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1

Wprowadzenie

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy uważnie
przeczytać poniższą instrukcję. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia zdrowia lub uszkodzeń mienia, należy
przestrzegać wytycznych i wskazówek zawartych w rozdziale 2 „Wskazówki bezpieczeństwa”.
Poniższa instrukcja montażu stanowi integralną część
produktu: zasuwnica wielopunktowa AS3500/3600
z A-napędem 2.1 i musi być bezwzględnie udostępniona fachowcom dokonującym montażu.

1.1

Producent i serwis

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
członek SIEGENIA GROUP
Siemensstraße 10
42551 Velbert
E-mail: info@kfv.de
W przypadku reklamacji lub serwisu prosimy o kontakt
z dostawcą.

1.2

Grupa docelowa niniejszej dokumentacji

Niniejsza dokumentacja skierowana jest wyłącznie do
wykwalifikowanych montażystów. Wszystkie prace opisane w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane jedynie przez doświadczonych fachowców, którzy dysponują
odpowiednią wiedzą w zakresie montażu, zastosowania
i konserwacji zasuwnicy wielopunktowej AS3500/3600
z A-napędem 2.1 i ich komponentów. Prawidłowy
i bezpieczny montaż elektronicznej zasuwnicy nie jest
możliwy bez wiedzy fachowej.

1.3

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

• Zasuwnica wielopunktowa AS3500/3600 z A-napędem 2.1 to automatyczny system ryglujący, umożliwiający elektromechaniczne otwieranie drzwi.
• Zasuwnica wielopunktowa AS3500/3600 z A-napędem 2.1 jest przeznaczona do drzwi wejściowych
wykonanych z drewna, aluminium, stali lub profili
PCV, montowanych w prywatnych budynkach mieszkalnych lub budynkach użyteczności publicznej.
• Montaż i podłączenie muszą być wykonane zgodnie
z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji
montażu. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie modułów elektronicznych.
• Zasuwnica wielopunktowa AS3500/3600 z A-napędem 2.1 powinna być wykorzystywana wyłącznie
– z wkładką z funkcją wolnego biegu, w której zabierak powinien zawsze swobodnie się obracać.
– z wkładką bez funkcji wolnego biegu, w której
możliwe jest zablokowanie zabieraka w pozycji
wyjmowania klucza w zakresie od –30° do +30°.
• Zasuwnica wielopunktowa AS3500/3600 z A-napę-
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dem 2.1 może być połączona z systemem kontroli
dostępu poprzez styk bezpotencjałowy z czasem
wyłączania wynoszącym min. 1 sekundę.
• Należy używać wyłącznie zasuwnicy wielopunktowej AS3500/3600 z A-napędem 2.1 w nienagannym
stanie technicznym. Nie należy w żaden sposób
modyfikować komponentów urządzenia, ponieważ
prowadzi to do utraty roszczeń gwarancyjnych.
• Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie zasuwnicy wielopunktowej AS3500/3600 z A-napędem
2.1 należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria
KFV.

1.4

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

• Zasuwnicy wielopunktowej AS3500/3600 z A-napędem 2.1 nie można stosować w wyjściach ewakuacyjnych wg normy EN 179 lub EN 1125!
• Zasuwnicy wielopunktowej AS3500/3600 z A-napędem 2.1 nie należy stosować w drzwiach do pomieszczeń wilgotnych lub zawierających agresywne
składniki powietrza powodujące korozję.
• Zastosowanie dodatkowych urządzeń zamykających
drzwi (z wyjątkiem samozamykaczy, napędów drzwi
rozwiernych, zamków dodatkowych oraz czujników
w drzwiach ewakuacyjnych) jest zabronione. Jeżeli
zamontowane jest dodatkowe urządzenie, to nie powinno ono utrudniać obsługi przez dzieci oraz osoby
starsze lub o ograniczonej sprawności.
• Zaryglowanie kluczem od wewnątrz i wysunięcie
głównego rygla zasuwnicy AS 3500/3600, powoduje
zablokowanie ruchu klamki (zabezpieczenie przed
dziećmi). Wówczas automatyczne otwarcie drzwi
z obu stron nie jest możliwe.
• W obrębie strefy otwierania/zamykania i zaczepów
nie należy umieszczać ciał obcych ani materiałów,
które mogą utrudnić lub uniemożliwić użytkowanie
zgodne z przeznaczeniem.
• Elementy ryglujące nie mogą być wykorzystywane do
utrzymywania drzwi w pozycji otwartej.
• Nie wolno zamalowywać ruchomych lub regulowanych elementów okuć (np. rygiel, zapadka itp.).

1.5

Miejsce montażu

• Zasuwnica wielopunktowa przeznaczona jest do
montażu w drzwiach jedno- lub dwuskrzydłowych.
• Zasuwnica wielopunktowa może być zainstalowana
jedynie w poprawnie zamontowanych drzwiach.
• Konstrukcja drzwi musi pozwalać na zainstalowanie
zasuwnicy wielopunktowej.

1.6

Transport

• Zasuwnicę wielopunktową – zarówno zdemontowaną, jak i zamontowaną w skrzydle drzwi – należy
zawsze transportować w pozycji odryglowanej.
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• Przy obchodzeniu się z zasuwnicą wielopunktową
należy zachować ostrożność i nie narażać jej na silne
uderzenia.
• Podczas transportu nie należy podnosić drzwi za
klamkę lub okucie.
• Wstrząsy podczas transportu mogą spowodować
uszkodzenie lub nieprawidłowe obciążenie zamontowanych komponentów.
• W celu utrzymania właściwej pozycji skrzydła podczas transportu, należy zawsze stosować zabezpieczenia transportowe (np. przekładki dystansujące)
odpowiednio dostosowane do luzu okuciowego.
• W miarę możliwości zawsze transportować elementy
konstrukcji drzwi w odpowiedniej pozycji montażowej, tak aby działające siły przenoszone były zgodnie
z układem konstrukcyjnym.

• Elementy okucia i wkładkę należy umieścić w jednej
linii.
• Elementy klamki należy dokręcać ręcznie.
• Nie stosować nadmiernej siły przy montażu trzpienia
klamki.
• Zachować luz okuciowy (odległość pomiędzy listwą,
a elementami ramowymi) zgodnie z DIN 18251-3 =
3,5 ± 1,5 mm
• Poszczególne elementy nie mogą wzajemnie zakłócać swojego działania.
• Sprawdzić właściwy stan podparcia pod kątem prawidłowego wypełnienia.
• Aby zapobiec uszkodzeniom elementów konstrukcyjnych spowodowanym korozją, należy stosować wyłącznie szybko utwardzalne, niezawierające kwasów,
masy uszczelniające.

1.7

1.8

Wymagania i warunki montażu

Przed montażem oraz/lub podczas montażu należy
przestrzegać lokalnych przepisów prawa powszechnego
i budowlanego, a także poniższych warunków i wymagań:
• Przed montażem zasuwnicy wielopunktowej, należy
dokładnie sprawdzić wymiary drzwi i ramy. W przypadku wykrzywienia i/lub uszkodzenia drzwi i/lub
ramy zasuwnica nie może być zainstalowana.
• Powierzchnię drzwi i ramy można poddawać obróbce wyłącznie przed montażem zasuwnicy Późniejsza
obróbka może negatywnie wpłynąć na jej działanie.
• Zasuwnica wielopunktowa nie została przystosowana
konstrukcyjnie do zapobiegania odkształceniom lub
utracie szczelności spowodowanym różnicom temperatur lub zmianami struktury obiektu.
• Zasuwnicę wielopunktową oraz jej akcesoria należy
montować zgodnie z instrukcją producenta. Należy
stosować odpowiednie elementy mocujące.
• Rozmieszczenie i wielkość frezowanych otworów lub
wierceń musi zawierać się we wskazanych zakresach
tolerancji. Rozmieścić elementy ramowe zgodnie
z wytycznymi. Należy zachować właściwą pozycję
elementów w poziomie i w pionie.
• Podczas przygotowywania otworu na klamkę/okucie stosować się do specyfikacji podanych przez ich
producenta.
• Wykonane otwory należy przed montażem dokładnie
oczyścić z wiórów.
• Nie wolno przekręcać śrub ani wkrętów oraz wkręcać
ich pod kątem.
• Nie wolno poddawać obróbce mechanicznej drzwi
z zamontowanym zamkiem (np. wiercić, frezować
itp.).
• W żadnym przypadku nie wolno nawiercać lub przewiercać zamka głównego.
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Wskazówki dotyczące czyszczenia i konserwacji

• Co roku należy przeprowadzić przegląd wszystkich
ruchomych elementów okucia.
• Wszystkie komponenty zasuwnicy wielopunktowej
są zabezpieczone smarem o długiej żywotności
i w związku z tym nie wymagają konserwacji.
• Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących lub wykonanych na bazie rozpuszczalników.
Może to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni
elementów.
• Inwestorów oraz użytkowników należy poinstruować
o sposobie obsługi i konserwacji zasuwnicy wielopunktowej.

1.9

Naprawa

• Naprawy zasuwnicy wielopunktowej AS3500/3600
z A-napędem 2.1, które nie zostały przeprowadzone
przez KFV lub serwis autoryzowany przez KFV, skutkują utratą gwarancji.
• Należy używać wyłącznie elementów ramowych KFV
z regulacją Q.

1.10 Wymiary
Wszystkie wymiary podane są w mm.

02.2019
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1.11 Zastosowane symbole

1.12 Pozostałe oznaczenia graficzne

W dokumencie zastosowano następujące piktogramy:

Poniższe znaki w niniejszej instrukcji montażu mają
następujące znaczenie:
• teksty następujące po tym znaku są wyliczeniami
– teksty następujące po tym znaku są wyliczeniami
niższego rzędu
f tekst oznaczony tym symbolem stanowi instrukcje
postępowania i wskazuje, że czynności muszą być
wykonywane w przedstawionej kolejności
„ ” tekst w cudzysłowie odsyła do innych rozdziałów
lub fragmentów.

ostrzeżenie ogólne
przydatne informacje lub wskazówki
zakaz stosowania siły mechanicznej
stosować okulary ochronne
nosić obuwie ochronne

1.13 Śruby i wkręty

stosować rękawice ochronne
odwołanie do określonych lub
dodatkowych dokumentów
średnica wiertła lub frezu
długość rowka
głębokość rowka od dolnej krawędzi
szerokość rowka
wiercenie otworów przelotowych
profile metalowe
profile drewniane
profile PCV

1.14 Obowiązujące dokumenty
Podczas montażu zasuwnicy wielopunktowej należy
stosować się do instrukcji montażu i obsługi dostarczonych przez producenta; dotyczy to również wszelkich
(opcjonalnych) komponentów dodatkowych. W stosownych przypadkach obowiązują również instrukcje
udostępnione przez producentów drzwi i innych akcesoriów.

1.15 Zasady utylizacji
Urządzenia elektryczne nie wchodzą w zakres odpadów
komunalnych. W celu ochrony środowiska, urządzenie
wraz z akcesoriami i opakowaniem należy poddać recyklingowi.
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1.16 Przyczyny uszkodzeń

Nie wolno przewiercać skrzydła drzwi w pobliżu kaset
zamków, przy zamontowanej zasuwnicy wielopunktowej.

Klamka może być obciążana wyłącznie w normalnym
kierunku obrotu.
Klamka może być obciążana w kierunku ruchu z maksymalną siłą 150 N. Zamek lub zasuwnicę wielopunktową
można zamknąć wyłącznie pasującym kluczem (nie
obcymi, nieodpowiednimi przedmiotami).

Nie wolno uderzać z nadmierną siłą w trzpień klamki
umieszczony w otworze w kasecie zamka.

Klamki i klucza nie wolno obsługiwać jednocześnie.

Nie przenosić skrzydła drzwi trzymając za klamkę.

W drzwiach dwuskrzydłowych jako pierwsze musi być
zamykane skrzydło bierne.

Przy otwartych drzwiach, żaden element ryglujący nie
może być wysunięty.

H39.ELEKS005PL-01
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2

Wskazówki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się
z poniższymi ostrzeżeniami. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz zapobieganie zagrożeniom,
obrażeniom ciała i szkodom materialnym. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń.

2.1

• rękawice ochronne
• okulary ochronne

2.4

Podczas pracy przy zasuwnicy wielopunktowej, pojawia
się niekiedy konieczność zdjęcia skrzydła z zawiasów.
Powstaje wówczas ryzyko urazu stóp.

Struktura ostrzeżeń

Ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji
• przestrzegają przed możliwymi obrażeniami lub szkodami materialnymi,
• klasyfikują stopień zagrożenia poprzez zastosowane
słowa ostrzegawcze,
• sygnalizują zagrożenie obrażeniami poprzez symbole
ostrzegawcze,
• opisują rodzaj oraz źródło zagrożenia,
• wskazują środki mające na celu uniknięcie zagrożeń
oraz ostrzegają przed skutkami określonych zachowań.
Struktura ostrzeżeń jest następująca:

nosić obuwie ochronne

2.5

2.2

Stosowane słowa ostrzegawcze
UWAGA

Słowo ostrzegawcze „Uwaga” sygnalizuje możliwość
niebezpiecznej sytuacji. Doprowadzenie do niebezpiecznej sytuacji może być przyczyną lekkich lub umiarkowanych obrażeń.

WSKAZÓWKA
Słowo ostrzegawcze „Wskazówka” oznacza czynności
mające na celu zapobieganie szkodom materialnym.
Przestrzeganie wskazówek pozwala uniknąć uszkodzenia zasuwnicy wielopunktowej lub zamontowanych
części.

Informacja, porada itd.

Ten znak wskazuje na cechy szczególne bądź sytuacje
wymagające większej uwagi.

2.3

Środki ochrony osobistej

Do prac montażowych przy zasuwnicy wielopunktowej
wymagane są następujące środki ochrony osobistej:
• buty ochronne
8/18
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Ostre krawędzie

Podczas docinania elementów metalowych powstają
ostre krawędzie. Istnieje ryzyko skaleczeń.
stosować rękawice ochronne

2.6

Odłamki

Przy pracach frezarskich występują odłamki.
Istnieje ryzyko uszkodzenia oczu.
stosować okulary ochronne

SŁOWO OSTRZEGAWCZE
Rodzaj oraz źródło zagrożenia
Skutki nieprzestrzegania ostrzeżenia
Środki zapobiegające zagrożeniu

Elementy ciężkie

2.7

Podłączenie zasilania

Przed przystąpieniem do prac związanych z instalacją
zasuwnicy wielopunktowej AS3500/3600 z A-napędem
2.1 należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu.
• Wszelkie prace związane z przyłączaniem do sieci
elektrycznej 230 V mogą być prowadzone wyłącznie
przez wykwalifikowanego elektryka.
• Podczas wszelkich prac związanych z napięciem 230
V należy przestrzegać aktualnych przepisów VDE (np.
VDE 0100) oraz przepisów obowiązujących w danym
kraju.
• Jeżeli ułożenie przewodu zasilającego leży po stronie
zamawiającego, należy zastosować bezpiecznik, który
pozwoli bezpiecznie odciąć dopływ prądu.
• W przypadku niektórych zewnętrznych systemów
kontroli dostępu, które dostępne są na rynku, po
włączeniu napięcia roboczego generowany jest krótki
impuls otwarcia. W przypadku zasuwnicy wielopunktowej AS3500/3600 z A-napędem 2.1, po wystąpieniu przerwy w dostawie prądu, może to uruchomić
proces otwarcia drzwi. W razie wątpliwości zasięgnąć
porady u producentów poszczególnych systemów.
W przypadku przewodów zasilających prowadzonych
równolegle z przewodami transmisji danych (ISDN, DSL
itp.) mogą wystąpić zakłócenia przesyłu. Zalecamy stosowanie ekranowanych przewodów KFV. Patrz: katalog
produktów KFV GENIUS i A-napęd.
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3

Montaż po stronie skrzydła

3.1

Warianty dostawy

A-napęd 2.1
Funkcje

A-napęd 2.1

X
X
X

16

130

270

12,5

380

*

otwieranie e-przyciskiem
(opcjonalnie)
otwieranie poprzez system
kontroli dostępu
SI-BUS

* zalec. głęb. frezowania = 55 mm
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4

Instalacja elektryczna

4.1

Rozmieszczenie przyłączy

[1] Przyłącza i funkcje
Przyłącza

A, B, C, D

Funkcja

zacisk A/B =
interfejs danych SI-BUS
zacisk C =
wyjście zasilania – GND
zacisk D =
wyjście zasilania + 24 V DC

2, 3

napięcie robocze
zacisk 2 = + 24 V DC
zacisk 3 = – GND

4

zewnętrzny sygnał odryglowania
Doprowadzenie napięcia + 24 V DC do
tego zacisku przez czas ≥ 1 s uruchamia
proces otwierania.

[2] Przycisk menu z diodą LED
Tutaj można przeprowadzić konfigurację wszystkich
parametrów A-napędu 2.1. Poprzez naciskanie przycisków w określonej kolejności uzyskujemy dostęp do
poszczególnych punktów menu w celu skonfigurowania
poszczególnych funkcji.

1
2 *

3 *

Informacje na ten temat znaleźć można w instrukcji
obsługi.

[3] Wskaźnik statusu - dioda LED
Wskazuje aktualny status urządzenia. Szczegółowe
informacje znajdują się w rozdziale „Wskaźnik statusu
LED”.

* dostęp tylko przy niezabudowanej kasecie.
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Schemat elektryczny
> = 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
* punkt odniesienia – trzpień czworokątny
** zalec. głęb. frezowania = 55 mm

Kompletne informacje dotyczące frezowania zasuwnicy wielopunktowej znaleźć można w instrukcji montażu zasuwnicy.

Pozycja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oznaczenie
Odryglowanie poprzez opcjonalny system kontroli dostępu
Interfejs danych SI-BUS
Przycisk menu z diodą LED
A-napęd 2.1
Przewód doprowadzający (ekranowany)
Odryglowanie zewnętrzne (opcjonalne)
Frezowanie pod A-napęd 2.1 (punkt odniesienia – trzpień czworokątny)
Zasilacz 24 V DC
230 V AC/50 Hz (L; N; PE)
Wskaźnik statusu LED

Podczas wszelkich prac związanych z napięciem 230 V należy przestrzegać aktualnych przepisów VDE (np. VDE 0100) oraz odpowiednich w danym kraju przepisów szczegółowych.

H39.ELEKS005PL-01
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4.3

Prowadzenie przewodów
Aby uniknąć zakłóceń wpływających na pracę zasuwnicy lub generowanych przez zasuwnicę wielopunktową AS3500/3600 z A-napędem 2.1. należy używać wyłącznie ekranowanych przewodów.
Zalecamy stosowanie oryginalnych, ekranowanych przewodów KFV. Patrz: katalog produktów KFV GENIUS i A-napęd.
Należy wygładzić krawędzie otworów wywierconych pod prowadzenie przewodów.
Nie należy prowadzić przewodów nad ostrymi krawędziami. Ostre krawędzie należy wygładzić lub odpowiednio zabezpieczyć.
Unikać zaginania przewodu podczas prowadzenia.
Oznaczenie
przewodu

Kolor końcówki

Kolor przewodu

Funkcja

0

czarny

szary

przełączanie trybu pracy: DZIEŃ/NOC

1

brązowy

żółty

przełączanie trybu pracy: DZIEŃ/NOC

0
1
4
7
+
-

4.4

4

żółty

zielony

zewnętrzny sygnał odryglowania

7

fioletowy

różowy

wskaźnik stanu zaryglowania

+/2

czerwony

biały

napięcie robocze (+) 24 V DC

–/3

niebieski

brązowy

napięcie robocze (–) ujemne

biały

niebieski

uziemienie

Podłączanie A-napędu 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

Sprawdzanie poprawności działania
Aby możliwe było sprawdzenie poprawności działania,
skrzydło i rama drzwi muszą być ustawione pionowo.
W przypadku oporów podczas obsługi lub nadmiernego
luzu części ramowe oraz część wymienna AT mogą wymagać wyregulowania. Patrz instrukcja montażu zasuwnicy
wielopunktowej AS3500/3600.
Schowana zapadka może wystawać poza listwę max. 1 mm
w przypadku listwy płaskiej, lub 2 mm przy profilu U.
Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania wystąpi
opór, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
• właściwy moment obrotowy przy dokręcaniu śrub
mocujących elementy klamki oraz/lub zamka z wkładką
bębenkową
• śruby nie powinny być dokręcone za mocno lub przekręcone
• śruby nie powinny być wkręcone krzywo, ponieważ
może to spowodować zablokowanie listwy napędowej
Należy sprawdzić, czy wkładka bębenkowa odpowiada
wymaganiom, patrz rozdział 1.3 „Użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem”..

5.1

Sprawdzanie poprawności działania przy
otwartych drzwiach

5.1.1 Sprawdzanie poprawności działania klamki
f Naciśnij klamkę do końca w dół.
Klamka powinna samoistnie wrócić do pozycji wyjściowej.
5.1.2 Sprawdzanie poprawności działania wkładki
bębenkowej
f Przekręć klucz we wkładce w kierunku zamykania.
Rygiel zamka głównego powinien wysunąć się w całości, bez żadnego oporu.
f Wyciągnij klucz przy zaryglowanym zamku głównym
(zabezpieczenie przed dziećmi aktywne, klamka zablokowana).
f Przekręć klucz we wkładce w kierunku otwierania.
Elementy ryglujące powinny całkowicie wsunąć się do
kasety, bez żadnego oporu.
f Wyjmij klucz przy wsuniętych elementach ryglujących.

H39.ELEKS005PL-01

5.1.3 Kontrola mechaniczna zasuwnicy wielopunktowej AS3500/3600 z A-napędem 2.1
Sprawdzanie działania elementów ryglujących za
pomocą klamki
f Przekręć klucz w kierunku zamykania, aż do momentu wysunięcia rygla głównego.
Klamka jest zablokowana, a zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne.
f Przekręć klucz w kierunku otwierania, aż do momentu wsunięcia rygla głównego.
f Naciśnij klamkę do końca w dół; zapadka musi być
całkowicie cofnięta.
Po zwolnieniu klamki, zapadka powinna ponownie,
całkowicie się wysunąć.
f W przypadku modelu AS3600: mechanicznie zwolnij
elementy ryglujące górnego i dolnego zamka dodatkowego.
f Naciśnij klamkę do końca w dół; wszystkie elementy
ryglujące muszą całkowicie wsunąć się.
Po zwolnieniu klamki, zapadka powinna ponownie,
całkowicie się wysunąć.
Sprawdzanie działania elementów ryglujących za
pomocą klucza
f Przekręć klucz w kierunku zamykania, aż do momentu wysunięcia rygla głównego.
f Przekręć klucz w kierunku otwierania.
Wszystkie elementy ryglujące muszą się wsunąć.
Po zwolnieniu klucza zapadka musi całkowicie wysunąć
się z powrotem.

5.2

Sprawdzanie poprawności działania przy
zamkniętych drzwiach

f Zamknij drzwi.
f Powtórz kroki opisane w części „Sprawdzanie poprawności działania przy otwartych drzwiach”.
Wszystkie elementy ryglujące muszą się lekko wsuwać
i wysuwać do otworów w elementach ramowych.

5.3

Kontrola elektromechaniczna

f Włącz zasilanie.
f Zamknij drzwi.
f Sprawdź działanie opcjonalnego systemu kontroli dostępu.
Jeżeli zasuwnica wielopunktowa AS3500/3600 z A-napędem 2.1 posiada zainstalowany opcjonalny system
kontroli dostępu (np. czytnik odcisków palców), informacje na temat jego uruchomienia i kontroli należy
zaczerpnąć z odpowiedniej instrukcji obsługi.

02.2019
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5.4

Usuwanie usterek

5.4.1 Wadliwe działanie klamki
Jeżeli klamka nie wraca automatycznie do pozycji wyjściowej, oznacza to, wadliwe działanie.
f Sprawdź poprawność wymiarów wyfrezowanej kieszeni.
f Sprawdź poprawność osadzenia klamki.
f Sprawdź poprawność rozmieszczenia okuć.
Jeżeli klamka nadal nie wraca automatycznie do pozycji
wyjściowej, sprawdź całą zasuwnicę wielopunktową
KFV.
5.4.2 Wadliwe działanie wkładki bębenkowej
f Jeżeli nie da się wyciągnąć klucza, wymontuj wkładkę
bębenkową i sprawdź ją pod kątem wadliwego działania.
f Jeżeli wkładka bębenkowa nie działa prawidłowo,
wymień ją i ponownie wykonaj kontrolę.
Jeżeli wkładka bębenkowa działa prawidłowo, oznacza
to, że wystąpiła mechaniczna usterka zasuwnicy wielopunktowej.
f Sprawdź, czy elementy ryglujące lekko wchodzą do
otworów w elementach ramowych. Jeżeli tak nie
jest, wyreguluj elementy ramowe.
Patrz instrukcja montażu zasuwnicy wielopunktowej
AS3500/3600.
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6

Załącznik

6.1

Dane techniczne
Warunki środowiskowe

zakres temperatury otoczenia w miejscu
montażu drzwi (wg DIN EN 14846, klasy K,
M, L, N P)
względna wilgotność powietrza
klasa ochrony

TUM

od - 25°C do + 70°C

od 20% do 80% (bez kondensacji)
IP 40
Dane elektryczne

napięcie robocze
robocze natężenie prądu w trybie standby/
gotowości
natężenie prądu przy sterowaniu elektromechanicznym
zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

UB
IST

24 V DC (od 19 V DC do 32 V DC)
typ. 30 mA

IB

typ. 500 mA (maks. 1000 mA)

UVerp

- 50 V

Sygnał wejściowy, zacisk 4

odryglowanie - wejście
odryglowanie - wyjście
wewn. z rezystorem pull-down

UKL4.ON
UKL4.OFF
RPulldown

> 7,0 V DC
< 4,0 DC V
4,7 kΩ

Wymiary

Wymiary

Szer. x dł. x gł.

16 mm, 252 mm, 49 mm + grubość listwy

Długości przewodów

długość przewodu przy 0,14 mm²
długość przewodu przy 0,5 mm²

H39.ELEKS005PL-01

LIYCY
LIYCY

≤ 24 m
≤ 50 m
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6.2

Deklaracja zgodności

WE-deklaracja włączenia
Producent

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

oświadcza, że produkt

rodzaj urządzenia
Elektromechaniczny napęd do zasuwnic wielopunktowych

oznaczenie typu:
A-napęd

jest zgodny z następującymi wymogami:
Dyrektywa EMC

2014/30/UE
EN 61000-6-2:2005 + popr.: 2005*
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 klasa B
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
2011/65/UE

Dyrektywa RoHS

*tylko moduły kontrolne ICI3+4, ICS,
VDI
Deklaracja ta oparta jest na wynikach badań:
Nemko GmbH & Co. KG, instytucja kontrolna i certyfikująca; numer identyfikacyjny raportu z badań:
FS-1708-336996-001
Uruchomienie niekompletnej maszyny może nastąpić dopiero po wbudowaniu do innej maszyny, która spełnia
wymagania Dyrektywy maszynowej.
Zobowiązujemy się do przekazywania właściwym urzędom, na ich uzasadniony wniosek i w określonym czasie,
szczegółowych informacji w formie elektronicznej. Dokumentację techniczną można uzyskać u producenta.

Velbert, 2019-01-30

Kierownik Zakładu

Dokumentacja techniczna dostarczana jest przez firmę KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG.
Niniejsza deklaracja poświadcza zgodność z wyżej wymienionymi dyrektywami, ale nie jest ona potwierdzeniem
właściwości urządzenia w rozumieniu prawnym.
Należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa zawartych w dostarczonej dokumentacji.
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6.3

Raport z badań – kompatybilność elektromagnetyczna

H39.ELEKS005PL-01

02.2019

17/18

H39.ELEKS005PL-01

www.siegenia.com

