NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ

KFV

Vícebodové uzávěry
ovládané klíčem

BS 230X
BS 250X
BS 260X
s přídavnými schránkami o výšce 150 mm
Dveřní štěrbinová pojistka T2
Přídavný zámek se závorou TR
Napojovací lišty
BV 1X00-1
BV 1X00-2

Okenní systémy
Dveřní systémy
Komfortní systémy
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Než začnete používat vícebodové uzávěry, přečtěte si
celý tento návod.
Podmínkou bezpečného používání vícebodových
uzávěrů BS 23XX, BS 25XX a BS 26XX je dodržování
popsaných pravidel jejich ovládání; zabráníte tak
poruchám jejich funkce a vzniku škod. Aby nedocházelo
k ohrožení osob nebo škodám, dodržujte pokyny v kapitole 2 „Bezpečnost“.

1.1

Výrobce a servis

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Podnik skupiny SIEGENIA GRUPPE
Siemensstraße 10
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0
Fax: +49 2051 278-167
E-mail: info@kfv.de
V případě reklamace nebo potřeby servisu se obraťte
na vašeho smluvního partnera.
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Úvod

1.2

Určení této dokumentace

Tento návod je určen konečným uživatelům.

1.3

Způsob používání

• Vícebodový uzávěr je vhodný k použití v jednoa dvoukřídlých dveřích ve stabilních budovách.
• Vícebodový uzávěr se smí používat pouze v technicky bezvadně namontovaných dveřích.
• Konstrukce dveří musí umožňovat použití vícebodového uzávěru.
1.3.1
Uzávěr a kování
• Oprava vícebodového uzávěru není přípustná.
V případě poškození je nutno vícebodový uzávěr
nechat opravit nebo vyměnit společností KFV nebo
odbornou firmou.
• Je povoleno používat výhradně rámové díly KFV.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE.........................................15

1.4

1.5

Péče a pokyny k údržbě

• Zkontrolujte jednou ročně všechny pohyblivé díly
kování z hlediska bezvadné funkce.
• Vícebodový uzávěr je opatřen dlouhodobým mazáním, a proto je bezúdržbový. Pokud je však i přesto třeba provést dodatečné namazání:
– Používejte výhradně mazivo ve spreji.
– Nepoužívejte žádná maziva s obsahem rozpouštědel nebo pryskyřic.
• Pokud zjistíte poruchy funkce nebo poškození, kontaktujte svého smluvního partnera.
• Opravy smí provádět výhradně odborná firma s certifikací pro výrobky KFV.

1.6

Rozměrové údaje

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

1.7

Použité symboly

V tomto dokumentu se používají následující piktogramy:

Všeobecná značka výstrahy
Informace
Nepoužívejte mechanické násilí
Čtěte dále na příslušném místě
návodu
Ostatní znázornění
Písemné znaky v tomto návodu mají následující význam:
• texty, které následují po těchto značkách, jsou výčty.
– texty, které následují po těchto značkách, jsou

Omezení používání

• Vícebodový uzávěr se nesmí používat pro únikové
dveře.
• Vícebodový uzávěr není dovoleno používat ve
dveřích vlhkých místností nebo v prostředí se vzduchem obsahujícím sůl nebo agresivní látky.
• Do prostoru otevírání, uzavíracího systému nebo
protiplechů neumisťujte žádné cizí předměty a/nebo
materiály, které by zamezovaly řádnému způsobu
používání.
• Neprovádějte na vícebodovém uzávěru žádné zásahy a/nebo změny.
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podřazené výčty.
ff texty, které následují po těchto značkách, jsou pokyny k postupu, které je nutno provést v uvedeném
pořadí.

Vícebodové uzávěry ovládané klíčem

2.1

Příčiny poškození

Pokud jsou vidět stopy násilné manipulace, musí se vícebodový
uzávěr vyměnit.

Dvoukřídlé dveře se nesmí nuceně zavírat přes neaktivní křídlo.

Není dovoleno současně ovládat kliku a otáčet klíčem.

Křížové odkazy
„“ Samostatný křížový odkaz, je uveden v uvozovkách.
() Křížový odkaz uvnitř textu je uzavřen do závorek.

1.8

Odborná likvidace

• Vícebodový uzávěr a příslušenství, které se dodává
jako volitelné, nepatří do domovního odpadu. Respektujte platná místní a národní ustanovení.
• Obal je vyroben z recyklovatelných surovin a může
se odevzdat v místní likvidaci starého papíru.

2

Bezpečnost

Zatěžujte kliku pouze ve směru otáčení. Na kliku může působit síla
max. 150 N. Vícebodový uzávěr se smí zamykat pouze příslušným
klíčem.

Neprovrtávejte dveřní křídlo s namontovaným vícebodovým
uzávěrem.

Než začnete manipulovat s vícebodovým uzávěrem,
přečtěte si pečlivě následující výstražná upozornění.
Slouží Vaší bezpečnosti a měla by zamezit ohrožením,
úrazům a poškození materiálu. Respektujte všechna
výstražná upozornění.

Informace

Čtyřhran kliky se nesmí naklepat do ořechu zámku násilím.

Tato značka upozorňuje na zvláštnosti a označuje okolnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost.

Uzamykací elementy se nesmí zneužívat k udržení otevřených
dveří.

Dveřní křídlo nikdy nenoste za kliku.
Přelakování je nepřípustné.
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3

4

Varianty a součásti

Vícebodové uzávěry jsou vybaveny dvěma přídavnými schránkami [1], popř. čtyřmi přídavnými schránkami [2].
Přídavné schránky se dodávají ve třech variantách:
• BS 2300 s oválným čepem [3]
• BS 2500 s otočným hákem [4]
• BS 2600 s kombinací oválného čepu a otočného háku [5]
Vícebodové uzávěry se dvěma přídavnými schránkami lze dodatečně vybavit dveřní štěrbinovou pojistkou T2 [6]
nebo přídavným zámkem se závorou TR [7].
Vícebodový uzávěr BS 2616 [8] je vybaven dvěma přídavnými schránkami s kombinací oválný čep/otočný hák a
dvěma přídavnými schránkami, každá s šesti kruhovými závorami.
Za účelem prodloužení vícebodových uzávěrů lze namontovat napojovací lištu [9] s přídavnou schránkou
23/25/2600 ve dvou variantách.
BS 2X00
3

1

BS 2X00 T2
6

BS 2X00 TR
7

BS 2X04
2

BS 2616
8

Ovládání
Ovládání, které je popsáno v následujícím textu, je ilustrováno schematickými nákresy. Pro
lepší pochopení funkcí není na straně rámu vyobrazen takzvaný falc (stupňovitý přesah). To
zajišťuje názorný pohled na uzamykací operace při zavřených dveřích.
Nikdy neovládejte klíč a kliku současně.

4.1

Uzamykací elementy

4.1.1

Funkce střelky
Střelka [1] má za úkol udržet
odemknuté dveře zavřené. Při
zavřených dveřích střelka zapadne
do AT kusu [2]. K otevření dveří je
zapotřebí stisknout kliku [3] příp.
otočit klíčem [4] na doraz ve směru
otevírání.

BV 1X00-1/2
9

2

1

3

4
4

1

2

5
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Zavření dveří
ff Zatlačte na dveře příp. je
přitáhněte k sobě.
Při zavírání se střelka [1] šikmou
stranou zasune při kontaktu s dorazovým dílem [2] dovnitř.
Když jsou dveře zavřené, zaskočí
střelka za dorazový díl v dveřním
rámu a drží dveře zavřené.
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BS 230X, BS 250X, BS 260X
Otevření dveří
ff Stiskněte kliku.
Střelka se zatáhne do schránky zámku a uvolní dveře.

4.1.2
Funkce denní západky (volitelná)
Místo pevného dorazu je možné použít odjistitelný doraz, takzvanou denní
západku. To umožňuje otevírání nezamknutých dveří zvenku bez použití
klíče.
Odjištění denní západky
ff Posuňte posuvnou páčku [1]
směrem k vnější hraně denní
západky.
Denní západka je odjištěna.

1

ff Otočte klíčem na doraz ve směru
odemykání (stavítková funkce).
Střelka se zatáhne do schránky zámku a uvolní dveře.

Odjištěný dorazový díl [1] se pod
tlakem otočí dovnitř.

1

1
2
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Otevření dveří zvenku
ff Zatlačte na dveře.
Odjištěný dorazový díl [1] se otočí
dovnitř, střelka sklouzne po šikmém
nájezdu plastového krytu [2] a
dveře je možné otevřít.
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4.1.3

4.2

Funkce uzamykacích elementů
ff Otočte klíčem dvakrát ve směru
uzamknutí.
Závora hlavního zámku [1] a uzamykací elementy [2] přídavných
schránek se zcela vysunou.

2
1

2x

Dveřní štěrbinová pojistka T2 (volitelná)

Dveřní štěrbinová pojistka T2 omezuje při aktivaci štěrbinu otevření dveří.
Dveřní štěrbinová pojistka T2 se ovládá zevnitř otočným knoflíkem, takzvanou olivou [1]. Dveřní štěrbinovou pojistku T2 lze kromě toho odjistit
klíčem v hlavním zámku.

Pojistka proti zpětnému zatlačení
Po uzamknutí na dva západy jsou
uzamykací elementy zcela vysunuté.
Teprve v této poloze se aktivuje
pojistka proti zpětnému zatlačení.
Pojistka proti zpětnému zatlačení
je ochrana proti vloupání, která
brání tomu, aby bylo možné zatlačit
uzamykací elementy zpět.

1

4.2.1

Odemknutí
ff Otočte klíčem dvakrát ve směru
odemykání.
Závora hlavního zámku a uzamykací
elementy přídavných schránek se
zcela zasunou.
Dveře pak lze otevřít buď klikou
nebo klíčem.

2

3

Uzamknutí dveřní štěrbinové pojistky

2

ff Zavřete dveře a otočte olivu [1]
o 90° do polohy uzavření.
Závora [2] se vysune a zapadne do
otvoru uzavíracího ramínka [3].

3

1

2x

ff Otevřete dveře.
Uzavírací ramínko je zachyceno
závorou a tak omezuje štěrbinu
otevření dveří.

Vytažení klíče
Klíč lze vytáhnout pouze v určité
poloze.
Na obrázku: Svislá poloha pro vytažení klíče.
U jiných variant cylindrické vložky
může být poloha pro vytažení klíče
vodorovná.

10/16

Dveřní štěrbinová pojistka T2 se
skládá z dvou součástí:
• Uzamykací jednotka [1] v
dveřním křídle
• Uzavírací ramínko [2] na rámové
straně
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Odemknutí dveřní štěrbinové pojistky T2 olivou
ff Zavřete dveře.
ff Otočte olivu o 90° do polohy
odemknutí.
Závora se zasune dovnitř a uvolní
uzavírací ramínko.
ff Otevřete dveře.
Uzavírací ramínko zůstane ve své
poloze a dveře se dají zcela otevřít.
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4.2.2

4.3

Odemknutí dveřní štěrbinové pojistky T2 přes hlavní zámek
Když je hlavní zámek zamknutý,
musí se nejprve odemknout.
ff Odemkněte hlavní zámek
otočením klíče do polohy odemknutí.
Všechny závory se zcela zasunou.

Přídavný zámek se závorou TR (volitelný)

Přídavný zámek se závorou TR se zevnitř a zvenku uzamyká a odemyká
pomocí druhé cylindrické vložky, nezávisle na vícebodovém uzávěru.

2

2x
1

ff Otočte pak klíč jednou do polohy uzamknutí.
Oliva [1] a závora dveřní štěrbinové
pojistky [2] T2 se přitom přesunou
do polohy odemknutí.

2

1

Odemknutí přídavného zámku se
závorou
ff Otočte klíčem přídavného zámku
se závorou o jeden západ ve
směru odemykání.
Závora se zasune dovnitř.
Dveře pak lze otevřít klikou nebo
klíčem hlavního zámku.

1x

1

1x

1
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ff Klíč hlavního zámku opět otočte
do polohy odemknutí.
Závora hlavního zámku se zcela
zasune.
ff Otočte klíč na doraz do polohy
odemknutí.
Střelka [1] se zatáhne a uvolní
dveře.

Vytažení klíče
ff Otočte klíčem přídavného zámku
se závorou do svislé polohy (poloha vytažení).
Klíč lze vytáhnout pouze v této
poloze.

ff Otevřete dveře
Uzavírací ramínko [1] zůstane ve své
poloze a dveře se dají zcela otevřít.
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Uzamknutí přídavného zámku se
závorou
ff Zavřete dveře a otočte klíčem
přídavného zámku se závorou
[1] o jeden západ ve směru
uzamknutí.
Závora [2] se vysune a zajede do
protiplechu.
Dveře jsou zamknuté.
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5

Poruchy funkce

6

vícebodových uzávěrů KFV série
BS 2xxx

Oprava vícebodového uzávěru není přípustná. V případě poškození nebo poruch funkce je
nutno vícebodový uzávěr nechat opravit nebo vyměnit společností KFV nebo odbornou firmou.
Kontaktujte Vašeho smluvního partnera.

Následující text obsahuje výčet možných poruch funkce.

Čištění a péče

Klika
• Klika se samočinně nevrátí do
výchozí polohy.
Všechny součásti vícebodového
uzávěru jsou vybaveny dlouhodobým mazáním, a proto jsou
bezúdržbové.

Klika
• Klika a/nebo střelka mají těžký
chod.
Střelka
• Střelka zůstává v zasunuté poloze.

Pokud je však i přesto třeba
provést dodatečné namazání
uzavíracích elementů, používejte
výhradně mazivo ve spreji.
Nepoužívejte žádná maziva
s obsahem rozpouštědel nebo
pryskyřic.
Další informace o záruce naleznete v našich všeobecných obchodních podmínkách, které jsou pro
vás připraveny ke stažení na:

nebo

www.siegenia.com
.

Vytažení klíče
• Nelze vytáhnout klíč.
Otáčení klíče
• Klíč se pohybuje v cylindrické
vložce ztěžka.

Závora dveřní štěrbinové pojistky T2
• Závora nezapadá při zamykání
nebo odemykání správně do
otvoru uzavíracího ramínka.

Čištění
• Používejte k čištění měkký
hadřík.
• Nepoužívejte agresivní čisticí
prostředky nebo čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel.
Kontrola funkce a péče
Zkontrolujte jednou ročně všechny
pohyblivé díly kování z hlediska
bezvadné funkce.

Uzavírací ramínko dveřní štěrbinové pojistky T2
• Uzavírací ramínko má těžký chod
resp. drhne.
Klíč přídavného zámku se závorou TR
• Klíč a závora mají těžký chod.
Závora přídavného zámku se závorou TR
• Závora nezajíždí přesně do protiplechu.
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