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1 Inleiding
Lees deze handleiding zorgvuldig door, voordat u met 
de montagewerkzaamheden begint. Neem de instruc-
ties in hoofdstuk 2 "Veiligheid" in acht om gevaren voor 
personen of storingen te vermijden.
In deze handleiding wordt de montage beschreven van 
de AS3500/3600 meerpuntssluiting met A-opener 2.1 
en moet op ieder moment toegankelijk zijn voor het 
vakpersoneel.

1.1 Fabrikant en service
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
Een onderneming van de SIEGENIA GRUPPE 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert 
E-mail: info@kfv.de 
Neem in geval van reclamatie of service contact op met 
uw onderhoudspartner.

1.2 Doelgroep van deze documentatie
Deze documentatie is uitsluitend bedoeld voor vak-
bedrijven. Alle hierin beschreven werkzaamheden 
mogen uitsluitend door ervaren vakpersoneel worden 
uitgevoerd, dat voor de montage, de inbedrijfstelling 
en het onderhoud van de AS3500/3600 meerpuntss-
luiting met A-opener 2.1 en de afzonderlijke compo-
nenten daarvan is opgeleid en over voldoende ervaring 
beschikt.  De correcte en veilige montage van deze 
elektronische deurvergrendeling is zonder vakkennis 
niet mogelijk.

1.3 Gebruik volgens de voorschriften
• De AS3500/3600 meerpuntssluiting met A-opener 

2.1 is een speciale sluiting voor de motorische deu-
rontgrendeling.

• De AS3500/3600 meerpuntssluiting met A-opener 
2.1 is geschikt voor montage in huisdeuren van hout, 
aluminium, staal of PVC in de privé woningbouw en 
in openbare gebouwen.

• Montage en elektro-installatie moeten volgens onze 
montage- en installatiehandleiding worden uitge-
voerd. Door verkeerde bedrading kan de elektronica 
kapotgaan.

• De AS3500/3600 meerpuntssluiting met A-opener 
2.1 mag alleen gebruikt worden
– met sluitcilinders met vrijlopende meenemer, 

waarbij de meenemer altijd soepel vrij kan wor-
den gedraaid.

– met sluitcilinders met vaste meenemer, waarbij 
de meenemer in de uitneemstand van de sleutel 
binnen het gebied van – 30° tot + 30° vergren-
deld kan worden.

• De AS3500/3600 meerpuntssluiting met A-opener 
2.1 kan met een toegangscontrolesysteem via een 
potentiaalvrij contact – schakeltijd min. 1 seconde – 
gecombineerd worden.

• Gebruik de AS3500/3600 meerpuntssluiting met 
A-opener 2.1 alleen in technisch perfecte staat. Voer 
geen wijzigingen uit aan de componenten van het 
apparaat, anders komt de garantie te vervallen.

• Gebruik de AS3500/3600 meerpuntssluiting met 
A-opener 2.1 uitsluitend met origineel toebehoren 
van KFV, om een correcte werking te garanderen.

1.4 Onrechtmatig gebruik
• De AS3500/3600 meerpuntssluiting met A-opener 

2.1 mag niet voor vluchtdeuren volgens EN 179 of 
EN 1125 worden gebruikt!

• In deuren van vochtige ruimtes of ruimtes met agres-
sieve, corrosiebevorderende luchtbestanddelen mag 
de AS3500/3600 meerpuntssluiting met A-opener 
2.1 niet worden gebruikt.

• Het gebruik van aanvullende voorzieningen voor 
het dichthouden van de deur (met uitzondering van 
deurdrangers, draaideuraandrijving en vluchtdeurbe-
waking) is niet toegestaan. Als er een extra voorzi-
ening geïnstalleerd wordt, mag deze de bediening 
van de deur, door kinderen en ouderen en minderva-
lide personen, niet belemmeren.

• Als de AS 3500/3600 via de profielcilinder afgesloten 
is, is de nachtschoot uitgeschoven en de deurkruk 
daarmee geblokkeerd (kinderbeveiliging). Er mag 
geen elektrische openingsprocedure uitgevoerd 
worden.

• Er mogen geen vreemde voorwerpen en/of mate-
rialen in het openingsgebied, het sluitsysteem of 
de sluitplaten worden ingebracht die het beoogde 
gebruik belemmeren of beletten. 

• Vergrendelingselementen niet misbruiken voor het 
openhouden van de deur. 

• Beweegbare c.q. instelbare vergrendelingselemen-
ten (bijv. nachtschoot, dagschoot) niet nog een keer 
lakken.

1.5 Inbouwplaats
• De meerpuntssluiting is geschikt voor inbouw in 1- 

en 2-vleugelige deuren in vaste gebouwen.
• De meerpuntssluiting mag alleen in technisch per-

fect gemonteerde deuren worden ingebouwd.
• De deurconstructie moet geschikt zijn voor het ge-

bruik van de meerpuntssluiting.

1.6 Transport
• De meerpuntssluiting, zowel ongemonteerd als in 

het deurblad gemonteerd, altijd in ontgrendelde 
toestand vervoeren. 
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• 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 belas-
tingen op de ingebouwde componenten kunnen 
optreden.

• Om de vleugel tijdens het transport in de voorzie-
ne positie te houden, altijd transportbeveiligingen 
gebruiken (bijv. uitvulblokjes), die op de betreffende 
sponning afgestemd zijn.

• Het deurelement indien mogelijk altijd in de gep-
lande inbouwpositie vervoeren, zodat de reactie-
krachten, die ontstaan in overeenstemming met het 
constructieve ontwerp voor de voorziene inbouwpo-
sitie, afgedragen worden.

1.7 Montagevoorwaarden en -vereisten
Vóór en tijdens de montage regionale bouwvoorschrif-
ten en -wetten alsmede onderstaande vereisten en 
voorwaarden absoluut naleven:
• Vóór de montage van de meerpuntssluiting de maat-

vastheid van de deur en het deurkozijn controleren. 
Bij scheeftrekken of beschadiging van de deur of het 
deurkozijn mag de meerpuntssluiting niet worden 
ingebouwd.

• Deur en deurkozijn mogen alleen vóór de montage 
van de meerpuntssluiting een oppervlaktebehande-
ling ondergaan. Het naderhand behandelen van het 
oppervlak kan de functionaliteit van de meerpuntss-
luiting beperken.

• De meerpuntssluiting is niet bestand tegen vorm-
veranderingen of wijzigingen van de afdichting als 
gevolg van temperatuurverschillen of veranderingen 
in het gebouw.

• Meerpuntssluiting en accessoires conform onze 
montagehandleiding inbouwen. Voor de montage 
het bijgeleverde bevestigingsmateriaal gebruiken. 

• Voor alle frees- en boormaten de bijbehorende posi-
ties en afmetingen binnen de aangegeven toleranties 
in acht nemen. Kozijndelen conform specificaties po-
sitioneren. Horizontale en verticale uitlijning precies 
aanhouden.

• Bij het vervaardigen van de boring voor de deurkruk/
het beslag, de specificaties van de beslagfabrikant in 
acht nemen.

• Slotuitsparingen na het frezen spaanvrij maken.
• Schroeven niet doldraaien of scheef aanbrengen. 
• De deur bij ingebouwd slot niet mechanisch bewer-

ken (bijv. boren, frezen). 
• Hoofdslot in geen enkel geval aan- of doorboren.

• Beslagonderdelen en cilinders in één lijn installeren.
• Krukgarnituur slechts handvast aandraaien. 
• Krukstift niet met geweld monteren.
• Sponning (afstand tussen voorplaat- en kozijndelen) 

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.
• Alleen zuurvrij verhardende afdichtingsmiddelen 

gebruiken om corrosieschade aan beslagonderdelen 
of de deur te vermijden.

1.8 Onderhoudsinstructies
• Eenmaal per jaar alle bewegende beslagonderdelen 

op correcte werking controleren.
• Alle componenten van de meerpuntssluiting zijn 

voorzien van een permanente smering en daarom 
onderhoudsvrij.

• Geen agressieve of oplosmiddelhoudende reinigings-
middelen gebruiken. De oppervlakken van de besla-
gonderdelen kunnen daardoor beschadigd worden.

• Hoofdaannemers en gebruikers in de bediening en 
het onderhoud van de meerpuntssluiting inwerken.

1.9 Reparatie
• Een reparatie van de AS3500/3600 meerpuntsslui-

ting met A-opener 2.1, die niet door KFV of een door 
KFV geautoriseerde klantenservice wordt uitgevoerd, 
leidt tot het vervallen van de garantie.

• Er mogen uitsluitend KFV-kozijndelen met Q-verstel-
ling gebruikt worden.

1.10 Maataanduidingen
Alle maten zijn vermeld in mm.
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1.12 Overige aanduidingen
De tekens in deze handleiding hebben de volgende 
betekenis:
• Teksten die achter deze markering staan, zijn opsom-

mingen.
– Teksten die achter deze markering staan, zijn 

ondergeschikte opsommingen.
f	Teksten die achter deze markering staan, zijn han-

delingsinstructies die in de gespecificeerde volgorde 
uitgevoerd moeten worden.

" " Teksten tussen aanhalingstekens zijn kruisreferen-
ties naar andere hoofdstukken of secties.

1.13 Schroefadvies

1.14 Andere toepasbare documentatie
Bij de montage van de meerpuntssluiting absoluut alle 
montage- en bedieningshandleidingen die aan ande-
re (optionele) componenten zijn toegevoegd in acht 
nemen. Zo nodig gelden ook de handleidingen van 
de deurenfabrikanten en van overige toebehoren van 
andere fabrikanten.

1.15 Vakkundige verwijdering
Elektrische apparatuur hoort niet in het huisvuil thuis. 
Apparaat, toebehoren en verpakking klaarmaken voor een 
milieuvriendelijk hergebruik.

1.11 Gebruikte symbolen
De volgende pictogrammen worden in dit document 
gebruikt:

Algemeen waarschuwingsteken

Nuttige informatie of advies

Geen mechanisch geweld toepas-
sen

Oogbescherming dragen

Veiligheidsschoenen dragen

Beschermingshandschoenen 
dragen
Op het desbetreffende punt in de 
handleiding verder lezen

Frees- resp. boordiameter

Groeflengte

Groefdiepte vanaf onderkant 
aansluitende voorplaat

Groefbreedte

Doorvoerboring

Metalen profielen

Houten profielen

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

Deurkruk en sleutel mogen niet tegelijk worden bedi-
end.

Tweevleugelige deuren mogen niet via de tweede vleu-
gel worden geforceerd.

1.16 Oorzaken voor beschadigingen

Het deurblad mag bij ingebouwde meerpuntssluiting 
dichtbij een slotkast niet doorboord worden.

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

Het deurblad mag niet aan de deurkruk worden gedra-
gen.

De vergrendelingselementen mogen bij geopende deur 
niet uitgesloten zijn.
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• Veiligheidsschoenen
• Beschermingshandschoenen
• Veiligheidsbril

2.4 Zware beslagonderdelen
Bij werkzaamheden aan meerpuntssluitingen moet in 
sommige gevallen het deurblad worden uitgenomen.
Er bestaat gevaar voor voetletsel.

Veiligheidsschoenen dragen.

2.5 Scherpe randen
Bij het afkorten van metalen onderdelen ontstaan 
scherpe randen. Er bestaat gevaar voor snijwonden.

Beschermingshandschoenen dragen.

2.6 Snel rondvliegende spaanders
Bij freeswerkzaamheden ontstaan snel rondvliegende 
spaanders. 
Er bestaat gevaar voor oogletsel.

Veiligheidsbril dragen.

2.7 Elektriciteit
Lees vóór alle werkzaamheden aan de AS3500/3600 
meerpuntssluiting met A-opener 2.1 de montagehand-
leiding zorgvuldig door.
• Alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet 

mogen uitsluitend door elektromonteurs worden 
uitgevoerd.

• Leef bij alle werkzaamheden aan het 230 V-wissel-
stroomnet de actuele VDE-bepalingen (bijv. VDE 
0100) en de desbetreffende landspecifieke voorschrif-
ten na.

• Breng bij het leggen van de netaansluitkabel ter 
plaatse een veiligheidsscheiding van alle polen aan.

• Bij sommige op de markt verkrijgbare externe toe-
gangscontrolesystemen wordt na het inschakelen 
van de bedrijfsspanning een korte openingsimpuls 
afgegeven. Dit kan aan de AS3500/3600 meerpuntss-
luiting met A-opener 2.1 na een spanningsonder-
breking tot een openingsproces leiden. Informeer in 
geval van twijfel bij de desbetreffende fabrikant van 
het systeem. 

Als energiegeleidende kabels evenwijdig lopen aan 
gegevensleidingen (ISDN, DSL etc.), kan de snelheid van 
de gegevensoverdracht nadelig beïnvloed worden. Wij 
adviseren om de afgeschermde KFV-kabels te gebruiken. 
Zie: productcatalogus KFV GENIUS en A-opener.

2 Veiligheid
Lees vóór het begin van de montagewerkzaamheden 
onderstaande waarschuwingen zorgvuldig. Ze dienen 
voor uw veiligheid en hebben tot doel gevaarlijke situ-
aties, letsel en materiële schade te voorkomen. Neem 
alle waarschuwingen in acht.

2.1 Opbouw van de waarschuwingen
De waarschuwingen in deze handleiding 
• beschermen bij naleving ervan tegen mogelijk perso-

onlijk letsel en materiële schade, 
• classificeren door het signaalwoord de hoogte van 

het gevaar,
• markeren door het gevarenteken het gevaar voor 

persoonlijke letsel,
• duiden aard en bron van het gevaar aan,
• tonen maatregelen ter voorkoming van gevaren en 

verbieden bepaald gedrag.
De waarschuwingen zijn volgens het volgende principe 
opgebouwd:

SIGNAALWOORD

Aard en bron van het gevaar
Gevolgen bij niet-naleving 
Maatregelen als afweer van het gevaar

2.2 Gebruikte waarschuwingen

VOORZICHTIG

Het signaalwoord „Voorzichtig“ duidt op een mogelijke 
gevaarlijke situatie. Indien deze gevaarlijke situatie niet 
vermeden wordt, kan dit tot licht of matig letsel leiden.

ADVIES

Het signaalwoord „Opmerking“ duidt op handelingen 
ter voorkoming van materiële schade. Het in acht ne-
men van deze opmerkingen voorkomt de beschadiging 
van de meerpuntssluiting of de aangebouwde delen.

Informatie, advies enz.

Dit teken wijst op bijzonderheden en markeert punten 
die extra aandacht verdienen.

2.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Voor de werkzaamheden ten behoeve van de montage 
van de meerpuntssluiting hebt u de volgende bescher-
mingsmiddelen nodig:
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3 Montage vleugelzijdig

3.1 Leveringsvarianten
A-opener 2.1

27
0

*
13

0

38
0

12
,5

16

Functies A-opener 2.1
Openen via een E-schakelaar  
(optioneel) X

Openen via een toegangscontrolesys-
teem X

SI-BUS X

* adv. Freesdiepte = 55 mm



02.201910/18 H39.ELEKS005NL-01

Elektromechanische systemen Montagehandleiding

A-opener 2.1

4 Elektrische installatie 

4.1 Aansluitschema

[1] Aansluitingen en functie

Aansluitingen Functie

2

3

1

*

*

A, B, C, D

Klem A/B =  
gegevensinterface SI-BUS
Klem C =  
uitgang voedingsspanning – GND
Klem D =  
uitgang voedingsspanning + 24 V DC

2, 3
Bedrijfsspanning
Klem 2 = + 24 V DC
Klem 3 = – GND

4

Extern ontgrendelingssignaal
Wordt op deze klem gedurende ≥ 1 
sec. +24 V DC toegepast, dan vindt er 
een openingsprocedure plaats.

[2] Schakelaar met LED-menu
Hiermee vinden alle instellingen van de A-opener 2.1 
plaats. Door verschillende reeksen in te drukken, komt 
u in het afzonderlijke menuoverzicht terecht en kunt u 
zo de verschillende functies instellen. 

Informatie daarover vindt u in de bedieningshandleiding.

[3] LED status
Toont de actuele bedrijfstoestand. Voor gedetailleerde 
informatie, zie LED status weergeven“.

* Alleen in de verwijderde toestand toegankelijk.
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4.2 Aansluitschema

L
N

PE

DC LO

DC OK

L N

1

2

> 
= 

1s

1

2

> 
= 

1s

27
0

 

13
0

38
0

12
,5

16

**

2

3

4

10
7

9

8

6

5

1

*

 

Positie Omschrijving
1 Ontgrendeling via optionele toegangscontrolesystemen
2 Gegevensinterface SI-BUS
3 Schakelaar met LED-menu
4 A-opener 2.1
5 Toevoerkanaal (afgeschermd)
6 Externe ontgrendeling (optioneel)
7 Freesuitsparing A-opener 2.1 (referentiepunt krukvierkant)
8 Netadapter 24 V DC
9 230 V AC/50 Hz (L; N; PE)

10 LED-status

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

*  Referentiepunt krukvierkant 
**  adv. Freesdiepte = 55 m

Informatie over het volledige freesbeeld van de meerpuntssluiting vindt u in de montagehandleiding van de meerpuntssluiting.
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4.3 Kabelbezetting
Gebruik uitsluitend afgeschermde leidingen om storingen te vermijden, die invloed hebben op de AS3500/3600 meerpuntssluiting 
met A-opener 2.1 c.q. van de AS3500/3600 meerpuntssluiting met A-opener 2.1 uitgaan.
Wij adviseren om afgeschermde Original KFV-kabel te gebruiken. Zie hiervoor: productcatalogus KFV GENIUS en A-opener.

Alle boringen voor het 
aanbrengen van de kabel ontbramen. 

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

0

1
4

7
+

-

Kabel-ID Ringkleur Kabelkleur Functie

0 zwart grijs Omschakelen van bedrijfsmodus dag-/nachtmodus

1 bruin geel Omschakelen van bedrijfsmodus dag-/nachtmodus

4 geel groen Extern ontgrendelingssignaal

7 paars roze Weergave sluitsituatie

+/2 rood wit Bedrijfsspanning (+) 24 V DC

–/3 blauw bruin Bedrijfsspanning (–) minus

wit blauw Afscherming

4.4 Stekkerverbinding A-opener 2.1 tot stand brengen

432

3

4

2

�

432

3

4

2
432

3

4

2

�

432

3

4

2
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5 Functietest
Voor de functietest moeten de deur en het deurkozijn 
loodrecht staan.

In het geval van zwaar lopen c.q. teveel speling kunnen 
de kozijnonderdelen en het AT-stuk worden afgesteld. 
Zie montagehandleiding van de meerpuntssluiting 
AS3500/3600.

De ingetrokken schoot mag bij de vlakke voorplaat max. 1 
mm en bij de U-vormige voorplaat max. 2 mm uitsteken.

Als er 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, zie hoofdstuk 1.3 „Gebruik volgens de voor-
schriften“.

5.1 Functietest bij geopende deur
5.1.1 Werking van de deurkruk controleren
f	De deurkruk helemaal naar beneden drukken.
De deurkruk moet automatisch in de uitgangspositie 
terugkeren terugkeren.

5.1.2 Werking van de profielcilinder controleren
f	De sleutel in de profielcilinder in vergrendelingsrich-

ting draaien.
De nachtschoot moet geheel en soepel naar buiten 
komen.
f	De sleutel verwijderen als de nachtschoot geheel 

naar buiten is gekomen (kinderbeveiliging actief, 
deurkruk geblokkeerd).

f	De sleutel in de profielcylinder in ontgrendelingsrich-
ting draaien.

De vergrendelingselementen moeten volledig en soe-
pel ontgrendelen.
f	De sleutel bij ingetrokken ontgrendelingselementen 

verwijderen.

5.1.3 Mechanische controle van de AS3500/3600 
meerpuntssluiting met A-opener 2.1

Werking van de vergrendelingselementen met de 
deurkruk testen
f	De sleutel in de vergrendelingsrichting draaien tot de 

nachtschoot uitgeschoven is.
De deurkruk is geblokkeerd, de kinderbeveiliging is 
actief.
f	De sleutel in ontgrendelingsrichting draaien tot de 

nachtschoot ingetrokken is.
f	De deurkruk volledig naar beneden drukken, de dag-

schoot moet volledig naar binnen worden getrokken.
De dagschoot moet na het loslaten van de deurkruk 
weer volledig uitschuiven.
f	Bij AS3600: de vergrendelelementen van de bovens-

te en onderste bijzetslotkasten mechanisch activer-
en.

f	De deurkruk volledig 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
f	De sleutel in de vergrendelingsrichting draaien tot de 

nachtschoot uitgeschoven is.
f	De sleutel in ontgrendelingsrichting draaien.
Alle vergrendelingselementen worden ingetrokken.
De dagschoot moet na het loslaten van de sleutel weer 
volledig uitschuiven.

5.2 Functietest bij gesloten deur
f	De deur sluiten.
f	De teststappen "Functietest bij een geopende deur" 

herhalen.
Alle vergrendelingselementen moeten soepel in de 
kozijnonderdelen in- en uitschuiven.

5.3 Elektromechanische controle
f	De voedingsspanning inschakelen.
f	De deur sluiten.
f	De werking van het optionele toegangscontrolesys-

teem controleren.
Mocht in combinatie met de AS3500/3600 meerpuntss-
luiting met A-opener 2.1 een optioneel toegangscont-
rolesysteem (bijv. een vingerprinter) gemonteerd zijn, 
dan vindt u in de bijbehorende handleiding de informa-
tie voor de inbedrijfstelling en controle.
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5.4 Storingsopheffing
5.4.1 Functiestoring van de deurkruk
Als de deurkruk niet automatisch in de uitgangspositie 
terugkeert, is er sprake van een functiestoring.
f	De maatvastheid van de freesuitsparing controleren.
f	Controleren of de deurkruk op de juiste wijze is ge-

positioneerd.
f	Controleren of het deurbeslag goed vastzit.
Als de deurkruk nog steeds niet automatisch in de 
uitgangspositie terugkeert, moet de meerpuntssluiting 
van KFV gecontroleerd worden.

5.4.2 Functiestoring van de profielcilinder
f	Als de sleutel niet verwijderd kan worden, demon-

teer dan de profielcilinder en controleer deze op fun-
ctiestoringen.

f	Als de profielcilinder niet perfect functioneert, ver-
vangt u de profielcilinder en herhaalt u de teststap.

Als de profielcilinder goed functioneert, is er sprake van 
een mechanische storing in de meerpuntssluiting.
f	Controleer of de nachtschootelementen soepel in de 

kozijnonderdelen vallen. Als dat niet het geval is, stel 
dan de kozijnonderdelen af.

Zie montagehandleiding van de meerpuntssluiting 
AS3500/3600.
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6 Bijlage

6.1 Technische gegevens

Milieuomstandigheden

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

TUM - 25 °C tot + 70 °C

Relatieve luchtvochtigheid 20% tot 80% (niet condenserend)
Beschermingsklasse IP 40

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning UB 24 V DC (19 V DC tot 32 V DC)
Bedrijfsstroom standby / sluimerstand IST typ. 30 mA

Bedrijfsstroom bij motorbesturing IB typ. 500 mA (max. 1000 mA)

Ompolingsbeveiliging UVerp - 50 V

Ingangssignaal klem 4

Ontgrendelen Aan UKL4.ON > 7,0 V DC
Ontgrendelen Uit UKL4.OFF < 4,0 DC V
Intern met pull down-weerstand RPull down 4,7 kΩ

Afmetingen

Maten b x l x d 16 mm x 252 mm x 49 mm + voorplaatdikte

Kabellengtes

Kabellengte bij 0,14 mm² LIYCY ≤ 24 m
Kabellengte bij 0,5 mm² LIYCY ≤ 50 m
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6.2 Inbouwverklaring
EG-inbouwverklaring

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

verklaart dat het product Apparaattype: Typeaanduiding:
Elektromechanische aandrijving 
voor meerpuntssluitingen

A-opener

voldoet aan de volgende basiseisen:

EMC-richtlijn 2014/30/EU
EN 61000-6-2:2005 + cor.: 2005*
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 klasse 
B
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

RoHS-richtlijn 2011/65/EU

*Alleen testmodules ICI3+4, ICS, VDI

Deze verklaring is gebaseerd op de testrapporten van:
Nemko GmbH & Co. KG, Prüf- u. Zertifizierungsstelle; testrapport identificatienummer: FS-1708-336996-001

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 op-
gevraagd.

Velbert, 2019-01-30 Fabrieksmanagement

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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6.3 Testrapport - Elektromagnetische compatibiliteit
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