Pri tem se mora 
vratno krilo stransko pomakniti na 
tesnilo.

2x

Kontrola uvlečenja zapaha glavne 
ključavnice

 f Ključ zasučite za dva cela obrata 
v smeri odklepanja.

Glavna ključavnica se mora po-
makniti brez zatikanja in do konca.

 f Odprite vrata.
Vrata se morajo dati odpreti brez 
težav.



01.2019H39.MFVRS012SLO-00 17/20

Navodila za montažo Večdelni zapahi, na ključ

Komplet glavne ključavnice

6 Odpravljanje napak

6.1 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 večdel-
ni zapah KFV.

6.2 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 glavno ključavnico.

6.3 Motnje delovanja zapaha glavne ključavnice
 f Preverite nastavitve AT-kosa.

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

• Če težka pomičnost še vedno obstaja, morate preveriti predpisane mere frezanih odprtin glavne ključavnice.
• Če frezana odprtina ustreza predpisanim meram in težka pomičnost še vedno obstaja, potem mora KFV preveri-

ti glavno ključavnico.
• Če frezana odprtina ne ustreza predpisanim meram, je treba frezano odprtino naknadno obdelati.

 f Ponovite korak z naknadno obdelano frezano odprtino.
 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. 

6.4 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 preveri-

ti glavno ključavnico.
 f Če frezana odprtina ne ustreza predpisanim meram, je treba frezano odprtino naknadno obdelati.
 f Prilagodite del okvirja.
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