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Inleiding

Lees deze montagehandleiding zorgvuldig door, voordat u
met de montagewerkzaamheden begint. Neem de instructies in hoofdstuk 2 "Veiligheid" in acht om gevaren voor personen of storingen te vermijden.

1.1 Geldigheid
In deze handleiding wordt de montage van de automatische deurvergrendeling GENIUS 2.1 beschreven, welke tot
nader order geldig is.

1.2 Doelgroep van deze documentatie
Deze documentatie is uitsluitend bedoeld voor vakbedrijven.
Alle hierin beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend
door ervaren vakpersoneel worden uitgevoerd, dat voor
de montage, de inbedrijfstelling en het onderhoud van de
GENIUS 2.1 deurvergrendeling en de afzonderlijke componenten daarvan opgeleid en geoefend is, aangezien de
betrouwbare en veilige montage van deze elektronische
deurvergrendeling zonder vakkennis niet mogelijk is.
Alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.

1.3 Gebruik volgens de voorschriften
De GENIUS 2.1 deurvergrendeling is een speciale sluiting
voor de automatische ver- en ontgrendeling.
• De GENIUS 2.1 deurvergrendeling is geschikt voor montage in deuren van hout, aluminium, staal of PVC in de
woningbouw en in openbare gebouwen.
• Montage en elektro-installatie moeten volgens onze montage- en installatiehandleiding worden uitgevoerd. Door
verkeerde bedrading kan de elektronica kapot gaan.
• De GENIUS 2.1 meerpuntssluiting moet met
een
vrijloopcilinder
conform
DIN
18252
(met markering FZG) worden gebruikt.
Uitsluitend cilinders met markering FZG* gebruiken.

*Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
• In aanvulling op DIN 18252 c.q. EN 1303 wordt in deze
richtlijn een herhaalbare controle voor profielcilinders
met vrijloopfunctie beschreven. Vrijloopfunctie betekent
volgens definitie van DIN 18252 dat de meenemer van
de profielcilinder bij verwijderde sleutels vrij moet kunnen
draaien. Bij profielcilinders zonder vrijloopfunctie wordt
de meenemer door het verwijderen van de sleutels geblokkeerd en kan hij niet meer gedraaid worden.
• De GENIUS-deurvergrendeling kan via een potentiaalvrij contact - schakeltijd min. 1 seconde - met een extern toegangscontrolesysteem (bijv. draadloos systeem,
zender/ontvanger-systeem, vingerscanner) worden
gecombineerd.
• Bij sommige op de markt verkrijgbare externe toegangscontrolesystemen wordt na het inschakelen van de
bedrijfsspanning een korte openingsimpuls afgegeven.
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Dit kan bij de GENIUS-deurvergrendeling na een spanningsonderbreking tot een openingsproces leiden. Informeer in geval van twijfel bij de desbetreffende fabrikant
van het systeem.
• Gebruik de GENIUS 2.1 deurvergrendeling alleen in een
technisch perfecte staat. Voer geen wijzigingen uit aan
de componenten van het apparaat, anders komt de garantie te vervallen.
• Gebruik de GENIUS 2.1 deurvergrendeling uitsluitend
met origineel toebehoren van KFV, om een correcte werking te garanderen.
Bij energiegeleidende kabels, die evenwijdig aan
gegevensleidingen (ISDN, DSL etc.) lopen, kunnen nadelige gevolgen optreden, bijvoorbeeld het
verminderen van de snelheid tijdens de gegevensoverdracht.
Wij adviseren om afgeschermde KFV-kabels te gebruiken.
Zie: Productcatalogus KFV GENIUS en A-opener

1.4 Onrechtmatig gebruik
• De GENIUS 2.1 deurvergrendeling mag niet worden gebruikt voor vluchtdeuren volgens EN 179 of EN 1125!
• De GENIUS 2.1 deurvergrendeling mag niet met een
cilinder met vaststaande meenemer worden gebruikt, omdat deze bij een uitgetrokken sleutel een blokkade in het
hoofdslot veroorzaakt.
• In deuren van vochtige ruimtes of ruimtes met agressieve, corrosiebevorderende luchtbestanddelen mag de
GENIUS 2.1 deurvergrendeling niet worden gebruikt.
• Er mogen geen vreemde voorwerpen en/of materialen
in het openingsgebied, het sluitsysteem of de sluitplaten
worden ingebracht die het juiste gebruik storen of verhinderen.
• Vergrendelingselementen mogen niet worden misbruikt
voor het openhouden van de deur.
• Beweegbare c.q. instelbare vergrendelingsdelen (bijv.
nachtschoot, dagschoot) mogen niet worden geverfd.

1.5 Inbouwplaats
• De meerpuntssluiting is geschikt voor inbouw in een- en
tweevleugelige deuren in vaste gebouwen.
• De meerpuntssluiting mag alleen in technisch perfect gemonteerde deuren worden ingebouwd.
• De deurconstructie moet geschikt zijn voor het gebruik
van de meerpuntssluiting.
• Leef bij alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet de actuele VDE-bepalingen (bijv. VDE 0100) en de
desbetreffende landspecifieke voorschriften na.
• Breng bij het leggen van de netaansluitkabel ter plaatse
een veiligheidsscheiding van alle polen aan.
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• Het gebruik van aanvullende voorzieningen voor het
dichthouden van de deur (met uitzondering van deurdrangers, draaideuraandrijving en vluchtdeurbewaking)
is niet toegestaan. Als er een extra voorziening wordt
geïnstalleerd, mag deze de bediening van de deur, door
kinderen en ouderen en mindervalide personen, niet belemmeren.
• Een reparatie van de meerpuntssluiting en de
GENIUS 2.1 deurvergrendeling, die niet door KFV of
een door KFV geautoriseerde klantenservice wordt uitgevoerd, leidt tot het vervallen van de garantie.
• Er mogen uitsluitend KFV-kozijnonderdelen met Q-verstelling gebruikt worden.
• Openen/sluiten/vergrendelen: de deur moet soepel
te openen en te sluiten zijn. Het uitsteken van dag- en/
of nachtschoot mag de opening van de deur niet
belemmeren.

1.6 Transport
• De meerpuntssluiting, zowel ongemonteerd als in het deurblad gemonteerd, altijd in ontgrendelde toestand vervoeren.
• De meerpuntssluiting met zorg hanteren en niet aan harde
schokken blootstellen.
• De deur tijdens het transport niet aan de deurkruk of het
beslag dragen.
• Tijdens het transport ontstaan er door schuddende bewegingen niet verwaarloosbare reactiekrachten, waardoor
ook beschadigingen of verkeerde belastingen op de ingebouwde componenten kunnen optreden.
• Steeds op de afgestemde transportbeveiligingen (bijvoorbeeld uitvulblokjes) gebruiken, om de vleugel tijdens het
transport in de voorziene positie te houden.
• Het deurelement indien mogelijk altijd in de geplande inbouwpositie vervoeren, zodat de reactiekrachten, die ontstaan in overeenstemming met het constructieve ontwerp
voor de voorziene inbouwpositie, afgedragen worden.

1.7

Montageomstandigheden en -vereisten

• Vóór en tijdens de montage regionale bouwvoorschriften
en -wetten en onderstaande eisen en voorwaarden absoluut naleven:
• Freesmaten in acht nemen.
• Kozijnonderdelen conform specificaties positioneren,
daarbij horizontale en verticale uitlijning nauwkeurig naleven.
• Vóór de montage van de meerpuntssluiting de maatvastheid van de deur en het deurkozijn controleren. Bij afhangen/of beschadigingen van deur en/of het deurkozijn
mag de meerpuntssluiting niet ingebouwd worden.
• De meerpuntssluiting is niet ontworpen om vormveranderingen of wijzigingen van de afdichting als gevolg
van temperatuurverschillen of veranderingen in het gebouw te weerstaan.
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• Meerpuntssluiting en bijbehorende beslagonderdelen
conform onze montagehandleidingen inbouwen. Voor
de montage het meegeleverde bevestigingsmateriaal gebruiken.
• Slotuitsparingen na het frezen spaanvrij maken.
• Bij een ingebouwd slot, de deur niet mechanisch bewerken (bijv. boren, frezen). Hoofdslot in geen enkel geval
(door)boren.
• Bij het maken van boorgaten de aangegeven posities en
afmetingen in acht nemen.
• Bij het vervaardigen van de boringen voor de deurkruk/
het beslag, de specificaties van de beslagfabrikant in
acht nemen.
• Beslagonderdelen en cilinders in één lijn inbouwen en
schroeven niet te sterk of scheef inschroeven.
• Krukgarnituur slechts handvast aandraaien en krukstift
niet met geweld monteren.
• De afstand tussen voorplaat- en kozijnonderdelen in acht
nemen:
• Conform DIN 18251-3 = 3,5 ±1,5 mm
• Bedieningselementen mogen elkaar niet wederzijds belemmeren.
• Controleer of opgeblokte aanwezige vullingen in perfecte staat verkeren.
• Deur en deurkozijnen mogen alleen vóór de montage
van de meerpuntssluiting een oppervlaktebehandeling
ondergaan. Het achteraf behandelen van het oppervlak
kan de functionaliteit van de meerpuntssluiting beperken.
• Alleen zuurvrij verhardende afdichtingsmiddelen gebruiken, om corrosieschade aan beslagonderdelen en/of de
deur te vermijden.

1.8 Onderhoudsinstructies
• Voer ieder jaar een functietest uit, waarbij alle bewegende beslagonderdelen op perfecte werking gecontroleerd
worden.
• De meerpuntssluiting is voorzien van een smering voor de
lange duur en is daarom onderhoudsvrij.
• Gebruik geen agressieve of oplosmiddelhoudende
schoonmaakmiddelen voor de reiniging, deze kunnen het
oppervlak van de beslagonderdelen beschadigen.
• Hoofdaannemer en gebruiker moeten worden
geïnstrueerd in de bediening en het onderhoud van de
meerpuntssluiting.

1.9 Maataanduidingen
Alle maten zijn in mm aangegeven.
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1.10 Aanduidingsoverzicht
1.10.1 Aanduidingen en Symbolen
Dit symbool verwijst op bronnen van gevaar,
waardoor het product of iets in de omgeving
beschadigd kan worden.
Dit symbool verwijst naar bijzonderheden en
markeert punten die extra aandacht verdienen.

1.11 Verklaring van de symbolen


2.



Diepte beslagopnamegroef vanaf beslagonderdeel
Diepte beslagopnamegroef vanaf profiel

2.1 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Voor de werkzaamheden ten behoeve van de montage hebt
u de volgende beschermingsmiddelen nodig:
• Veiligheidsschoenen.
• Veiligheidshandschoenen.
• Veiligheidsbril.

Doorvoerboring

2.2 Zware beslagonderdelen

voor metaal-profielen

Bij het uithangen van de deur bestaat gevaar voor voetletsel.
• Draag altijd veiligheidsschoenen.

voor hout-profielen

2.3 Scherpe randen
Bij het afkorten van metalen onderdelen ontstaan scherpe
randen. Er bestaat gevaar voor snijwonden.
• Draag geschikte veiligheidshandschoenen.
• Ontbraam de scherpe randen.

voor PVC-profielen

1.12 Overige aanduidingen
Deze tekens hebben in deze montagehandleiding de volgende betekenis:
• Teksten die achter dit symbool staan, zijn opsommingen.
►► Teksten die achter dit symbool staan, zijn handelingsinstructies die in de aangegeven volgorde moeten worden
uitgevoerd.
" " Teksten tussen aanhalingstekens zijn kruisreferenties naar
andere hoofdstukken of secties.

1.13 Schroefaanbeveling

6

Veiligheid

Lees voordat u begint met de montagewerkzaamheden onderstaande veiligheidsinstructies zorgvuldig door.
Ze dienen voor uw veiligheid en hebben tot doel gevaren,
letsel en materiële schade te voorkomen.

Lengte beslagopnamegroef





Frees- c.q.
boordiameter

2.4 Snel rondvliegende spaanders
Bij freeswerkzaamheden ontstaan snel rondvliegende
spaanders.
Er bestaat gevaar voor oogletsel.
• Draag een veiligheidsbril.

2.5 Elektrische spanning
Bij alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet
bestaat het gevaar voor een elektrische schok.
• Werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet mogen
uitsluitend door elektromonteurs worden uitgevoerd.
• Vóór werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet
een veiligheidsscheiding van alle polen aanbrengen en
tegen herinschakelen beveiligen.

KFV
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2.6 Oorzaken van beschadigingen

Het deurblad mag in geval van een ingebouwd slot of een
ingebouwde meerpuntssluiting niet doorboord worden in
de buurt van de slotkast(en).

De deurkruk mag alleen in de normale draairichting worden
belast.
In de bedieningsrichting mag maximaal een kracht van
150 N worden overgebracht op de deurkruk.
Het slot c.q. de meerpuntssluiting mag alleen met de bijbehorende sleutel (en niet met voorwerpen die niet daarvoor
bedoeld zijn) worden gesloten.

De krukstift mag niet met geweld door het vierkant van het
slot worden geslagen.

Deurkruk en sleutel mogen niet tegelijk worden bediend.

Het deurblad mag niet aan de deurkruk worden gedragen.

Tweevleugelige deuren mogen niet via de tweede vleugel
worden geforceerd.

Alle vergrendelingselementen mogen bij een geopende
deur niet in de vergrendelingsstand staan.
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3.

Montage vleugelzijdig

3.1 Leveringsvarianten
GENIUS 2.1 met AS 2600

GENIUS 2.1 is er in vier uitvoeringen:

Functies
EA EB CA CB
Openen via de profielcilinder
X X X X
Opening via een E-schakelaar (optiX X X X
oneel)
Opening via een toegangscontrolesysX X X X
teem (optioneel)
SI - RS 485 interface
X X X X
Comfort-functie: openen via de deurkruk
aan de binnenkant van de deur (vluchtX X
functie)
Combinatie met een externe timer of
externe systemen zoals draaideuraX
X
andrijving of alarminstallatie mogelijk
Signaleringscontact voor externe
systemen zoals deuraandrijving of
X
X
alarminstallatie

8
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3.2 Maten beslagonderdelen
Maatvarianten

A

B

C

F

G

I

K

geschikt
voor vleugelsponninghoogte

I

Pc Maat 92
B296*

2170

760

355

380

1020

665

255

B298

2170

760

605

380

1020

415

130

B001

2170

760

730

380

1020

290

130

B003

2400

760

980

380

1020

270

130

B039*

1700

760

355

380

952

B041

1700

760

605

380

952

B166

1855

760

730

380

952

B253

2170

760

980

380

952

K038

1629

760

605

380

892

K002

1754

760

730

380

892

K054

2004

760

980

380

892

1505 1754
1755 1880
1881 2170
2171 2400
1505 1754
1755 1880
1755 2170
1881 2170

C

1755 1880
1755 2170
1881 2170

A

Pc maat 85
K010

2400

727

721

373

1050

500

130

1881 2400

290

130

1881 2170

Pc maat 88
B001

2170

756

734

376

1016

B

F

Pc maat 72

G

F + 1 mm

B001

2170

730

760

380

1020

290

130

B002

2170

730

760

380

1050

290

160

B166

1855

760

730

380

952

K007

1847

822,5

730

380

970

1881 2170
1881 2170
1881 2170
1881 2170

* = niet leverbaar met boorgroep "T0"
Afmetingen
= af te korten
I+K

K

[1] boorgroep "T0" voor optionele openingsbegrenzer deur "T3"
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3.3 Deurblad frezen
Frezingen

Bijzetslotkast

A

I

I

C

C

A

A

PZ

RZ

F

F

B

B

24 mm

18 mm

18 mm

G

G

21 mm

PZ = 18 mm
RZ = 24 mm

20 mm

B

12 mm

12 mm

K

K

10
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Montage vleugelzijdig

Freesmaten van de hoofdslotkasten

Hoofdslot-type K, doornmaat 35-55, Pc maat 92 mm

Hoofdslot-type F, doornmaat 55-80, Pc maat 72 mm

K
A

F
A

!

!

Doornmaat
(D)
35
40
45
50
55
[!] Komt te vervallen bij meerpuntssluitingen
type GENIUS in de uitvoeringen CA en CB
[A] freesdiepte = kastdiepte (doornmaat + 17,5 mm) + 1 mm

Doornmaat
(D)
55
65
80
[!] Komt te vervallen bij meerpuntssluitingen
type GENIUS in de uitvoeringen CA en CB
[A] freesdiepte = kastdiepte (doornmaat + 23,5 mm) + 1 mm

Hoofdslot-type G, doornmaat 55-80, Pc maat 92 mm

G
A

!

Doornmaat
(D)
55
65
80
[!] Komt te vervallen bij meerpuntssluitingen
type GENIUS in de uitvoeringen CA en CB
[A] freesdiepte = kastdiepte (doornmaat + 23,5 mm) + 1 mm

06.2017
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Deze hoofdslottypes kunnen uitsluitend in de EA- en EB-functie geleverd worden
Hoofdslot-type K, doornmaat 35-55, Pc maat 88 mm

Hoofdslot-type K, doornmaat 35-50, Pc maat 85 mm

K

K

A

A

Doornmaat
(D)

Doornmaat
(D)

35
40
45
50
55

35
40
45
50
[A] freesdiepte = kastdiepte (doornmaat + 17,5 mm) + 1 mm

[A] freesdiepte = kastdiepte (doornmaat + 17,5 mm) + 1 mm

Hoofdslot-type G, doornmaat 55 en 65, PC maat 88 mm

Hoofdslot-type F, doornmaat 55 en 65, Pc maat 85 mm

G

G
A

A

Doornmaat
(D)

Doornmaat
(D)

55
65

55
65

[A] freesdiepte = kastdiepte (doornmaat + 23,5 mm) + 1 mm

[A] freesdiepte = kastdiepte (doornmaat + 23,5 mm) + 1 mm

12
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3.4 DIN-richting van de dagschoot wisselen

▸

▸

Functietest van de schoot

►► Druk de schoot meerdere malen (ca. 5x) in de slotkast.
De schoot moet uit zichzelf en soepel weer naar buiten
komen.
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4.

Elektrische installatie

GENIUS 2.1 A

4.1 GENIUS 2.1 A

1

[1] Aansluitschema
Functie

Aansluitingen

A, B, C, D

2, 3

4

Klem A/B
= gegevensinterface SI - RS 485
klem C
= uitgang voedingsspanning - GND
klem D
= uitgang voedingsspanning + 24 V DC
Bedrijfsspanning
Klem 2 = + 24 V DC
Klem 3 = -- GND
Extern ontgrendelingssignaal.
Wordt op deze klem gedurende ≥ 1 sec. +24 V
DC toegepast, vindt er een openingsprocedure
plaats

[2] De knop Led-menu
Hiermee worden alle instellingen van de GENIUS 2.1 deurvergrendeling uitgevoerd. Door verschillende reeksen in te
drukken, komt u in de afzonderlijke menupunten terecht en
kunt u zo de verschillende functies instellen.

2

3

[3] Led status
Toont de actuele bedrijfstoestand.

4

[4] Positie van de magneet
• De magneet moet zich tegenover het midden van de
magneetsensor bevinden (tolerantie verticaal ± 3 mm).
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4.2 GENIUS 2.1 B

GENIUS 2.1 B

[1] Aansluitschema
Functie

Aansluitingen

A, B, C, D

1

Klem A/B
= gegevensinterface SI - RS 485
klem C
= uitgang voedingsspanning - GND
klem D
= uitgang voedingsspanning + 24 V DC
Bedrijfsmodi-omschakeling, dag-/nachtmodus:

0, 1

2, 3

4

7

wordt klem 0/1 via een potentiaalvrij
maakcontact gesloten, dan is de dagmodus actief. Wordt het maakcontact
geopend, dan is de nachtmodus actief.

2

Bedrijfsspanning
Klem 2 = + 24 V DC
Klem 3 = -- GND
Extern ontgrendelingssignaal.
Wordt op deze klem gedurende ≥ 1 sec. +24 V
DC toegepast, vindt er een openingsprocedure
plaats
Statusweergave sluiting, de keuze van de
gewenste status vindt plaats via een druk op
een knop

3

[2] De knop Led-menu
Hiermee worden alle instellingen van de GENIUS 2.1 deurvergrendeling uitgevoerd. Door verschillende reeksen in te
drukken, komt u in de afzonderlijke menupunten terecht en
kunt u zo de verschillende functies instellen.

4

[3] Led status
Toont de actuele bedrijfstoestand.

[4] Positie van de magneet
• De magneet moet zich tegenover het midden van de
magneetsensor bevinden (tolerantie verticaal ± 3 mm).
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4.3 Aansluitschema GENIUS 2.1 A
1
5

2

6
3

4

7

8

Positie
1
2
3
4
5
6
7
8

Omschrijving
Ontgrendeling via optionele toegangscontrolesystemen
Gegevensinterface SI - RS 485
Schakelaar met Led menu
GENIUS 2.1 A deurvergrendeling
Toevoer (afgeschermd)
Externe ontgrendeling (optioneel)
Netadapter FZ-NT-HU-115-230 (DSP 30-24)
230 V AC/50 Hz (L; N; PE)

Leef bij alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet de actuele VDE-bepalingen (bijv. VDE 0100) en
de desbetreffende landspecifieke voorschriften na.
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4.4 Aansluitschema GENIUS 2.1 B
1

5

6

7

2
8

3
4

9

10

Positie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Omschrijving
Ontgrendeling via optionele toegangscontrolesystemen
Gegevensinterface SI - RS 485
Schakelaar met Led menu
GENIUS 2.1 B deurvergrendeling
Toevoer (afgeschermd)
Externe ontgrendeling (optioneel)
Externe schakelaar of timer (optioneel) voor automatische omschakeling dag-/nachtmodus
Koppelrelais 24 V DC (optioneel) voor signaleringscontact
Netadapter FZ-NT-HU-115-230 (DSP 30-24)
230 V AC/50 Hz (L; N; PE)

Leef bij alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet de actuele VDE-bepalingen (bijv. VDE 0100) en
de desbetreffende landspecifieke voorschriften na.
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4.5 Kabelbezetting
Bij energiegeleidende kabels, die evenwijdig aan gegevensleidingen (ISDN, DSL etc.) lopen, kunnen nadelige gevolgen optreden, bijvoorbeeld het verminderen van de snelheid tijdens de gegevensoverdracht.
Wij adviseren om afgeschermde KFV-kabels te gebruiken.
Zie: Productcatalogus KFV GENIUS en A-opener
Kabel-ID
0
1
4
7
--/3
+/2

0
1
4
7

+
-

Ringkleur Kabelkleur
zwart
bruin
geel
paars
blauw
rood
wit

grijs
geel
groen
roze
bruin
wit
blauw

Functie
Omschakelen van bedrijfsmodus dag-/nachtmodus
Omschakelen van bedrijfsmodus dag-/nachtmodus
Extern ontgrendelingssignaal
Weergave sluitsituatie
Bedrijfsspanning (--) minus
Bedrijfsspanning (+) 24 V DC
Afscherming

4.6 Stekkerverbindingen GENIUS 2.1 A tot stand brengen

2

3

4

2

3

4

▸

2

3 4
2

3 4

▸
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4.7 Stekkerverbindingen GENIUS 2.1 B tot stand brengen

0

1

2

3

4

7

0

1

2

3

4

7

▸

▸

Alle boringen voor het
aanbrengen van de kabel ontbramen.

Kabel niet over scherpe randen leggen.
Scherpe randen glad vijlen of afdekken.

Kabel zonder knikken neerleggen.

06.2017
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4.8 Meerpuntssluiting verschroeven
Aluminium en PVC kozijnen

Voor de montage van de meerpuntssluiting hebt
u 10 schroeven nodig. Gebruik de schroeven, afhankelijk van het materiaal van de deur, conform
onze aanbevelingen „1.13 Schroefaanbeveling“
op pagina 6.

10 x

Let er bij het plaatsen in de sponning op dat de
kabels zonder knikken geleid en niet beschadigd
worden.
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Montage kozijnzijde

De aangegeven freesmaten hebben betrekking
op:
Exx sluitplaat
hoofdslot
Q sluitplaat
bijzetslotkast
ERQH		
sluitlijst
23xx		
pensluitplaat

5.1 Kozijn frezen
Aluminium en PVC kozijnen

Meer informatie over KFV kozijnonderdelen kunt
u vinden in de actuele productcatalogus:
"Meerpuntssluitingen en kozijnonderdelen PVC
deuren".

1

2

3

135

72

62

21

23

16

16

16

16

1

Diepte opnamegroef vanaf beslagonderdeel
+ 1 mm
Bij alle maataanduidingen is uitgegaan van de hoogte van de deurkruk [X]
tot het midden van de beslagopnamegroef.

A
760
E

C
27,5

D
381

E
730

Bij het gebruik van sluitplaten in houten kozijnen
kan de ronde magneet met houder direct in het
houten kozijn worden geplaatst.

2
3

B
62,5

Bij het gebruik van sluitlijsten wordt de ronde
magneet met houder in de boring geplaatst.
Afhankelijk van het profiel moet voor de houder
in het kozijn een boring gemaakt worden.

C
X

Midden vierkant
8 mm

381 mm

B

Ø 13 mm

D

A

Bij pvc of aluminium deuren wordt een magneet
met ovale houder in combinatie met een pensluitplaat van de serie 23xx gebruikt.
Afhankelijk van het profiel van de pensluitplaat
en het kozijn moet voor de magneet in het kozijn
een frezing worden gemaakt.

1

Midden vierkant

06.2017
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5.2 Kozijnonderdelen en magneet monteren
5.2.1

De verschillende magneettypes

Via de magneetveld-sensor herkent de GENIUS-deurvergrendeling of de deur geopend of gesloten is.
De magneetveld-sensor wordt door een tegenoverliggende magneet op de kozijnzijde geactiveerd.
De magneet nooit direct tegen de voorplaat
houden.
De voorplaat of de daarachter liggende aandrijfstang worden daardoor permanent gemagnetiseerd.
Dit leidt tot functiestoringen van de magneetveld-sensor.
Positie van de magneet

De magneet moet zich tegenover het midden
van de magneetveld-sensor bevinden (tolerantie
verticaal ± 3 mm).

Ronde magneet met hulsel

1

Voor sluitlijsten en houten kozijnen
• Afhankelijk van de geleverde variant is
de sluitlijst voorgeboord (Ø 13 mm) of
op het betreffende punt van een markering voorzien, c.q. heeft hij op dit punt
een aanschroefgat dat met
Ø 13 mm opengeboord moet worden.
• Afhankelijk van het profiel van de sluitlijst en het profiel van het kozijn moet in
het kozijn voor de magneet een frezing
worden gemaakt.
• Bij het gebruik van sluitplaten in houten
kozijnen wordt de magneet met hulsel
direct in het houten kozijn gebracht.

Ovale magneet met hulsel
2

Voor sluitplaten in pvc of aluminium
deuren
• Er moet een afzonderlijke sluitplaat
van de serie 23xx (zonder uitvulling)
worden geplaatst.
• Afhankelijk van het profiel van de
sluitplaat en het kozijn moet voor de
magneet in het kozijn een frezing
worden uitgevoerd.

Zelfklevende magneet

Voor stolpdeurbeslag
Het stolpdeurbeslag mag, vanwege de
daarachter liggende drijfstangen, niet
doorboord worden. Daarom moet de "zelfklevende magneet" worden gebruikt.

Tuimelaar [1]
Positie van de magneet [2]
De afstand van de midden tuimelaar / de positie van de magneet van 381 mm geldt voor hoofdsloten met Pc maat
72 mm en Pc maat 92 mm afstand.
Bij een afstand van Pc maat 88 mm wordt de maat verkleind tot 377 mm.
Bij een afstand van Pc maat 85 mm wordt de maat verkleind tot 374 mm.
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5.2.2

Montage kozijnzijde

Sluitplaten in aluminium en PVC kozijnen monteren
Voor de montage van de sluitplaat heeft u 9
schroeven nodig. Gebruik de schroeven, afhankelijk van het materiaal van de deur, conform onze
aanbevelingen „1.13 Schroefaanbeveling“ op
pagina 6.

9x

De ovale magneethouder met de magneet naar
boven wijzend plaatsen.
Als de deur dichtgaat, kan de magneethouder
180° gedraaid en daardoor kan de magneet
5 mm verschoven worden.
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Montage kozijnzijde
5.2.3

Sluitplaat in houten kozijn monteren
Voor de montage van de sluitplaat heeft u 7
schroeven nodig. Gebruik de schroeven, afhankelijk van het materiaal van de deur, conform onze
aanbevelingen „1.13 Schroefaanbeveling“ op
pagina 6.

7x

In houten kozijnen wordt de ronde magneet met
houder direct geplaatst.
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5.2.4

Montage kozijnzijde

Sluitlijst monteren
Voor de montage van de sluitplaat hebt u 13
schroeven nodig. Gebruik de schroeven, afhankelijk van het materiaal van de deur, conform onze
aanbevelingen „1.13 Schroefaanbeveling“ op
pagina 6.

13x

In sluitlijsten wordt de ronde magneet met houder
geplaatst.
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Montage kozijnzijde

5.3 Speling instellen
Stel de speling conform DIN 18251-3 in:
3,5 mm ± 1,5 mm
Neem de werkings- en asmaat van de systeemhuis in acht.

min.
2 mm
tot
max.
5 mm
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Montage kozijnzijde

5.4 Kozijnonderdelen en AT-stuk instellen
5.4.5

Q-verstelling instellen
Borgschroeven losdraaien

Inbus 2,5 mm

Aandruk verstelling van de uitvulling in elke richting 2,5 mm
2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

Borgschroeven aandraaien
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Montage kozijnzijde
5.4.6

AT-stuk instellen
Borgschroeven losdraaien

PZ 2

Aandruk verstelling AT-stuk bovendeel

Borgschroeven aandraaien
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6.

Functietest

Functietest
Voor de functietest moeten de deur en het deurkozijn
loodrecht staan.
Het aandraaimoment van de schroefproducent in
acht nemen.
In het geval van zwaar lopen c.q. teveel speling
kunnen de kozijnonderdelen en het AT-stuk worden
afgesteld, zie „4.4 Rahmenteile und AT-Stück einstellen“ auf Seite <ÜS>
De ingetrokken schoot mag bij de vlakke voorplaat
max. 1 mm en bij de U-vormige voorplaat max. 2
mm uitsteken.

Als bij de functietest een storing wordt vastgesteld,
neem dan de volgende punten in acht:
• Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven
aan de krukgarnituur en/of het profielcilinderslot
controleren.
• Schroeven mogen niet te vast geschroefd of te
sterk aangedraaid worden.
• Schroeven mogen niet scheef ingeschroefd
worden, aangezien de schroefkop anders de
daarachter liggende drijfstang kan blokkeren.
Controleer of de profielcilinder overeenkomt met
de specificatie conform „1.3 Bestimmungsgemäßer
Gebrauch“ auf Seite <?>.

6.1 Functietest bij een geopende deur
6.1.1 Werking van de deurkruk controleren:
• Deurkruk helemaal naar beneden drukken.
De deurkruk moet uit zichzelf in de uitgangspositie terugkeren.
6.1.2

Werking van de profielcilinder controleren

Sleutel in de profielcilinder in vergrendelingsrichting draaien.
• De vergrendelingselementen moeten volledig en soepel vergrendelen.
• Sleutel bij vergrendelde vergrendelingselementen verwijderen.
Sleutel in de profielcylinder in ontgrendelingsrichting draaien.
• De vergrendelingselementen moeten volledig en soepel ontgrendelen.
• Sleutel bij ingeschoven ontgrendelingselementen verwijderen.
6.1.3

Mechanische controle van de GENIUS 2.1 (CA/CB)

Werking van de vergrendelingselementen met de deurkruk testen.
• De sleutel in vergrendelingsrichting draaien tot alle vergrendelingselementen uitgeschoven zijn.
• Deurkruk helemaal naar beneden drukken.
• Alle vergrendelingselementen moeten volledig worden ingetrokken.
• De dagschoot moet na het loslaten van de deurkruk weer volledig uitschuiven.
Werking van de vergrendelingselementen met de sleutel testen.
• De sleutel in vergrendelingsrichting draaien tot alle vergrendelingselementen uitgeschoven zijn.
• Sleutel in de ontgrendelingsrichting draaien
• Alle vergrendelingselementen worden ingetrokken.
• De dagschoot moet na het loslaten van de sleutel weer volledig uitschuiven.
6.1.4 Mechanische controle van de GENIUS 2.1 (EA / EB)
• De sleutel in vergrendelingsrichting draaien tot alle vergrendelingselementen uitgeschoven zijn.
• Sleutel in ontgrendelingsrichting draaien.
• Alle vergrendelingselementen worden ingetrokken.
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Functietest
•
•
•
•

De dagschoot moet na het loslaten van de sleutel weer volledig uitschuiven.
De deurkruk helemaal naar beneden drukken.
De dagschoot moet bij bediening van de deurkruk volledig worde ingetrokken
De dagschoot moet na het loslaten van de deurkruk weer volledig uitschuiven.

6.2 Functietest bij een gesloten deur
• Sluit de deur.
• Herhaal de teststappen "Functietest bij geopende deur".
• Alle vergrendelingselementen moeten soepel in de kozijnonderdelen in- en uitschuiven.

6.3 Elektromechanische controle
Uitvoering met comfort-functie (CA / CB)
• Voedingsspanning inschakelen.
• Via de schakelaar de GENIUS 2.1 in de nachtmodus schakelen (brandt blauw).
6.3.5 Werking van de deurkruk controleren
• Deur sluiten.
• GENIUS 2.1 gaat naar de vergrendelingspositie.
• De deurkruk helemaal naar beneden drukken.
• De vergrendelingselementen en de dagschoot moeten volledig worden ingetrokken.
6.3.6 Werking van de profielcilinder controleren
• Deur opnieuw sluiten.
• GENIUS 2.1 gaat naar de vergrendelingspositie.
• Sleutel in de profielcilinder in openingsrichting draaien.
• De vergrendelingselementen en de dagschoot moeten volledig worden ingetrokken.
Uitvoering met comfort-functie (EA / EB)
6.3.7 Werking van de profielcilinder en deurkruk controleren
• Deur sluiten.
• GENIUS 2.1 gaat naar de vergrendelingspositie.
• Deur via de sleutel ontgrendelen.
• De vergrendelingselementen moeten volledig worden ingetrokken.
• De deurkruk helemaal naar beneden drukken.
• De dagschoot moet volledig worden ingetrokken.
6.3.8

Werking van het optionele toegangscontrolesysteem controleren

Mocht in combinatie met de GENIUS 2.1 een optioneel toegangscontrolesysteem (bijv. een vingerprinter) gemonteerd
zijn, dan vindt u in de bijbehorende handleiding de informatie voor de inbedrijfstelling en controle.
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Functietest

6.4 Storingsopheffing
6.4.9

Functiestoring van de deurkruk

Als de deurkruk niet uit zichzelf in de uitgangspositie terugkeert, is er sprake van een storing.
• Controleer de maatvastheid van de frezing.
• Controleer of de deurkruk goed vast zit.
• Controleer of het deurbeslag goed vastzit.
Als de deurkruk nog steeds niet automatisch in de uitgangspositie terugkeert, moet de meerpuntssluiting van KFV gecontroleerd worden.
6.4.10 Functiestoring van de profielcilinder
• Als de sleutel niet verwijderd kan worden, demonteer dan de profielcilinder en controleer deze op functiestoringen.
• Als de profielcilinder niet goed functioneert, vervang dan de profielcilinder en herhaal de teststap.
• Als de profielcilinder goed functioneert, is er sprake van een mechanische storing in de meerpuntssluiting.
De meerpuntssluiting moet door KFV gecontroleerd worden.
6.4.11 Functiestoring van de magneetveld-sensor
• Als de GENIUS 2.1 niet naar de vergrendelingspositie gaat, controleer dan de functie van de magneetveld-sensor.
Open hiervoor de deur en houd een magneet tegen de magneetveld-sensor.
• Als de GENIUS 2.1 naar de vergrendelingspositie gaat, is de magneetveld-sensor in orde. Controleer de positie van
de magneet en de speling en stel deze conform specificatie in (3,5 mm± 1,5 mm).
• Voer daarna een handmatige afstelling van de magneetveld-sensor uit, zie „6.5 Magneetsensor handmatig afstellen“ op pagina 31.
6.4.12 Functiestoring door blokkeringsstand
• Als de GENIUS 2.1 door een blokkeringsstand niet volledig naar de vergrendelingspositie gaat, klinkt er een akoestisch foutsignaal en knippert de Led status rood.
• Controleer of de nachtschootelementen soepel in de kozijnonderdelen vallen. Als dat niet het geval is, stel dan de
kozijnonderdelen af, zie „5.4 Kozijnonderdelen en AT-stuk instellen“ op pagina 27.

6.5 Magneetsensor handmatig afstellen
Blauw of
Wit

Magenta

Turkoois

Magenta

Turkoois

►

Knippert
Turkoois/wit

►
3x 1 s bij GENIUS 2.1 A
5x 1 s bij GENIUS 2.1 B

Knippert
Turkoois/wit

Knippert
Turkoois/rood

Knippert
Turkoois/Rood

►

06.2017

Blauw of
Wit

►
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7.

Bijlage

7.1 Technische gegevens
Milieuomstandigheden
Omgevingstemperatuurbereik in de deur
(volgens DIN EN 14846 klasse K,M,L,N,P)

TUM

-25 °C …+70 °C

Relatieve luchtvochtigheid

20% tot 80% (niet condenserend)

Beschermingsklasse

IP 40
Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning

UB

+24 V DC (+19 V DC … +32 V DC)

Bedrijfsstroom standby / sluimerstand

ISt

typ. 30 mA

Bedrijfsstroom bij motorbesturing

IB

typ. 500 mA (max 1000 mA)

Ompolingsbeveiliging

UVerp

- 50 V

Schakelt actief tegen massa (GND)

IKL7

≤ 20 mA

Intern met pull up-weerstand

RPull up

4,7 kΩ

Max. capacitieve last

Cmax

≤ 47 µF

Ontgrendelen Aan

UKL4.ON

> 7,0 V DC

Ontgrendelen Uit

UKL4.OFF

< 4,0 V DC

Intern met pull down-weerstand

RPull down

4,7 kΩ

Nachtmodus

UKL1.Nacht

> 7,0 V DC

Dagmodus

UKL1.Tag

< 4,0 V DC

Intern met pull up-weerstand

RPull up

4,7 kΩ

Uitgangssignaal klem 7

Ingangssignaal klem 4

Ingangssignaal klem 1

Magneetsensor

Speling

4 mm ± 3 mm (met originele magneet en correcte uitlijning)
Afmetingen

Maten

bxlxd

16 mm, 252 mm, 49 mm + voorplaatdikte
Kabellengtes

Kabellengte bij 0,14 mm2

LIYCY

≤ 24 m

Kabellengte bij 0,5 mm2

LIYCY

≤ 50 m
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8.1 Aansprakelijkheid
8.1.1

Gebruiksdoel

Elk gebruik dat niet overeenstemt met het gebruiksdoel en
alle aanpassingen of veranderingen aan het product met
bijbehorende onderdelen en componenten, die niet uitdrukkelijk door ons zijn toegestaan, zijn strikt verboden. Bij
niet-naleving van deze bepaling aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor materiële schade en/of persoonlijk letsel.
8.1.2

Productgarantie

Op onze producten geven wij – op voorwaarde dat deze
correct gemonteerd en gebruikt zijn – aan bedrijven 1 jaar
garantie vanaf ontvangst van de goederen (overeenkomstig
onze Algemene Voorwaarden) of overeenkomstig andere
afspraken en aan eindgebruikers 2 jaar garantie volgens
de wettelijke voorschriften. In het kader van eventuele verbeteringen behouden wij ons het recht voor afzonderlijke
componenten of complete producten te vervangen. Gevolgschade door gebreken – voor zover wettelijk toegestaan – is
uitgesloten van de garantie. Wanneer er aan het product
en/of afzonderlijke componenten veranderingen worden
uitgevoerd, die niet door ons geautoriseerd zijn of die hier
niet beschreven worden, of wanneer het product en/of afzonderlijke componenten worden gedemonteerd of (deels)
uit elkaar worden genomen, vervalt de garantie, voor zover
de gebreken aan de hiervoor genoemde veranderingen zijn
te wijten.
8.1.3

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het product en zijn beslagonderdelen zijn onderhevig aan
zeer strenge kwaliteitscontroles. Bij gebruik overeenkomstig
de regels werkt dit product betrouwbaar en veilig. Onze
aansprakelijkheid voor gevolgschade door gebreken en/of
aanspraken op schadevergoeding sluiten wij uit, tenzij wij
met opzet of grove nalatigheid gehandeld zouden hebben
of verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor schade aan
leven, lichaam of gezondheid. Eventuele, schuldonafhankelijke aansprakelijkheid overeenkomstig de wet op de productaansprakelijkheid wordt daardoor niet aangetast. Eveneens
van toepassing blijft de aansprakelijkheid voor verwijtbare
schending van essentiële contractuele verplichtingen; de
aansprakelijkheid is in dergelijke gevallen echter beperkt tot
de te voorziene, contracteigen schade. Een wijziging van
de bewijslast ten nadele van de consument is niet met voornoemde regelingen verbonden.
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EG-inbouwverklaring
Fabrikant

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10
D - 42551 Velbert

verklaart dat het product

Elektromechanische deursluiting
apparaattype

GENIUS / A-opener
typeaanduiding

voldoet aan de volgende basiseisen:
EMC-richtlijn

2004/108/EG
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 klasse B
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

RoHS-richtlijn

EN 61000-3-3:2008
2011/65/EU

Deze verklaring is gebaseerd op de testrapporten van:
Nemko GmbH & Co. KG, Prüf- u. Zertifizierungsstelle; testrapport identificatienummer: FS-1306-238552-002
De onvolledige machine mag pas in gebruik worden genomen, wanneer – indien van toepassing – is vastgesteld dat de
installatie waarin de onvolledige machine moet worden ingebouwd, voldoet aan de bepalingen van de machinerichtlijn.
Wij verplichten ons om deze op verzoek binnen een passende periode in elektronische vorm te overhandigen aan de
markttoezichtsautoriteiten. De volgende technische documenten kunnen bij de fabrikant worden opgevraagd.

Siegen, 25-05-2016

Leiding bedrijfsonderdeel
Productvervaardiging & fabrieken

De technische documentatie wordt door KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG ter beschikking gesteld.
Deze verklaring certificeert de overeenstemming met de genoemde richtlijnen, maar bevat geen garantie van eigenschappen in juridische zin.
De veiligheidsinstructies in de meegeleverde productdocumentatie moeten in acht worden genomen.
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Verkoopkantoor Benelux

Telefoon: +31 85 4861080

Industrieterrein Dombosch I

info-b@siegenia.com

Ramgatseweg 15

www.siegenia.com

4941 VN Raamsdonksveer
NEDERLAND
SIEGENIA wereldwijd:

Oekraïne Telefoon: +38 044 4054969

Benelux Telefoon: +31 85 4861080

Oostenrijk Telefoon: +43 6225 8301

China Telefoon: +86 316 5998198

Polen Telefoon: +48 77 4477700

Duitsland Telefoon: +49 271 39310

Rusland Telefoon: +7 495 7211762

Frankrijk Telefoon: +33 3 89618131

Turkije Telefoon: +90 216 5934151

Groot-Brittannië Telefoon: +44 2476 622000

Wit Rusland Telefoon: +375 17 3143988

Onze internationale adresgegevens vindt

Hongarije Telefoon: +36 76 500810

Zwitserland Telefoon: +41 33 3461010

u op de website: www.siegenia.com

Italië Telefoon: +39 02 9353601

Zuid-Korea Telefoon: +82 31 7985590
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Neem contact op met uw vakbedrijf:

