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1

Úvod

Před zahájením montážních prací si pečlivě přečtěte
tento návod. Aby nedocházelo k ohrožení osob nebo
poruchám, dodržujte pokyny v kapitole 2 „Bezpečnost“.
Tento návod popisuje montáž vícebodového uzávěru
AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1 a musí být kdykoli
přístupný pro odborný personál.

1.1

Výrobce a servis

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
výrobní závod SIEGENIA GRUPPE
Siemensstraße 10
42551 Velbert
E-mail: info@kfv.de
V případě reklamace nebo potřeby servisu se obraťte
na vašeho smluvního partnera.

1.2

Určení této dokumentace

Tato dokumentace je určena výhradně pro odborné
firmy. Všechny zde popisované práce smí provádět
výhradně zkušený odborný personál, který je pro
montáž, uvádění do provozu a údržbu vícebodového
uzávěru AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1 a jeho jednotlivých částí proškolen a vycvičen. Odborná a bezpečná
montáž tohoto elektronického dveřního uzávěru není
bez odborných znalostí možná.

1.3

Způsob používání

• Vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1
je speciální uzávěr pro motorické odemykání dveří.
• Vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1
je vhodný k montáži ve vchodových dveřích ze dřeva,
hliníku, oceli nebo plastu v soukromé bytové výstavbě a ve veřejných budovách.
• Montáž a elektrická instalace musí být provedeny
podle našeho návodu na montáž a instalaci. Chybné
zapojení může vést ke zničení elektroniky.
• Vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1
lze použít pouze
– s cylindrickými vložkami s volně otočným
unašečem, u kterých lze unašeč vždy lehce
otáčet.
– s cylindrickými vložkami s pevným unašečem,
u kterých lze unašeč aretovat v pozici pro vytažení klíče v rozsahu – 30° až + 30°.
• Vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1
může být pomocí beznapěťového kontaktu – doba
sepnutí min. 1 sekunda – kombinován se systémem
kontroly přístupu.
• Vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1
používejte pouze v technicky bezvadném stavu. Na
součástech přístroje neprovádějte žádné změny,
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protože jinak zaniká záruka.
• Vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1
používejte pouze společně s originálním příslušenstvím KFV, aby byla zabezpečena jeho řádná funkce.

1.4

Omezení používání

• Vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1
se nesmí používat pro únikové dveře podle normy
EN 179 nebo EN 1125!
• Vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1
není dovoleno používat ve dveřích vlhkých místností
nebo v prostředí se vzduchem obsahujícím sůl nebo
agresivní látky.
• Použití doplňujících zařízení k přidržování dveří (s výjimkou zavírače dveří, pohonu otočných dveří, blokového zámku a kontrolního zařízení únikových dveří)
je nepřípustné. Pokud bude nainstalováno doplňující
zařízení, nesmí bránit ovládání dveří dětmi a staršími
a slabými osobami.
• Pokud byl AS 3500/3600 uzavřen cylindrickou vložkou, je hlavní závora vysunuta a klika tak zablokována (dětská pojistka). Nyní nesmí proběhnout elektrický proces otevírání.
• Do prostoru otevírání, uzavíracího systému nebo
protiplechů neumisťujte žádné cizí předměty a/nebo
materiály, které by zamezovaly řádnému způsobu
používání.
• Uzamykací elementy se nesmí zneužívat k udržení
otevřených dveří.
• Pohyblivé, resp. nastavitelné uzavírací díly (např.
závora, střelka) nesmějí být přelakovány.

1.5

Místo montáže

• Vícebodový uzávěr je určen k montáži do jednoa dvoukřídlých dveří ve stabilních budovách.
• Vícebodový uzávěr se smí montovat pouze do technicky bezvadně namontovaných dveří.
• Konstrukce dveří musí umožňovat použití vícebodového uzávěru.

1.6

Přeprava

• Nenamontovaný nebo již v dveřním křídle namontovaný vícebodový uzávěr přepravujte vždy v odemknutém stavu.
• Manipulujte s vícebodovým uzávěrem zásadně opatrně a nevystavujte jej tvrdým nárazům.
• Při přepravě nenoste dveře za kliku nebo kování.
• Při přepravě dochází z důvodu ne nezanedbatelného
otřásání ke vzniku reakčních sil, které též mohou
způsobit poškození nebo vadné zatěžování namontovaných dílů.
• Pro udržování křídla během přepravy v určené pozici
používejte vždy přepravní pojistky určené pro příslušnou vůli v drážce (například distanční podložky).
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• Přepravujte dveřní element vždy v určené montážní
pozici, aby vznikající reakční síly mohly být přenášeny podle konstrukčního dimenzování pro určenou
montážní pozici.

1.7

Podmínky a předpoklady
pro montáž

Před, resp. během montáže bezpodmínečně dodržujte
národní stavební předpisy a zákony, a také dbejte na
dále uvedené předpoklady a podmínky:
• Před montáží vícebodového uzávěru zkontrolujte
rozměrovou přesnost křídla a rámu dveří. V případě
zkřivení nebo poškození křídla nebo rámu dveří nesmí být vícebodový uzávěr namontován.
• Křídla a rámy dveří lze opatřit povrchovou úpravou
pouze před montáží vícebodového uzávěru. Dodatečná povrchová úprava může omezit funkčnost
vícebodového uzávěru.
• Vícebodový uzávěr není určen k tomu, aby přebíral
změny tvaru nebo změny těsného uzávěru v důsledku rozdílů teplot nebo změn stavebního objektu.
• Namontujte vícebodový uzávěr a součástí příslušenství podle našeho návodu na montáž. Pro
montáž použijte dodaný upevňovací materiál.
• Pro všechny rozměry frézování a vrtání dodržujte
příslušnou polohu a velikost v rámci uvedených tolerancí. Umístěte rámové díly podle uvedených údajů.
Přesně dodržujte horizontální a vertikální vyrovnání.
• Při vrtání otvorů pro kliku/kování dodržujte údaje
dodané výrobcem kování.
• Vyčistěte po frézování kapsy zámku od třísek.
• Šrouby nepřekrucujte ani je nešroubujte šikmo.
• V případě již namontovaného zámku neopracovávejte dveře mechanicky (např. vrtáním, frézováním).
• V žádném případě hlavní zámek nenavrtejte ani neprovrtejte.
• Díly kování a cylindrické vložky namontujte tak, aby
lícovaly.
• Soupravu kliky přišroubujte pevně jen rukou.
• Nemontujte čtyřhran kliky násilím.
• Dodržujte vůli v drážce (vzdálenost mezi lištou
a rámovými díly): podle normy DIN 18251-3 =
3,5 ± 1,5 mm:
• Ovládací prvky se nesmí vzájemně omezovat.
• Zkontrolujte bezchybné podložení případných výplní.
• Aby nedocházelo ke vzniku koroze na dílech kování
nebo dveřích, používejte pouze zesítěné těsnicí látky
bez obsahu kyselin.

1.8

veny dlouhodobým mazáním, a proto jsou bezúdržbové.
• Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nebo
čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel. Může se
tím poškodit povrch dílů kování.
• Poučte investory a uživatele o ovládání a údržbě
vícebodového uzávěru.

1.9

Oprava

• Oprava vícebodového uzávěru AS3500/3600 s
A-otvíračem 2.1, která nebyla provedena společností
KFV nebo autorizovaným zákaznickým servisem KFV,
vede k zániku záruky.
• Používat se smí výhradně rámové díly KFV s Q-seřízením.

1.10 Rozměrové údaje
Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Péče a pokyny k údržbě

• Jednou ročně zkontrolujte všechny pohyblivé díly
kování z hlediska bezvadné funkce.
• Všechny součásti vícebodového uzávěru jsou vyba-
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1.11 Použité symboly

1.12 Ostatní znázornění

V tomto dokumentu se používají následující piktogramy:

Noste ochranu zraku

Písemné znaky v tomto návodu mají následující význam:
• texty, které po těchto značkách následují, jsou výčty.
– texty, které po těchto značkách následují, jsou
podřazené výčty.
f texty, které po těchto značkách následují, jsou pokyny k postupu, které je nutno provést v uvedeném
pořadí.
„ “ texty v uvozovkách jsou vzájemné odkazy na jiné
kapitoly nebo oddíly.

Noste bezpečnostní obuv

1.13 Doporučené šrouby

Všeobecná značka výstrahy
Užitečná informace nebo rada
Nepoužívejte mechanické násilí

Noste bezpečnostní rukavice
Čtěte dále na příslušném místě
návodu
Průměr frézy, příp. vrtáku
Délka drážky
Hloubka drážky od spodní hrany
lišty
Šířka drážky
Průchozí vrtání
Hliníkové profily
Dřevěné profily
Plastové profily

1.14 Související podklady
Při montáži vícebodového uzávěru bezpodmínečně
dodržujte všechny návody na montáž a ovládání, které
jsou přiloženy k ostatním (volitelným) součástem.
Případně platí také návody výrobců dveří a dalšího příslušenství jiných výrobců.

1.15 Odborná likvidace
Elektrospotřebiče nepatří do domácího odpadu. Přístroj,
příslušenství a obal je třeba přivést k ekologické recyklaci.

6/18
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1.16 Příčiny poškození

Při namontovaném vícebodovém uzávěru se dveřní
křídlo v oblasti schránky zámku nesmí provrtat.

Kliku lze zatěžovat pouze v běžném směru otáčení. Na
kliku je možné ve směru ovládání vyvinout sílu max.
150 N. Zámek, resp. vícebodový uzávěr lze zamykat
pouze příslušným klíčem (a ne cizorodými předměty).

Čtyřhran kliky se nesmí naklepat do ořechu zámku
násilím.

Není dovoleno současně ovládat kliku a otáčet klíčem.

Dveřní křídlo nikdy nenoste za kliku.

Dvoukřídlé dveře se nesmí nuceně zavírat přes neaktivní křídlo.

Uzamykací elementy nesmí být při otevřených dveřích
vysunuté.

H39.ELEKS005CS-01
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2

Bezpečnost

2.4

Před zahájením montážních prací si pečlivě přečtěte
následující výstražná upozornění. Slouží Vaší bezpečnosti a měly by zamezit ohrožením, úrazům a poškození
materiálu. Respektujte všechna výstražná upozornění.

2.1

Při práci na vícebodových uzávěrech se v některých
případech musí vyvěsit dveřní křídlo.
Hrozí nebezpečí zranění nohou.
Noste bezpečnostní obuv.

Uspořádání výstražných upozornění

Výstražná upozornění v tomto návodu
• chrání v případě respektování před možným poškozením zdraví osob a vznikem věcných škod,
• klasifikují pomocí signálních slov stupeň nebezpečí,
• označují pomocí výstražné značky nebezpečí poškození zdraví osob,
• označují druh a zdroj nebezpečí,
• ukazují opatření za účelem předcházení nebezpečí a
zakazují určité způsoby jednání.
Výstražná upozornění jsou uspořádána podle následujícího principu:

2.5

Používejte bezpečnostní rukavice.

2.6

Rychle odlétající třísky

Při frézovacích pracích dochází k výskytu rychle odlétajících třísek.
Hrozí nebezpečí zranění očí.
Noste ochranné brýle.

Druh a zdroj nebezpečí
Důsledky v případě nerespektování
Opatření k odvrácení nebezpečí

Použitá výstražná upozornění
POZOR

Signální slovo „Pozor“ označuje možnou nebezpečnou
situaci. Pokud se této nebezpečné situaci nepředejde,
může dojít k lehkým nebo mírným zraněním.

UPOZORNĚNÍ
Signální slovo „Upozornění“ označuje jednání za
účelem prevence věcných škod. Respektováním těchto
upozornění se zamezí poškození vícebodového uzávěru
nebo namontovaných částí.

Informace, rada atd.

Tento znak poukazuje na zvláštnosti a označuje okolnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost.

2.3

Ostré hrany

Při zkracování kovových dílů kování se tvoří ostré hrany.
Hrozí nebezpečí řezných poranění.

SIGNÁLNÍ SLOVO

2.2

Těžké dveře

2.7

Elektřina

Před zahájením prací na vícebodovém uzávěru
AS3500/3600 s A-OTVÍRAČEM 2.1 si pečlivě přečtěte
návod na montáž.
• Veškeré práce na síti střídavého proudu 230 V smí
provádět výhradně odborníci v oblasti elektro.
• U všech prací na síti střídavého proudu 230 V dodržujte aktuální ustanovení VDE (např. VDE 0100)
a příslušné národní předpisy podle země určení.
• Při montáži připojovacího síťového kabelu zajistěte
bezpečnostní odpojení všech pólů kabelu.
• Některé, na trhu se nacházející, externí systémy
kontroly přístupu vydávají po připojení provozního
napětí krátký impulz otevření. To může po přerušení
napětí způsobit otevření vícebodového uzávěru
AS3500/3600 s A-OTVÍRAČEM 2.1. V případě pochybností se informujte u příslušného výrobce systému.
U vodičů vedoucích energii, které jsou vedeny paralelně
s datovými vodiči (ISDN, DSL, atd.), může dojít k negativnímu ovlivnění rychlosti přenosu dat. Doporučujeme
použití stíněných kabelů KFV. Viz Katalog výrobku KFV
GENIUS a A-otvírač.

Osobní ochranné prostředky

Pro práce při montáži vícebodového uzávěru potřebujete následující ochranné prostředky:
• bezpečnostní obuv
• bezpečnostní rukavice
• ochranné brýle
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3

Montáž na straně křídla

3.1

Varianty dodávek

A-otvírač 2.1

16

130

270

12,5

380

*

Funkce
A-otvírač 2.1
Otevření E-tlačítkem (volitelné přísluX
šenství)
Otevření přes systém kontroly přístupu
X
SI-BUS
X

* doporučená hloubka frézování = 55 mm
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4

Elektrická instalace

4.1

Obsazení kontaktů

[1] Kontakty a funkce
Kontakty

A, B, C, D

2, 3

4

Funkce
Svorka A/B =
= datové rozhraní SI-BUS
Svorka C =
= výstup napájení - GND
Svorka D =
= výstup napájení + 24 V DC
Provozní napětí
Svorka 2 = + 24 V DC
Svorka 3 = -- GND

1
2 *

Externí signál odemknutí
Působí-li na tuto svorku 24 V DC po
dobu ≥ 1 s, proběhne otevírací postup.

[2] Tlačítko s diodou LED pro nabídku funkcí
Zde se provádí všechna nastavení A-otvírače 2.1. Stisknutím v různém pořadí přejdete do jednotlivých bodů
menu a můžete programovat různé funkce.

3 *

Informace viz návod na ovládání.

[3] Stavová dioda LED
Zobrazuje aktuální provozní stav. Podrobné informace
viz „Indikace stavové diody".

* Přístupné pouze v demontovaném stavu.
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Schema zapojení
> = 1s

4.2

1

1

5

2

*

> = 1s

2

380

3

6
1

2

16

4
7

12,5

270

10

DC LO
DC OK

130

8

9

**

L

N

L
N
PE
* referenční bod čtyřhran ořechu
** doporučená hloubka frézování = 55 mm

Údaje k úplnému obrazu frézování vícebodového uzávěru viz návod na montáž vícebodového uzávěru.
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Název
Odemknutí volitelnými systémy kontroly přístupu
Datové rozhraní SI-BUS
Tlačítko s diodou LED pro nastavení funkcí
A-otvírač 2.1
Přívodní vedení (stíněné)
Externí odemykání (volitelné)
Frézovaná kapsa A-otvírače 2.1 (referenční bod čtyřhran ořechu)
Napájecí zdroj 24 V DC
230 V AC/50 Hz (L; N; PE)
Stavová dioda LED

U všech prací na síti střídavého proudu 230 V dodržujte aktuální ustanovení VDE (např. VDE 0100) a příslušné národní předpisy
podle země určení.
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Elektromechanické systémy
A-otvírač 2.1
4.3

Obsazení vodičů
Používejte výhradně stíněné vodiče, abyste předešli poruchám působícím na vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1,
resp. poruchám způsobeným vícebodovým uzávěrem AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1.
Doporučujeme použití originálních stíněných kabelů KFV. Viz Katalog výrobku KFV GENIUS a A-otvírač.
Odstraňte otřepy všech vrtání pro položení kabelu.
Kabely nepokládejte přes ostré hrany. Ostré hrany hladce přepilujte nebo podložte.
Kabely položte bez zlomení.
Označení
kabelu

Barva kroužku

Barva kabelu

Funkce

0

Černá

Šedá

Přepínání druhů provozu, denní/noční provoz

1

Hnědá

Žlutá

Přepínání druhů provozu, denní/noční provoz

4

Žlutá

Zelená

Externí signál odemknutí

0
1
4
7
+
-

4.4

7

Fialová

Růžová

Indikace stavu uzávěru

+/2

Červená

Bílá

Provozní napětí (+) 24 V DC

–/3

Modrá

Hnědá

Provozní napětí (--) mínus

Bílá

Modrá

Stínění

Propojení konektorů A-otvírače 2.1
2

3

2

3
4

4
4

2

3

4

2

3



2

3

2

3

4
4
4

2

3

4

2

3
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5

Kontrola funkce
Pro kontrolu funkce musí křídlo a rám dveří stát kolmo.
V případě těžkého chodu, resp. příliš velké vůle lze rámové
díly a AT kus seřídit. Viz návod na montáž vícebodového
uzávěru AS3500/3600.
Přesah zatažené střelky smí být u ploché lišty max. 1 mm
a u U-lišty max. 2 mm.
Pokud je při kontrole funkce zjištěn těžký chod, dbejte
následujících bodů:
• Zkontrolujte utahovací momenty upevňovacích šroubů
na soupravě kliky a/nebo na zámku s cylindrickou
vložkou.
• Šrouby nesmí být utažené příliš silně ani nesmí být
překroucené.
• Šrouby se nesmí zašroubovat šikmo, protože hlava šroubu pak může omezovat vzadu se nacházející posuvnou
tyč.
Zkontrolujte, zda cylindrická vložka odpovídá zadání dle
bodu, 1.3 „Způsob používání“.

5.1

Kontrola funkce u otevřených dveří

5.1.1 Kontrola funkce kliky
f Stiskněte kliku zcela dolů.
Klika se musí samočinně nastavit zpět do výchozí pozice.
5.1.2 Kontrola funkce cylindrické vložky
f Otočte klíčem v cylindrické vložce ve směru zamykání.
Hlavní závora se musí zcela a lehce vysunout.
f Při vysunutém hlavním uzávěru vytáhněte klíč (dětská pojistka aktivní, klika zablokována).
f Otočte klíčem v cylindrické vložce ve směru odemykání.
Uzamykací elementy se musí zcela a lehce zasunout.
f Při zasunutých uzamykacích elementech klíč vytáhněte.

H39.ELEKS005CS-01

5.1.3 Mechanická zkouška vícebodového uzávěru
AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1
Zkontrolujte funkci uzamykacích elementů klikou
f Otočte klíčem ve směru zamykání, až dojde k vysunutí hlavní závory.
Klika je zablokována, dětská pojistka je aktivní.
f Otočte klíčem ve směru odemykání, až bude hlavní
závora zasunuta.
f Stiskněte kliku zcela dolů, střelka se musí zcela zasunout.
Po uvolnění kliky se musí střelka opět zcela vysunout.
f U AS3600: Uzamykací elementy horních a dolních
přídavných schránek se spustí mechanicky.
f Stiskněte kliku zcela dolů, všechny uzamykací elementy se musí zcela zasunout.
Po uvolnění kliky se musí střelka opět zcela vysunout.
Zkontrolujte funkci uzamykacích elementů klíčem
f Otočte klíčem ve směru zamykání, až dojde k vysunutí hlavní závory.
f Otočte klíčem ve směru odemykání.
Všechny uzamykací elementy se musí zasunout.
Po uvolnění klíče se střelka musí opět zcela vysunout.

5.2

Kontrola funkce u zavřených dveří

f Zavřete dveře.
f Opakujte kroky kontroly v části „Kontrola funkce
u otevřených dveří“.
Všechny uzamykací elementy se musí lehce zasunout
a vysunout do/z rámových dílů.

5.3

Elektromechanická kontrola

f Zapněte napájení.
f Zavřete dveře.
f Zkontrolujte funkci volitelného systému kontroly
přístupu.
Pokud má být v kombinaci s vícebodovým uzávěrem
AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1 namontován volitelný
systém kontroly přístupu (např. snímač otisků prstů),
najdete v příslušném návodu informace o uvedení do
provozu a kontrole.
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A-otvírač 2.1
5.4

Odstranění chyb

5.4.1 Porucha funkce kliky
Pokud se klika nenastaví samočinně zpět do výchozí
polohy, došlo k poruše funkce.
f Zkontrolujte rozměrovou přesnost frézovaného vybrání.
f Zkontrolujte správné usazení kliky.
f Zkontrolujte správné usazení dveřního kování.
Pokud se klika znovu nenastaví samočinně zpět do
výchozí polohy, musí být vícebodový uzávěr zkontrolován společností KFV.
5.4.2 Porucha funkce cylindrické vložky
f Pokud nelze vytáhnout klíč, vymontujte cylindrickou
vložku a zkontrolujte ji z hlediska poruchy funkce.
f Pokud cylindrická vložka nefunguje bezchybně,
vyměňte cylindrickou vložku a opakujte kontrolní
krok.
Pokud cylindrická vložka funguje bezchybně, došlo
k mechanické poruše ve vícebodovém uzávěru.
f Zkontrolujte, zda uzamykací elementy zabíhají lehce
do rámových dílů. Pokud tomu tak není, seřiďte rámové díly.

Viz návod na montáž vícebodového uzávěru AS3500/3600.
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6

Dodatek

6.1

Technické údaje
Podmínky prostředí

Rozsah okolní teploty ve dveřích (dle DIN
EN 14846 třídy K, M, L, N, P)
Relativní vlhkost vzduchu
Třída ochrany

TUM

- 25°C až + 70° C
20 % až 80 % (nekondenzující)
IP 40
Elektrické údaje

Provozní napětí
Provozní proud pohotovostní / Standby

UB
IST

24 V DC (19 V DC až 32 V DC)
typ. 30 mA

Provozní proud při ovládání motoru

IB

typ. 500 mA (max. 1000 mA)

Ochrana proti přepólování

UPřep

- 50 V

Vstupní signál, svorka 4

Odemknutí zap
Odemknutí vyp
Interně s odporem Pulldown

UKL4.ON
UKL4.OFF
RPulldown

> 7,0 V DC
< 4,0 DC V
4,7 kΩ
Rozměry

Rozměry

ŠxDxH

16 mm x 252 mm x 49 mm + tloušťka lišty

Délky kabelů

Délka kabelu u 0,14 mm²
Délka kabelu u 0,5 mm²

H39.ELEKS005CS-01

LIYCY
LIYCY

≤ 24 m
≤ 50 m
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6.2

Prohlášení k montáži

ES Prohlášení o montáži
Výrobce

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

prohlašuje, že výrobek

druh přístroje:
Elektromechanický pohon
pro vícebodové uzávěry

typové označení:
A-otvírač

splňuje základní požadavky následujících předpisů:
Směrnice o elektromagnetické
kompatibilitě

Směrnice RoHS

2014/30/EU
EN 61000-6-2:2005 + Cor.: 2005*
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 třída B
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
2011/65/EU
*Pouze zkušební moduly ICI3+4, ICS,
VDI

Základem pro toto prohlášení jsou následující zkušební protokoly:
Nemko GmbH & Co. KG, Zkušební a certifikační pracoviště; zkušební protokol, identifikační číslo:
FS-1708-336996-001
Neúplné strojní zařízení se smí uvést do provozu teprve tehdy, když se v daném případě zjistí, že stroj, do kterého
se má neúplné strojní zařízení montovat, splňuje ustanovení směrnice o strojních zařízeních.
Zavazujeme se, že tyto podklady poskytneme na základě opodstatněné žádosti úřadům pro kontrolu trhu, a to
v přiměřené době v elektronické podobě. Výše uvedené technické podklady si lze vyžádat u výrobce.

Velbert, 2019-01-30

vedení závodu

Technické podklady jsou poskytnuty společností KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG.
Toto prohlášení potvrzuje shodu s uvedenými směrnicemi, neobsahuje však záruku vlastností v právním smyslu.
Je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v dodané dokumentaci k výrobku.
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6.3

Protokol o zkoušce - Elektromagnetická kompatibilita
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