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1 Įžanga
Atidžiai perskaitykite šią instrukciją prieš pradėdami 
vykdyti montavimo darbus. Laikykitės 2 skyriuje „Sau-
ga“ pateiktų nurodymų, kad išvengtumėte pavojaus 
žmonėms ir sutrikimų.
Šioje instrukcijoje aprašytas daugiafunkcio užrakto AS 
3500/3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu 2.1 
montavimas ir ji taikoma, kol nėra atšaukiama.

1.1 Gamintojas ir techninis aptarnavimas
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
SIEGENIA GRUPPE grupės įmonė 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert 
El. paštas: info@kfv.de 
Reklamacijos teikimo arba techninio aptarnavimo at-
veju kreipkitės į šalia Jūsų veikiantį mūsų atstovą.

1.2 Šios dokumentacijos tikslinė grupė
Ši dokumentacija yra skirta tik specializuotoms 
įmonėms. Visus čia aprašytus darbus leidžiama vy-
kdyti tik kvalifikuotam personalui, kuris moka atlikti 
daugiafunkcio užrakto AS3500/3600 su automatiniu 
atidarymo mechanizmu 2.1 ir atskirų jo komponentų 
montavimo darbus, juos naudoti bei atlikti techninės 
priežiūros ir turi patirties šiose srityse. Neturint specia-
liųjų žinių tinkamai ir saugiai sumontuoti šį elektroninį 
durų užraktą neįmanoma.

1.3 Naudojimas pagal paskirtį
• Daugiafunkcis užraktas AS3500/3600 su automatiniu 

atidarymo mechanizmu 2.1 yra specialus varikliu 
valdomo atrakinimo įtaiso užraktas.

• Daugiafunkcis užraktas AS3500/3600 su automatiniu 
atidarymo mechanizmu 2.1 skirtas montuoti me-
dinėse, aliuminėse, plieninėse ir plastikinėse privačių 
ir viešųjų pastatų duryse.

• Montavimo ir elektros instaliacijos darbai turi būti 
atliekami vadovaujantis mūsų montavimo ir insta-
liacijos instrukcija. Netinkamai prijungus elektros 
jungtis gali būti sugadinamos elektroninės dalys.

• Daugiafunkcį užraktą AS3500/3600 su automatiniu 
atidarymo mechanizmu 2.1 leidžiama naudoti tik
– su spynos cilindrais, turinčiais laisvai judančią 

apkabą, kurią visada galima laisvai pasukti;
– su spynos cilindrais, turinčiais standžią apkabą, 

kurią galima užblokuoti, kai raktas nustatytas į 
ištraukimo padėtį, kurioje kampo diapazonas yra 
nuo – 30° iki + 30°.

• Daugiafunkcį užraktą AS3500/3600 su automati-
niu atidarymo mechanizmu 2.1 galima kombinuoti 
su įėjimo kontrolės sistema naudojant potencialo 

neturintį kontaktą, kurio min. perjungimo laikas yra 1 
sekundė.

• Naudokite tik techniškai nepriekaištingos būklės 
daugiafunkcį užraktą AS3500/3600 su automatiniu 
atidarymo mechanizmu 2.1. Neatlikite jokių kompo-
nentų pakeitimų, antraip neteksite teisės į garantiją.

• Naudokite daugiafunkcį užraktą AS3500/3600 su au-
tomatiniu atidarymo mechanizmu 2.1 tik su originali-
ais KFV priedais, jei norite užtikrinti sklandų veikimą.

1.4 Paskirties neatitinkantis naudojimas
• Daugiafunkcio užrakto AS3500/3600 su automatiniu 

atidarymo mechanizmu 2.1 neleidžiama naudoti eva-
kuacinėms durims pagal EN 179 arba EN 1125!

• Daugiafunkcinio užrakto AS3500/3600 su automati-
niu atidarymo mechanizmu 2.1 neleidžiama naudoti 
drėgnų patalpų duryse arba patalpų, kurių ore yra 
agresyvių koroziją skatinančių medžiagų, duryse.

• Naudoti papildomų duris laikančių įtaisų (išskyrus 
durų uždarymo mechanizmus, sukamųjų durų pa-
varą, blokuojamąją spyną ir evakuacinių durų relę) 
neleidžiama. Jei yra įtaisytas papildomas įtaisas, jis 
neturi trukdyti durų valdyti vaikams, vyresnio amži-
aus ir ligotiems žmonėms.

• Jei AS 3500/3600 prijungtas per profilinį cilindrą, 
tada pagrindinis skląstis yra išvestas, o rankena 
užblokuota (apsauga nuo vaikų). Tokiu atveju negali-
ma atidaryti valdant elektronines dalis.

• Nedėkite į atidarymo sritį, užrakto sistemą arba 
užrakto plokšteles jokių pašalinių daiktų ir (arba) me-
džiagų, kurie (kurios) turėtų neigiamos įtakos naudo-
jimui arba trukdytų užraktą naudoti pagal paskirtį. 

• Nenaudokite rakinimo elementų durims laikyti 
atidarytoje padėtyje. 

• Judančių arba reguliuojamų užrakto dalių (pvz., 
skląsčio, liežuvėlio) neleidžiama lakuoti.

1.5 Montavimo vieta
• Daugiafunkcis užraktas yra skirtas montuoti į vienvė-

res ir dvivėres pastatų duris.
• Daugiafunkcius užraktus leidžiama montuoti tik į su-

montuotas nepriekaištingos techninės būklės duris.
• Durų konstrukcija turi būti tinkama naudoti su daugi-

afunkciu užraktu.

1.6 Transportavimas
• Transportuokite nesumontuotą arba durų sąvaroje 

sumontuotą daugiafunkcį užraktą vertikalioje padė-
tyje. 

• Naudokite daugiafunkcį užraktą atsargiai ir venkite 
kietų smūgių.

• Transportuodami nelaikykite durų paėmę už ranke-
nos arba apkaustų.

• Transportuojant dėl vibracijų atsiranda nemažos 
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reakcijos jėgos, dėl kurių gali būti sugadinami arba 
netinkama apkrova apkraunami sumontuoti kompo-
nentai.

• Jei transportuodami norite išlaikyti varčią numatyto-
je padėtyje, visada naudokite transportavimo apsau-
gus (pvz., atramines trinkeles), kurių plotis atitinka 
tarpelio plotį.

• Jei įmanoma, durų elementą visada transportuokite 
numatytoje montavimo padėtyje, kad atsiradusios 
reakcijos jėgos konstrukciją veiktų numatytoje mon-
tavimo padėtyje.

1.7 Montavimo sąlygos
Prieš atliekant montavimo darbus arba jų metu būtina 
laikytis regione galiojančių statybos taisyklių ir įstatymų 
bei toliau aprašytų sąlygų.
• Prieš montuodami daugiafunkcį užraktą patikrin-

kite, ar durų ir durų rėmo matmenys atitinka. Jei 
durys arba durų rėmas priveržiami per smarkiai arba 
pažeidžiami, daugiafunkcio užrakto montuoti ne-
begalima.

• Durų ir durų rėmo paviršių leidžiama apdirbti tik 
prieš montuojant daugiafunkcį užraktą. Papildomai 
apdirbant paviršių gali būtų nebeužtikrinamas tinka-
mas daugiafunkcio užrakto veikimas.

• Daugiafunkcio užrakto konstrukcija nėra atspari de-
formacijoms ir gali tapti nesandari dėl temperatūros 
svyravimų arba konstruktyvo pokyčių.

• Montuokite daugiafunkcį užraktą ir papildomas dalis 
laikydamiesi mūsų montavimo instrukcijos. Montuo-
dami naudokite rinkinyje esančias tvirtinimo priemo-
nes. 

• Gręždami ir frezuodami laikykitės atitinkamų angų 
padėčių ir dydžio bei nurodytų tolerancijų. Rėmo 
dalis nustatykite į nurodytas padėtis. Jos turi būti 
tiksliai išlygiuotos horizontalioje ir vertikalioje 
plokštumoje.

• Gręždami angas rankenai / apkaustams laikykitės 
apkaustų gamintojo nurodymų.

• Po frezavimo išvalykite iš spynoms skirtų išėmų visas 
drožles.

• Nepersukite arba neįstatykite įstrižai varžtų. 
• Jei yra įmontuota spyna, neapdirbkite durų mecha-

niškai (pvz., negręžkite, nefrezuokite). 
• Jokiu būdu negręžkite arba nepragręžkite pagrindinės 

spynos.
• Sumontuokite apkaustus ir cilindrą tai, kad sutaptų 

jų ašys.
• Prisukite rankenos jungtis tik rankomis. 
• Nemontuokite rankenos kaiščio naudodami jėgą.
• Laikykitės tarpelio matmens (atstumo tarp prie-

kinės juostos ir rėmo dalių): pagal DIN 18251-3 = 
3,5 ± 1,5 mm

• Valdymo elementai neturi trukdyti vienas kitam.
• Patikrinkite, ar esami užpildai tinkamai naudojami su 

montažinėmis trinkelėmis.
• Naudokite tik sandariklius, kurių sudėtyje nėra 

rūgščių, kad korozija nepažeistų konstrukcinių dalių 
arba durų.

1.8 Įprastinės ir techninės priežiūros nurodymai
• Patikrinkite vieną kartą per metus, ar visos judančios 

dalys veikia nepriekaištingai.
• Visi daugiafunkcio užrakto komponentai yra sutepti 

ilgam laikui, todėl jiems nereikia atlikti techninės 
priežiūros darbų.

• Nenaudokite agresyvių valiklių arba valiklių, kurių 
sudėtyje yra tirpiklių. Antraip galite pažeisti dalių 
paviršius.

• Statytojai ir naudotojai turi būti instruktuojami dėl 
daugiafunkcio užrakto naudojimo ir priežiūros.

1.9 Remontas
• Jei sugedusį daugiafunkcį užraktą AS3500/3600 su 

automatiniu uždarymo mechanizmu 2.1 remontuo-
ja ne KFV arba ne KFV įgaliota klientų aptarnavimo 
tarnyba, gali būti nebetenkama teisės į garantiją.

• Leidžiama naudoti tik KFV rėmų dalis su skersinio 
reguliavimo elementais.

1.10 Matmenys
Visi matmenys nurodyti mm.
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Kitos vaizdavimo priemonės
Šioje instrukcijoje naudojami toliau pateikti simboliai 
turi tokias reikšmes:
• po šios žymos pateikiamas tekstas atskirais punktais;

– po šios žymos pateikiamas tekstas atskirais pa-
punkčiais;

f	po šios žymos pateikiamas tekstas yra veiksmų, ku-
riuos reikia atlikti eilės tvarka, vykdymo instrukcijos.

„ “ tekstu kabutėse pateikiamos nuorodos į kitus 
skyrius arba skirsnius.

1.12 Rekomenduojami varžtai

1.13 Kartu galiojantys dokumentai
Montuodami daugiafunkcį užraktą būtinai laikykitės 
visų montavimo ir naudojimo instrukcijų, kurios pridė-
tos prie kitų (pasirenkamų) komponentų. Taip pat taiko-
mos durų ir kitų priedų gamintojų instrukcijos.

1.14 Tinkamas šalinimas
Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis 
atliekomis. Prietaisą, priedus ir pakuotę šalinkite aplinkai 
nekenksmingu būdu, t. y. atiduokite perdirbti.

1.11 Naudojami simboliai
Šiame dokumente naudojamos tokios piktogramos:

Bendras įspėjamasis ženklas

Naudinga informacija arba pata-
rimas

Nenaudoti mechaninės jėgos

Naudoti akis saugančias priemo-
nes

Avėti apsauginius batus

Mūvėti apsaugines pirštines

Skaityti atitinkamą instrukcijos 
vietą

Frezos arba grąžto skersmuo

Griovelio ilgis

Griovelio gylis nuo priekinės juos-
tos apatinės briaunos

Griovelio plotis

Skersinė anga

Metaliniai profiliai

Mediniai profiliai

Plastikiniai profiliai
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Rankeną leidžiama apkrauti tik normalia rankenos suki-
mosi kryptimi. Spaudimo kryptimi rankeną leidžiamą 
apkrauti maks. 150 N jėga. Spyną arba daugiafunkcį 
užraktą leidžiama rakinti tik tinkamu raktu (draudžiama 
naudoti kitus daiktus).

Vienu metu neleidžiama judinti rankenos ir rakto.

Dvivėrių durų neleidžiama spausti laikant už staciona-
rios varčios.

1.15 Sutrikimų priežastys

Durų sąvaros negalima skersai gręžti spynos dėžutės 
srityje, jei yra sumontuotas daugiafunkcis užraktas.

Keturbriaunio rankenos kaiščio negalima kalti pro spyn-
os lizdą naudojant jėgą.

Durų sąvaros neleidžiama nešti laikant už rankenos.

Kai durys atidarytos, visi užrakinimo elementai neturi 
būti išvesti į išorę.
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2.4 Sunkios konstrukcinės dalys
Atliekant kai kuriuos darbus su daugiafunkciu užraktu 
kartais prireikia atkabinti durų sąvarą.
Kyla pavojus susižaloti pėdas.

Avėti apsauginius batus.

2.5 Aštrios briaunos
Trumpinant metalines dalis atsiranda aštrių briaunų. 
Kyla pavojus įsipjauti ir susižaloti.

Mūvėti apsaugines pirštines.

2.6 Greitai skriejančios drožlės
Frezuojant atsiranda dideliu greičiu skriejančių drožlių. 
Kyla pavojus susižaloti akis.

Užsidėti apsauginius akinius.

2.7 Elektros energija
Prieš bet kokius darbus prie daugiafunkcio užrakto 
AS3500/3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu 
2.1 atidžiai perskaitykite montavimo instrukciją.
• Visus darbus prie 230 V trifazės srovės tinklo leidžia-

ma atlikti tik kvalifikuotiems elektrotechnikams.
• Vykdant visus darbus prie 230 V trifazės srovės tinklo 

būtina laikytis naujausių VDE taisyklių (pvz., VDE 
0100) ir nacionalinių teisės aktų.

• Tiesdami prijungimo prie tinklo laidą užtikrinkite 
apsauginį atjungimą nuo visų polių.

• Naudojant kai kurias rinkoje įprastas išorines įėjimo 
kontrolės sistemas, įjungus darbinę įtampą išveda-
mas trumpas atidarymo impulsas. Tokiu atveju, 
naudojant daugiafunkcį užraktą AS3500/3600 su 
automatiniu atidarymo mechanizmu 2.1, po įtampos 
dingimo gali būti vykdoma atidarymo eiga. Jei kyla 
abejonių, pasikonsultuokite su konkrečios sistemos 
gamintoju. 

Jei energijos perdavimo laidai nutiesiami lygiagrečiai 
duomenų perdavimo laidams (ISDN, DSL ir t. t.), gali 
sumažėti duomenų perdavimo sparta. Rekomenduojame 
naudoti ekranuotus KFV laidus. Žr.: KFV GENIUS ir auto-
matinių atidarymo mechanizmų katalogą.

2 Sauga
Prieš atlikdami montavimo veiksmus atidžiai perskaity-
kite toliau pateiktus įspėjimus. Jie padės užtikrinti Jūsų 
saugumą ir išvengti pavojų, sužalojimų bei materialinės 
žalos. Laikykitės visų įspėjimų.

2.1 Įspėjimų struktūra
Šioje instrukcijoje pateikiamais įspėjimais 
• siekiama apsisaugoti nuo galimos materialinės ir 

nematerialinės žalos, 
• pagal signalinį žodį nurodytas pavojaus lygis,
• pagal pavojaus ženklą nurodytas nematerialinės 

žalos pavojus,
• apibrėžta pavojaus rūšis ir šaltinis,
• nurodytos priemonės, skirtos pavojams išvengti ir 

draudimai atlikti tam tikrus veiksmus.
Įspėjimai išdėstyti tokiu principu:

SIGNALINIS ŽODIS

Pavojaus rūšis ir šaltinis
Pasekmės, jei nesilaikoma 
Priemonės pavojui išvengti

2.2 Naudojami įspėjimai

ATSARGIAI

Signaliniu žodžiu „atsargiai“ žymima galima pavojinga 
situacija. Jei šios pavojingos situacijos neišvengiama, 
gali būti patiriama lengvų arba vidutinio sunkumo 
sužalojimų.

NURODYMAS

Signaliniu žodžiu „nurodymas“ žymimi veiksmai, ku-
riuos atlikus išvengiama materialinės žalos. Laikantis 
šių nurodymų išvengiama daugiafunkcio užrakto arba 
sumontuotų dalių sugadinimo.

Informacija, patarimas ir t. t.

Šiuo ženklu nurodoma apie ypatybes ir juo žymimi nu-
rodymai, į kuriuos reikia atkreipti ypatingą dėmesį.

2.3 Asmeninės apsaugos priemonės
Daugiafunkciam užraktui montuoti Jums prireiks tokių 
saugos priemonių:
• Apsauginiai batai
• Apsauginės pirštinės
• Apsauginiai akiniai
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3 Montavimas varčios pusėje

3.1 Tiekiami variantai
Automatinis atidarymo mechanizmas 2.1

27
0

*
13

0

38
0

12
,5

16

Funkcijos Automatinis atidarymo 
mechanizmas 2.1

Atidarymas el. mygtuku  
(parinktis) X

Atidarymas per įėjimo kontrolės 
sistemą X

SI-BUS X

* rekom. frezavimo gylis = 55 mm
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4 Elektros instaliacija 

4.1 Jungčių priskirtis

[1] Jungtys ir funkcija

Jungtys Funkcija

2

3

1

*

*

 
 
 
 

* Galima pasiekti tik išmontavus.

A, B, C, D

Gnybtas A/B =  
duomenų sąsaja SI-BUS
Gnybtas C =  
maitinimo įtampos išėjimas – GND
Gnybtas D =  
maitinimo įtampos išėjimas + 24 V DC

2, 3
Darbinė įtampa
Gnybtas 2 = + 24 V DC
Gnybtas 3 = – GND

4

Išorinis atrakinimo signalas
Jei šiam gnybtui nustatoma + 24 V DC 
≥ 1 s, vykdoma atidarymo eiga.

[2] Mygtukas su meniu šviesadiodžiu
Čia atliekami visi automatinio atidarymo mechaniz-
mo 2.1 nustatymai. Spausdami įvairias parinktis galite 
perjungti atskirus meniu punktus ir nustatyti įvairias 
funkcijas. 

Informacijos apie tai rasite naudojimo instrukcijoje.

[3] Būsenos šviesadiodis
Rodo esamą veikimo būseną. Išsamesnę informaciją žr. 
„Būsenos šviesadiodžio indikacijos".
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4.2 Prijungimo schema
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Pozicija Pavadinimas
1 Atrakinimas pasirenkamai įėjimo kontrolės sistemai
2 Duomenų sąsaja SI-BUS
3 Mygtukas su meniu šviesadiodžiu
4 Automatinis atidarymo mechanizmas 2.1
5 Maitinimo laidas (ekranuotas)
6 Išorinis atrakinimas (parinktis)
7 Automatinio atidarymo mechanizmui 2.1 frezuojama išėma (keturbriaunio galinio antgalio atskaitos taškas)
8 Maitinimo blokas 24 V DC
9 230 V AC/50 Hz (L; N; PE)

10 Būsenos šviesadiodis

Vykdant visus darbus prie 230 V trifazės srovės tinklo būtina laikytis naujausių VDE taisyklių (pvz., VDE 0100) ir nacionalinių teisės 
aktų.

*  keturbriauno galinio antgalio atskaitos taškas 
**  rekom. frezavimo gylis = 55 mm

Visą daugiafunkciniam užraktui frezuojamų vietų schemą rasite daugiafunkcio užrakto montavimo instrukcijoje.
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4.3 Laidų priskirtis
Naudokite tik ekranuotus laidus, kad išvengtumėte sutrikimų, kurie gali turėti įtakos daugiafunkcio užrakto AS3500/3600 su au-
tomatiniu atidarymo mechanizmu 2.1 veikimui arba kuriuos gali sukelti pats daugiafunkcis užraktas AS3500/3600 su automatinio 
atidarymo mechanizmu 2.1 .
Rekomenduojame naudoti originalius ekranuotus KFV laidus. Apie tai žr.: KFV GENIUS ir automatinių atidarymo mechanizmų katalogą.

Nušlifuokite visų laidams tiesti skirtų angų briaunas. 

Netieskite laidų per aštrias briaunas. Nušlifuokite aštrias briaunas iki lygaus paviršiaus arba naudokite tarpiklius.
Tiesdami nesulenkite laidų.

0

1
4

7
+

-

Laido žymėji-
mas

Žiedo spalva Laido spalva Funkcija

0 juoda pilka Dienos / nakties režimo perjungimas

1 ruda geltona Dienos / nakties režimo perjungimas

4 geltona žalia išorinis atrakinimo signalas

7 violetinė rožinė Užrakto būsenos indikacija

+/2 raudona balta Darbinė įtampa (+) 24 V DC

–/3 mėlyna ruda Neigiama (–) darbinė įtampa

balta mėlyna Ekranavimas

4.4 Automatinio atidarymo mechanizmo 2.1 kištukinės jungties prijungimas
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5 Veikimo patikra
Norint atlikti veikimo patikrą durys ir durų rėmas turi būti 
vertikalioje padėtyje.

Jei konstrukcija nėra paslanki arba yra per didelis tarpas, 
rėmo dalis ir keičiamą elementą galima sureguliuoti. Žr. 
daugiafunkcio užrakto AS3500/3600 montavimo instruk-
ciją.

Kai liežuvėlis yra įvestas, naudojant plokščią priekinę 
juostą turi likti maks. 1 mm iškyša, o naudojant U formos 
priekinę juostą turi likti maks. 2 mm iškyša.

Jei atliekant veikimo patikras aptinkama nepaslankiai 
veikiančių dalių, reikia atkreipti dėmesį į toliau išvardytus 
punktus:
• Patikrinkite rankenos jungčių ir (arba) profilinio cilindro 

spynos tvirtinimo varžtų priveržimo momentą.
• Varžtai neturi būti priveržti per stipriai arba persukti.
• Varžtai neturi būti įsukti įstrižai, nes antraip varžto gal-

vutė gali blokuoti už jos esantį sukamą kaištį.

Patikrinkite, ar profilio cilindras atitinka specifi-
kaciją, žr. skyrių 1.3 „Naudojimas pagal paskirtį“.

5.1 Veikimo patikra esant atidarytoms durims
5.1.1 Rankenos veikimo patikra
f	Nuspauskite rankeną į apatinę padėtį.
Rankena pati turi grįžti į pradinę padėtį.

5.1.2 Profilinio cilindro patikra
f	Pasukite raktą spynos cilindre užrakinimo kryptimi.
Pagrindinis skląstis turi būti visiškai ir sklandžiai išveda-
mas.
f	Ištraukite raktą, kai pagrindinis skląstis yra išvestas 

(aktyvinta apsauga nuo vaikų / užblokuota rankena).
f	Pasukite raktą spynos cilindre atrakinimo kryptimi.
Užrakinimo elementai turi būti visiškai ir sklandžiai 
įvedami.
f	Ištraukite raktą, kai užrakinimo elementai bus įvesti.

5.1.3 Mechaninių daugiafunkcio užrakto 
AS3500/3600 su automatiniu atidarymo mecha-
nizmu 2.1 dalių patikra

Užrakinimo elementų veikimo patikra su rankena
f	Pasukite raktą užrakinimo kryptimi, kol bus išveda-

mas pagrindinis skląstis.
Rankena yra užblokuota, o apsauga nuo vaikų yra akty-
vinta.
f	Pasukite raktą atrakinimo kryptimi, kol bus įvedamas 

pagrindinis skląstis.
f	Visiškai nuspaudus rankeną liežuvėlis turi būti visiškai 

įvedamas.
Atleidus rankeną liežuvėlis turi būti vėl visiškai išveda-
mas.
f	Naudojant AS3600: papildomos viršutinės ir apatinės 

dėžutės skląsčio elementus valdykite mechaniškai.
f	Visiškai nuspaudus rankeną visi užrakinimo elemen-

tai turi būti visiškai įvedami.
Atleidus rankeną liežuvėlis turi būti vėl visiškai išveda-
mas.

Užrakinimo elementų veikimo patikra su raktu
f	Pasukite raktą užrakinimo kryptimi, kol bus išveda-

mas pagrindinis skląstis.
f	Pasukite raktą atrakinimo kryptimi.
Visi užrakinimo elementai turi būti įvedami.
Atleidus raktą liežuvėlis turi būti vėl visiškai išvedamas.

5.2 Veikimo patikra esant uždarytoms durims
f	Uždarykite duris.
f	Pakartokite skirsnyje „Veikimo patikra esant 

atidarytoms durims“ aprašytus veiksmus.
Visi užrakinimo elementai turi būti sklandžiai įvedami į 
rėmo dalis ir išvedami iš rėmo dalių.

5.3 Elektromechaninių dalių patikra
f	Įjunkite maitinimo įtampą.
f	Uždarykite duris.
f	Patikrinkite pasirinktinai naudojamos įėjimo kont-

rolės sistemos veikimą.
Jei daugiafunkcis užraktas AS3500/3600 su automatiniu 
atidarymo mechanizmu 2.1 montuojamas su pasiren-
kama įėjimo kontrolės sistema (pvz., su pirštų atspaudų 
skaitytuvu), informaciją apie paleidimą ir patikrą rasite 
atitinkamoje instrukcijoje.
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5.4 Klaidų šalinimas
5.4.1 Rankenos veikimo sutrikimas
Jei rankena pati nesugrįžta į pradinę padėtį, vadinasi 
atsirado veikimo sutrikimas.
f	Patikrinkite, ar išfrezuota išėma yra reikiamų mat-

menų.
f	Patikrinkite, ar rankena yra tinkamoje padėtyje.
f	Patikrinkite, ar apkaustai yra tinkamoje padėtyje.
Jei rankena ir toliau pati nesugrįžta į pradinę padėtį, 
paveskite KFV patikrinti daugiafunkcį užraktą.

5.4.2 Profilinio cilindro veikimo sutrikimas
f	Jei negalima ištraukti rakto, išmontuokite profilinį cil-

indrą ir patikrinkite, ar nesutriko jo veikimas.
f	Jei profilinis cilindras veikia nesklandžiai, pakeiskite jį 

ir pakartokite patikros veiksmą.
Jei profilinis cilindras veikia sklandžiai, vadinasi yra me-
chaninis daugiafunkcio užrakto sutrikimas.
f	Patikrinkite, ar skląsčio elementai sklandžiai įvedami 

į rėmo dalis. Jei taip nėra, sureguliuokite rėmo dalis.

Žr. daugiafunkcio užrakto AS3500/3600 montavimo inst-
rukciją.
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6 Priedas

6.1 Techniniai duomenys

Aplinkos sąlygos

Durų aplinkos temperatūros diapazonas 
(pagal DIN EN 14846, K, M, L, N P klasė)

TUM nuo - 25 °C iki + 70 °C

Santykinė oro drėgmė nuo 20 % iki 80 % (be kondensato)
Apsaugos klasė IP 40

Elektros duomenys

Darbinė įtampa UB 24 V DC (nuo 19 V DC iki 32 V DC)
Budėjimo / parengties režimo darbinė srovė IST tip. 30 mA

Darbinė srovė įjungiant variklį IB tip. 500 mA (maks. 1000 mA)

Apsauga nuo polių sukeitimo UVerp - 50 V

Gnybto 4 įėjimo signalas

Atrakinimo įjungimas UKL4.ON > 7,0 V DC
Atrakinimo išjungimas UKL4.OFF < 4,0 DC V
Vidinis, su įtampą mažinančia varža RPulldown 4,7 kΩ

Matmenys

Matmenys plotis x ilgis x 
gylis

16 mm x 252 mm x 49 mm + priekinė spynos dalis

Laidų ilgis

0,14 mm² skerspjūvio ploto laido ilgis LIYCY ≤ 24 m
0,5 mm² skerspjūvio ploto laido ilgis LIYCY ≤ 50 m
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6.2 Įmontavimo deklaracija

EB įmontavimo deklaracija

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

patvirtina, kad gaminys Prietaiso rūšis: Tipo pavadinimas:
Elektromechaninė daugiafunkcių 
užraktų pavara

Automatinis atidarymo mechanizmas

atitinka toliau nurodytų direktyvų reikalavimus:

EMS direktyva 2014/30/ES
EN 61000-6-2:2005 + red.: 2005*
EN 61000-6-3:2007+A1:2011, B klasė
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

RoHS direktyva 2011/65/ES

*Tik patikros moduliams ICI3+4, ICS, VDI

Ši deklaracija buvo suteikta remiantis patikros aktais, kuriuos išdavė:
„Nemko GmbH & Co. KG“, patikros ir sertifikavimo įtaiga; patikros aktų identifikavimo numeris: 
FS-1708-336996-001

Iš dalies sukomplektuotą mechanizmą galima pradėti eksploatuoti tik tuomet, kai prireikus buvo nustatyta, kad 
mechanizmas, į kurį turi būti montuojamas iš dalies sukomplektuotas įtaisas, atitinka mechanizmų direktyvos 
nuostatas.
Mes įsipareigojame juos per protingą laiką elektronine forma perduoti rinkos priežiūros institucijoms, joms patei-
kus pagrįstą reikalavimo pateikti priežastį. Anksčiau minėtų techninių dokumentų galite teirautis gamintojo.

Velbertas, 2019-01-30 Gamyklos administracija

Techninius dokumentus pateikia „KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG“.

Šia deklaracija patvirtinama atitiktis minėtoms direktyvoms, tačiau ji neužtikrina gaminio savybių teisine prasme.
Reikia atkreipti dėmesį į pristatytuose gaminio dokumentuose pateiktas saugos nuorodas.
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6.3 Elektromagnetinio suderinamumo patikros ataskaita
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