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kívül                                                                         belül

Alkalmazás:
Olyan ajtókhoz, melyeken idöszakonként az átjárást belülröl és kívülröl is biztosítani kell. (Alapállás)
A kilincs belülröl történö müködtetése után akár kapcsoló akár reteszelö állásból, az ajtó csukását követöen automatikusan
üresjáratba kerül a külsö kilincs
A "B" kapcsoló funkció alapvetöen az ajtó belüröl való nyitását teszi lehetövé (menekülö ajtó funkció).

átjárás kifele

átjárás �befelé

Átjárás kifelé

befelé nincs átjárás

Átjárás kifelé

befelé nincs átjárás

Kapcsoló állás  B funkció                  
(vészkijárati funkció)

Alapállás:

Müködtetés kívülröl és belülröl =
Átjárás, a kilincs müködteti a csapdát
miután a dió össze van kapcsolva

Kapcsoló állás:

Müködtetés belülröl =
Átjárás kifele, a kilincs müködteti a csapdát

Müködtetés kívülröl =
Üresjárat, a dió szét van kapcsolva;
Az ajtót csak a kulccsal lehet nyitni.

Reteszelés:

Müködtetés belülröl =
Vészkijárati funkció, a kilincs a csapdát
és a reteszt is müködteti. A letüzözár
szintén müködteti a csapdát és a reteszt
is.

Müködtetés kívülröl =
Üresjárat, a dió szét van kapcsolva;
Az ajtót csak a kulccsal lehet nyitni.
A retesz ebben az esetben mint pótlólagos
biztonsági elem müködik.



® Záráskényszer funkció C
(vészkijárati funkció)

kívül                                                                        belül

Alkalmazás
Olyan ajtóknál, ahol alapvetöen a kívülröl történö illetéktelen nyitást kell megakadályozni.
Az ajtót véletlenül sem lehet nem bezárt állapotban hagyni, mivel a kulcs kihúzása után a kilincs mindig üresjárati
állapotba kerül
A záráskényszer funkció C alapvetöen az ajtó belülröl történö nyitását teszi lehetövé. (vészkijárati funkció)

Átjárás kifelé

nincs átjárás befelé

Átjárás kifelé

nincs átjárás befelé

Átjárás kifelé

Átjárás befelé

Átjárás kifelé

nincs átjárás befelé

a kulcs kihúzása után

Nyitó állás:

Müködtetés belülröl =
Átjárható, a kilincs müködteti a csapdát.

Müködtetés kívülröl =
A kulcsot nyitásirányba félig elfordítva,
mindaddig nyitható az ajtó mindkét
irányba a kilinccsel, ameddig a kulcsot
ismét ki nem húzzuk. A kulcs kihúzása
után a külsö kilincs automatikusan
ismét üresjárati állásba kerül.
(  ez egy biztonsági funkció, hogy az
ajtó bezárása véletlenül se felejtödjék
el.

Reteszelés:

Müködtetés belülröl =
Vészkijárati funkció a kilincs a csapdát és
a reteszt is müködteti. A letüzözár  ugyan-
csak müködteti a csapdát és a reteszt
is.

Müködtetés kívülröl =
Üresjárat, a dió szét van kapcsolva;
az ajtót csak a kulccsal lehet kinyitni.
A retesz pótlólagos biztonsági elemként
szolgál.

Alapállás:

Müködtetés belülröl =
Átjárás, a kilincs müködteti a csapdát.

Müködtetés kívülröl =
Üresjárat, a dió szét van kapcsolva;
az ajtót csak a kulccsal lehet nyitni.
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Alkalmazás
Olyan ajtókhoz, ahol idölegesen az átjárást belülröl is és kívülröl is biztosítani kell. (Alapállás)
Belülröl történö müködtetés után az ajtó automatikusan kívülröl is müködtethetövé válik, tehát pl. a mentési munkálatokat
nem akadályozza. Ennél a funkciónál az ajtó kívülröl történö müködtetését csak a kulccsal történö ismételt reteszeléssel
lehet megakadályozni.
A D áthaladás funkció alapvetöen az ajtó belülröl történö nyitását tesz lehetövé (vészkijárati funkció).

Áthaladás funkció D 
(vészkijárati funkció)

Átjárás kifelé

nincs átjárás befelé

Átjárás befelé

Átjárás kifelé

Alapállás:

Müködtetés belülröl =
Átjárható, a kilincs müködteti a
csapdát.

Müködtetés kívülröl =
Átjárható, a kilincs müködteti a
csapdát, a dió össze van kapcsolva.

Reteszelés:

Müködtetés belülröl =
Vészkijárati funkció, a kilincs müködteti
a reteszt is és a csapdát is. A letüzözár
szintén müködteti a reteszt és a csapdát
is. 
Pánikmüködtetés után automatikusan
visszaáll az alapállás helyzet.

Müködtetés kívülröl =
Üresjárat, a dió szét van kapcsolva.
Az ajtót csak a kulccsal lehet nyitni.



® Váltófunkció   E
(vészkijárati funkció)

belül

Alkalmazás
Olyan ajtókhoz, amelyeknél alapvetöen a kívülröl történö illetéktelen nyitást kell megakadályozni.
Az ajtó véletlenül sem maradhat nem bezárt állapotban, mert az ajtó csukása és a kulcs kihúzása után az ajtó kívülröl csak a
kulccsal nyitható.
Az E váltófunkció alapvetöen az ajtó belülröl történö nyitását teszi lehetövé (vészkijárati funkció).

kívül

Nyitó állás
A kulcsot ütközésig forgatni nyitás
irányba, és az ajtó nyitása alatt így
tartani (váltófunkció)

A kulcs kihúzása után automatikusan
visszaáll az alapállás.

Átjárás befelé

Átjárás kifelé

nincs átjárás befelé

Átjárás kifelé

nincs átjárás befelé

Alapállás:

Müködtetés belülröl =
Átjárható, a kilincs müködteti a
csapdát.

Müködtetés kívülröl =
Kívülre csak fix rögzítésü gombos cím
szerelhetö.
A csapda müködtetése kívülröl csak
a kulccsal lehetséges.

Reteszelés:

Müködtetés belülröl =
Vészkijárati funkció, a kilincs a csapdát
is és a reteszt is müködteti.

Müködtetés kívülröl =
A gombos cím alkalmazása következtében
a nyitás kívülröl csak a kulccsal lehetséges.

A retesz pótlólagos biztonsági elemként
szolgál.



®

kívül                                                                         belül

Alapállás

A kulcsot ütközésig nyitás irányba
forgatni, majd egy keveset vissza,
hogy kihúzható legyen.

Alkalmazás
Olyan ajtókhoz, melyeknél az átjárást belülröl és kívülröl is biztosítani kell (Alapállás)
Belülröl történö müködtetés után az ajtó automatikusan kívülröl is nyitható, tehát a mentési munkálatokat nem akadályozza.
Ennél a funkciónál az ajtó kívülröl történö nyitását csak a kulccsal történö ismételt reteszeléssel lehet elkerülni.

A P retesz-vészkijárati funkció alapvetöen az ajtó belülröl való nyitását teszi lehetövé (vészkijárati funkció).

Retesz-vészkijárati funkció P
(vészkijárati funkció)

Reteszelés

A kulcsot zárás irányba forgatni, míg
bereteszel, majd kihúzni.
Belülröl történö pánik müködtetést
követöen automatikusan visszaáll az
alapállás helyzet.

Átjárás kifelé

Átjárás befelé

Átjárás kifelé

nincs átjárás befelé




