
PENTEK CAMLI YANGIN KAPISI 

BAKIM / KULLANIM KILAVUZU 

 

Elemanımız monte ettikten sonra, kapınızı kontrol ederek eksiksiz ve hasarsız olarak 
teslim aldınız. İyi günlerde kullanmanızı dileriz. 

Camlı yangın kapıları, periyodik bakımları düzenli yapılmak ve kullanım şartlarına 
uyulmak kaydıyla, yıllarca yangının yapı içinde yayılmasını engelleyen en güvenilir 
sigortanız olacaktır. 

 

Kanadın önüne kapanmayı engelleyen bir eşya (yangın tüpü, saksı, …) koymayınız.  

Kanadın altına kama sıkıştırmayınız. (Kanat altında bulunan giyotin conta hasar görecek 
ve kapının zehirli gaz/duman geçirimsizlik özelliği kalmayacaktır.) 

Kanadın önüne kapanmayı zorlaştıran, altının sürtünmesine neden olan paspas ve 
benzerlerini koymayınız.  

Kendiliğinden kapanamayan yangın kapısı işlevsizdir, yangında faydası yoktur.  

 

Kola müdahale ederek veya araya bir parça sıkıştırarak kilit çarpma dilinin çalışmasının 
engellenmesi kapının yangın dayanım özelliğini yitirmesine neden olur. Kesinlikle 
yapılmamalıdır. 

Kilit sürgü dili dışarıdayken kanadın kapanmasına müsaade etmeyiniz. Kilit kırılacaktır. 

Kanatların kendiliğinden kapanması için kapılar özel kapatıcılar ile donatılmıştır. Kanatları 
çekerek, iterek kapatmaya çalışmayınız. 

Çift kanatlı kapılar, kanatların sıralı kapanması için sıralayıcı mekanizmalar ile 
donatılmıştır. Kanatlardan herhangi birini iterek/çekerek kapatmaya çalışmayınız.  

Hem kapatıcılar hem de sıralayıcı mekanizmalar hasar görecektir. 

 

Zemine sürtmek, kilitlenmemek, ... gibi kapının çalışması ile ilgili sorunlar ortaya 
çıktığında, müdahale etmeden PENTEK ile irtibata geçiniz.  

Yetkili olmayanlar tarafından olası bir yanlış müdahale tamiri çok yüksek maliyetli 
hasarlara neden olabilir, kapınızı garanti kapsamı dışında bırakabilir. 



1.Kilit mekanizması yuvasındayken, mekanizmanın 
bulunduğu bölgeden kanadıxxxmatkap ile 
delmeyiniz. 

2.Kilitleme milini yerleştirirken güç kullanmaktan 
kaçınınız. 

3. Do not carry the door leaf by the handle. 

4. The distance between lock faceplate and striker 
should be between 3 and 6 mm. 

5. Do not paint over deadbolt or latch. 6. Do not apply any force on the handle other  
than in normal rotational direction. The maximum 
allowed force is 150 N. 

7. The lock may only be operated with the approp- 
riate key and not with foreign objects. 

8. The deadbolt must not project when the door is 
in the open position. 

9. Do not operate handle and key at the same time. 

10. Escape door locks must not be left with the key 
inserted. 

11. Panic exit device 
or thumbturn cylind 
Exception: 
Locks of series 13, 1 
Attention: 
if a push bar 
is used, ensure 
unimpeded 
operation 

s must not be fittet with knob 
ers. 

 
8, 19 and 21. 

12. Exit devices not in compliance with EN 179 
or EN 1125 are not suitable for frequent use 
and should only be operated in the event of an 
emergency. 

486 

 
 

     
 

     
 

     
 

     

 
 

12. Kaçış kapıları, EN179 ve EN1125’e 
uygun olmayan acil durumlar dışında 
kullanılmamalıdır. 

 
 

11. Panik kaçış mekanizmasına 
topuzlu / mandallı barel monte edilmemelidir. 

 
Dikkat: Sistemde 
push bar mevcut ise, 
mekanizmanın 
engelsiz çalıştığından 
emin olmalısınız. 

 
 

10. Kaçış kapılarının anahtarlarını barel 
üzerinde bırakmayınız. 

 
 

9. Kapının kolunu ve anahtarı aynı anda 
çevirmeyiniz. 

 
 

8. Kapı açık iken, kilidin sürgü dilini dışarı 
konumda bırakmayınız. 

 
 

7. Kilidi sadece anahtarı ile açınız, yabancı 
cisimler ile müdahale etmeyiniz. 

 
 

6. Kola, dönme yönünün dışında herhangi bir 
doğrultuda kuvvet uygulamayınız. 
Kola uygulanabilecek max kuvvet 150N dur. 

 
 

5. Kilit çarpma ve sürgü dilini boyamayınız. 

 
 

 
 
 

 

4. Kilit aynası ile karşılık arasındaki boşluk 
3-6 mm arasında olmalıdır. 

 
 

3. Kanadı, koldan tutarak taşımayınız. 

 
 

2. Kol çubuğunu yerleştirirken güç 
kullanmaktan   kaçınınız. 

 
 

1. Kilit kutusu montajı sonrasında, kutunun 
bulunduğu bölgeden matkap ile kanadı 
delmeyiniz. 



13. 2-leaf doors without double-sided panic func- 
�on (full panic func�on) must not be forced open 
via the passive leaf. 

14. If there are signs that the lock has been 
tampered with (or forced) it must be replaced 
immediately. 

15. Door locks should be lubricated with non- 
resinous oil at least once a year. 
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Exclusion of liability 

 
BKS products are permanently adapted and developed to meet The present catalogue was compiled with the greatest possible 
the growing demands of the market. We also reserve the right to care. However, we accept no responsibility for errors or inaccura- 
make changes as part of the technical development process. cies in rela�on to representa�on and descrip�on of the products. 

The necessity for this is based on: Thank you. 
– global technical development 
– altera�ons in the product range 
– adapta�on to changes in legisla�on and technical standards 

When using BKS locks and hardware, the above instruc�ons should be followed! 

 
 
 
 
 
 
 

     
 

PENTEK k�l�t mekan�zmaları �le donatılmış kapılarda, yukarıda yazan uyarılara d�kkat ed�lmel�d�r. 

 

 

 
 

15. Kapı k�l�tler� yılda en az 1 kez, reç�nes�z 
yağ �le yağlanmalıdır. 

 
 

14. Eğer k�l�t kurcalanmış ya da darbe 
almışsa, vak�t kaybetmeden değ�şt�r�lmel�d�r. 

 
 

13. Her �k� tarafı da pan�k fonks�yonlu 
olmayan ç�ft kanatlı kapılar,pas�f kanat 
üzer�nden güç uygulayarak açılmamalıdır. 


