
 

 

Büyük Pul 

M6 Uzun Vida 

M6 Somun 

M6X65 Çelik Dübel 

Kanca Takımı Kilit Ana Gövde 

KAPI SABİTLEME KİLİT SİSTEMİ MONTAJI VE KULLANILAN MALZEMELER 



 

  

 

 

Kilit Gövde 

M8 Alyan  

M8 Kilit Bağlantı Vidası 

U Parça 

Lastik Tampon 

M5  Montaj Vidası 

Kanca 

Ayna 



Kilit Sisteminin ana kilit gövdesi duvara Montaj yapılırken ürün ile birlikte gönderilen montaj 

malzemeleri kullanılır. Duvar tuğla ise Uzun vidalar; beton ise çelik dübeller kullanılır. Tuğla 

duvarlarda kesinlikle dübel ya da benzeri malzeme kullanılmaz.  

 

 

 

1)Yerden 1,70 cm yüksek 

mesafede yer belirlenir. 

2)Kapı geriye doğru duvara 

yaslanır ve kapının en sağlam 

yeri olan köşesine gelecek 

şekilde yer belirlenir 

3)U parçanın montaj delikleri 

işaretlenir 

4)İşaretlenen yerlerden 

duvar kalınlığına göre 20-30 

cm lik uzunlukta matkap 

ucu ile delikler açılır. 

Delikler içten dışa geçecek 

şekildedir. 

6)Açılan deliklerden U parça 

yerine yerleştirilir. 

5)Duvar kalınlığına göre uzun 

vidalar kesilir ve U parçayı 

bağlayacak şekilde somunla 

bağlanır 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)Duvarın diğer tarafında büyük 

pullar kullanılarak somunla 

sıkılır.  

8)Kilit gövde vidalarından 

yerine sabitlenir ancak henüz 

tam sıkılmaz.  

9)Kilit gövde yerine takıldıktan 

sonra kapı geriye doğru itilir; 

kilit ön yüzeyi ile kapının 

yüzeyinin bire bir örtüşmesi 

sağlanır. Bunun nedeni kilit 

gövdenin kapının geliş açısına 

göre dönmesini ve kancayı 

uygun açı ile yakalamasını 

sağlamaktır. 

10)Kanca takılacak yer el 

yordamıyla belirlenir.  sağdan ve 

soldan üstten ve alttan 

mekanizmaya en ideal şekilde 

girmesini sağlayacak   şekilde  

kanca yeri tespit edilir. 

11)Göz kararı düzgün bir şekilde 

ölçüsü alınır. Kanca montajında 

iki noktadan tam delme sağlanır. 

Bir  delme noktası ise karşıya 

geçmeyecek şekildedir. Buraya 

Lastik tampon gelecektir. 

12)Delikler M5 matkap ucuyla 

delinir. En üstteki tampon deliği 

ile altındaki vida-1 deliği 

birbirinden uzak olmalıdır. Aksi 

takdirde tampon ve vida üst üste 

gelebilir. 

TAMPON 

VİDA -1 

VİDA -2 



 

 

 

 

 

 

 

13)Kanca M5 vidalar 

kullanılarak yerine montaj 

yapılır. Bu vidalar dıştan içe 

geçmelidir. 

14)Ayna, kancanın sağlam 

montaj yapılması içindir. Karşılıklı 

olarak pul ve somunlarla sıkılır. 

15)Tamponun yeri mavi oklarla 

gösterildiği şekilde olmalıdır. Kilit 

göbeği yukarda ise tampon 

yukarda, aşağıda ise tampon 

aşağıda olmalıdır. 

16)Ayna ve kanca montajı 

tamamlandıktan sonra vidalar 

uzun kalmışsa uçları kesilebilir.  

Kilit sisteminde son olarak gevşek 

olan bütün vidalar sıkılır ve iyice 

mekanizmanın sabitlenmesi 

sağlanır 

ÖNEMLİ HATIRLATMA 

Kilit sistemimiz montaj konusunda bilgisi olan herkes tarafından 

yapılabilir. Dikkat edilmesi gereken duvarın yapısına göre montaj 

yapılmasıdır. Ürünlerimizle birlikte hem çelik dübel hem de uzun vidalar 

gönderilmektedir. Tuğla duvarlarda kesinlikle hiçbir çeşit dübel 

kullanılmamalı mutlaka uzun vidalar kullanılmalıdır. Zaman zaman işi 

kolaylaştırmak adına dübel kullananlar olmuşsa da çok kısa sürede 

önerilen şekilde montaj yapma yoluna gitmişlerdir. Çelik dübel sadece 

kirişlere, betona denk gelen yerde kullanılabilir. Onun dışında çelik dübel 

ve diğer dübel çeşitleri kesinlikle kullanılmamalıdır. Çelik dübel için 

matkap ile delme işlemi yapıldığında beton kalitesi dikkate alınmalıdır. 

Kolay dağılan bir beton yapısına sahipse M7 ölçüde uç kullanarak 

delinmelidir. Beton kalitesi iyi ise M8 ölçüde matkap ucu kullanmak 

montajı kolaylaştıracaktır. 

MONTAJDA GEREKEN ALETLER 

1)Delici Matkap  2)Yıldız Tornavida 3)8 numara anahtar 

4)10 numara anahtar 5)6 numara Alyan 6)Kesici 


