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1 Úvod
Skôr než začnete s montážnymi prácami, dôkladne si 
prečítajte tento návod. Dodržujte upozornenia uvedené 
v kapitole 2 „Bezpečnosť“, aby ste zabránili zraneniam 
alebo poruchám.
V tomto návode je popísaná montáž viacbodového uzá-
veru AS3500/3600 s A-otváračom 2.1 a odborný per-
sonál k nemu musí mať vždy zabezpečený prístup.

1.1 Výrobca a servis
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert 
E-mail: info@kfv.de 
Pri prípadnej reklamácii alebo servise sa obráťte na 
Vášho zmluvného partnera.

1.2 Cieľová skupina, pre ktorú je určená táto 
dokumentácia

Táto dokumentácia je určená výlučne špecializovaným 
firmám. Všetky práce popísané v tomto návode smie vy-
konávať iba skúsený odborný personál, ktorý je vyučený 
a zaučený ohľadom montáže, uvedenia do prevádzky 
a údržby viacbodových uzáverov AS3500/3600 s A-ot-
váračom 2.1 a ich jednotlivých komponentov. Odborná 
a spoľahlivá montáž tohto elektronického uzamykacieho 
systému dverí nie je možná bez odborných znalostí.

1.3 Správne použitie
• Viacbodový uzáver AS3500/3600 s A-otváračom 2.1 

je špeciálny uzáver slúžiaci na odblokovanie pomo-
cou motora.

• Viacbodový uzáver AS3500/3600 s A-otváračom 2.1 
je vhodný pre montáž do domových dverí vyro-
bených z dreva, hliníka, ocele alebo plastu v súkrom-
ných obytných budovách aj vo verejných budovách.

• Montáž a elektroinštaláciu je nutné vykonať v súlade 
s naším návodom na montáž a inštaláciu. V dôsledku 
nesprávneho zapojenia káblov môže dôjsť k zničeniu 
elektroniky.

• Viacbodový uzáver AS3500/3600 s A-otváračom 2.1 
sa smie používať iba
– s uzamykacími cylindrickými vložkami s 

voľnobežným unášačom, u ktorých sa dá vždy 
ľahko otáčať unášačom.

– s uzamykacími cylindrickými vložkami s pevným 
unášačom, u ktorých je možné zaistiť unášač v 
polohe pre vytiahnutie kľúča v rozsahu od – 30° 
do + 30°.

• Viacbodový uzáver AS3500/3600 s A-otváračom 2.1 
je možné skombinovať so systémom kontroly prístu-
pu prostredníctvom bezpotenciálového kontaktu s 
dobou spínania min. 1 sekunda.

• Viacbodový uzáver AS3500/3600 s A-otváračom 
2.1 používajte iba v technicky bezchybnom stave. 
Nevykonávajte zmeny na komponentoch zariadenia, 
pretože v opačnom prípade zaniká záruka.

• Viacbodový uzáver AS3500/3600 s A-otváračom 2.1 
používajte iba s originálnym príslušenstvom KFV, aby 
ste zabezpečili jeho riadnu funkciu.

1.4 Nesprávne použitie
• Viacbodový uzáver AS3500/3600 s A-otváračom 2.1 

sa nesmie používať v dverách únikových východov 
podľa EN 179 alebo EN 1125!

• Viacbodový uzáver AS3500/3600 s A-otváračom 2.1 
sa nesmie používať vo dverách vlhkých priestorov 
alebo priestorov, ktorých vzduch obsahuje agresívne 
látky podporujúce vznik korózie.

• Nie je povolené používať prídavné zariadenia na 
zaistenie dverí (s výnimkou zatvárača dverí, pohonu 
otočných dverí, blokovacieho zámku a snímača dverí 
únikového východu). V prípade inštalácie prídavného 
zariadenia nesmie toto zariadenie brániť tomu, aby 
mohli dvermi manipulovať deti, staršie osoby alebo 
fyzicky znevýhodnené osoby.

• Pri uzavretí AS 3500/3600 dvojitou cylindrickou vlož-
kou sa vysunula hlavná závora a tým sa zablokovala 
kľučka (detská poistka). Dvere teraz nie je možné 
možné otvoriť pomocou elektrickej energie.

• Do oblasti otvárania, uzatváracieho systému ani uza-
vieracích plechov sa nesmú vkladať cudzie predmety 
a/ani materiály, ktoré by sťažovali používanie alebo 
bránili správnemu používaniu produktu. 

• Uzatváracie prvky sa nesmú využívať na podržanie 
dverí v otvorenom stave. 

• Neprelakujte pohyblivé príp. nastaviteľné časti zám-
ku (napr. závoru, strelku).

1.5 Miesto montáže
• Viacbodový uzáver je vhodný na montáž do jedno- a 

dvojkrídlových dverí v pevných stavbách.
• Viacbodový uzáver sa smie zabudovať iba do techni-

cky bezchybne namontovaných dverí.
• Spôsob konštrukcie dverí musí umožňovať použitie 

viacbodového uzáveru.

1.6 Preprava
• Viacbodový uzáver v demontovanom stave alebo 

namontovaný v krídle dverí vždy prepravujte tak, aby 
bol odblokovaný. 
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• S viacbodovým uzáverom zásadne manipulujte opat-
rne a nevystavujte ho tvrdým nárazom.

• Dvere počas prepravy nedržte za kľučku ani za kova-
nie.

• Počas prepravy vznikajú v dôsledku chvenia nezane-
dbateľné reakčné sily, v dôsledku ktorých môže tiež 
dôjsť k poškodeniam alebo nesprávnemu zaťaženiu 
zabudovaných komponentov.

• Aby ste mohli počas prepravy držať krídlo v určenej 
polohe, vždy používajte prepravné poistky (napr. 
dištančné kláty), ktoré sú prispôsobené príslušnej 
vôli drážky.

• Prvok dverí pokiaľ možno vždy prepravujte v určenej 
montážnej polohe, aby bolo možné eliminovať výs-
ledné pôsobiace reakčné sily podľa konštrukčného 
dimenzovania pre príslušnú montážnu polohu.

1.7 Montážne podmienky  
a predpoklady pre montáž

Pred montážou príp. pri montáži bezpodmienečne do-
držujte regionálne platné stavebné predpisy a zákony 
ako aj nasledovné predpoklady a podmienky:
• Pred montážou viacbodového uzáveru skontrolujte, 

či majú dvere a zárubne správny rozmer. V prípade 
odsadenia alebo poškodenia dverí príp. zárubne sa 
viacbodový uzáver nesmie montovať.

• Povrch dverí a zárubne sa smie opracovávať iba pred 
montážou. Dodatočné opracovávanie povrchu môže 
obmedziť funkčnosť viacbodového uzáveru.

• Viacbodový uzáver nie je dimenzovaný nato, aby 
absorboval zmeny tvaru alebo zmeny utesnenia v 
dôsledku teplotných zmien alebo konštrukčných 
zmien stavby.

• Viacbodový uzáver a diely príslušenstva namontujte 
podľa nášho návodu na montáž. Pre montáž použite 
dodaný upevňovací materiál. 

• Dbajte nato, aby boli všetky pozície a veľkosti týka-
júce sa rozmerov pri frézovaní a vŕtaných otvorov v 
rámci uvedených tolerancií. Umiestnite časti rámu 
podľa príslušných údajov. Presne dodržte vyrovnanie 
v horizontálnom aj vertikálnom smere.

• Pri zhotovovaní otvoru pre kľučku/kovanie dodržujte 
údaje výrobcu kovania.

• Dutiny zámku vyčistite tak, aby sa v nich nenachádzali 
triesky po frézovaní.

• Nepretočte skrutky ani ich neskrutkujte šikmo. 
• Keď je zámok namontovaný vo dverách, dvere 

mechanicky neopracovávajte (napr. vŕtaním, frézno-
vaním). 

• V žiadnom prípade nenavŕtajte ani neprevŕtajte hlavný 
zámok.

• Diely kovania a vložku namontujte tak, aby lícovali.
• Štítok kľučky priskrutkujte iba rukou. 

• Kolík kľučky nemontujte násilím.
• Dodržte vôľu drážky (odstup medzi dielmi štul-

povej lišty a časťami rámu): podľa DIN 18251-3 = 
3,5 ± 1,5 mm

• Ovládacie prvky si nesmú navzájom prekážať.
• Skontrolujte, či je bezchybné podloženie príp. existu-

júcich výplní.
• Používajte iba také tesniace materiály, ktoré nie sú 

napustené kyselinou, aby sa zabránilo škodám v dôs-
ledku korózie komponentov alebo dverí.

1.8 Pokyny pre ošetrovanie a údržbu
• Raz za rok skontrolujte, či sú bezchybne funkčné 

všetky pohyblivé komponenty.
• Všetky ďalšie komponenty viacbodového uzáveru sú 

premazané mazivom s dlhotrvajúcim účinkom a sú 
preto bezúdržbové.

• Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani čis-
tiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel. V dôsle-
dku ich použitia môže dôjsť k poškodeniu povrchov 
komponentov.

• Poučte stavebníka a používateľa o obsluhe a údržbe 
viacbodového uzáveru.

1.9 Oprava
• V prípade opravy viacbodového uzáveru 

AS3500/3600 a A-otváračom 2.1, ktorú nevykonala 
spločnosť KFV alebo servisný technik autorizovaný 
spoločnosťou KFV zaniká záruka.

• Smú sa používať výlučne časti rámu KFV s nasta-
vením Q.

1.10 Údaje o rozmeroch
Všetky rozmery sú uvedené v mm.
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Ostatné zobrazenia
Písmená uvedené v tomto návode majú nasledovný výz-
nam:
• Texty nasledujúce za touto značkou sú položky v 

zozname.
– Texty nasledujúce za touto značkou sú položky v 

zozname o úroveň nižšie.
f	Texty nasledujúce za touto značkou sú návody na 

kroky, ktoré je nutné vykonať v stanovenom poradí.
„ “ Texty uvedené v úvodzovkách sú krížové odkazy 
odkazujúce na iné kapitoly alebo odseky.

1.12 Odporúčané skrutky

1.13 Zároveň platná dokumentácia
Pri montáži viacbodového uzáveru bezpodmienečne do-
držujte návody na montáž a obsluhu dodané s ďalšími 
(voliteľnými) komponentmi. Prípadne platia aj návody 
výrobcov dverí a ďalšieho príslušenstva.

1.14 Odborná likvidácia odpadu
Elektrické zariadenia nepatria do domového odpadu. 
Prístroj, príslušenstvo a obal odvezte na ekologickú recy-
kláciu.

1.11 Použité symboly
V tomto dokumente sú použité nasledovné piktogramy:

Všeobecný výstražný symbol

Užitočná informácia alebo rada

Nepoužívajte mechanickú silu

Noste ochranu očí

Noste bezpečnostnú obuv

Noste ochranné rukavice

Ďalšie informácie si prečítajte na 
príslušnom mieste v tomto návo-
de

Priemer frézy príp. priemer vrtáka

Dĺžka drážky

Hĺbka drážky od spodnej hrany 
štulpovej lišty

Šírka drážky

Priechodzí otvor

Kovové profily

Drevené profily

Plastové profily
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Kľučka sa smie zaťažovať iba v bežnom zmysle otáčania. 
V smere stláčania sa na kľučku smie vyvinúť sila max. 
150 N. Viacbodový zámok sa smie zatvárať iba pomocou 
príslušného kľúča (a nie predmetmi iného druhu).

Kľučka a kľúč sa nesmú ovládať súčasne.

Dvojkrídlové dvere sa nesmú násilne otvárať pomocou 
zaisteného krídla.

1.15 Príčiny poškodení

Pokiaľ je viacbodový uzáver v namontovanom stave, tak 
sa nesmie prevŕtať krídlo dverí v oblasti skrinky zámku.

Štvorhranný kolík kľučky sa nesmie zarážať násilím cez 
puzdro zámku.

Krídlo dverí sa nesmie prenášať uchopením za kľučku.

Keď sú dvere otvorené, nesmú byť vysunuté prvky uzá-
veru.
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2.4 Ťažké komponenty
Pri prácach na viacbodových zámkoch je v určitých 
prípadoch nutné zvesiť krídlo dverí.
Hrozí nebezpečenstvo poranenia nôh.

Noste bezpečnostnú obuv.

2.5 Ostré hrany
Pri skracovaní kovových komponentov vznikajú ostré 
hrany. Hrozí nebezpečenstvo rezných poranení.

Noste ochranné rukavice.

2.6 Rýchlo odletujúce triesky
Pri frézovaní vznikajú rýchlo odletujúce triesky. 
Hrozí nebezpečenstvo poranenia očí.

Noste ochranné okuliare.

2.7 Elektrická energia
Skôr než začnete s prácami na viacbodovom uzávere 
AS3500/3600 s A-OTVÁRAČOM 2.1, dôkladne si prečíta-
jte montážny návod.
• Všetky práce na striedavej sieti 230 V smú vykonávať 

výlučne elektrikári.
• Pri všetkých prácach na striedavej sieti 230 V do-

držujte aktuálne predpisy VDE (napr. VDE 0100) aj 
príslušné predpisy danej krajiny.

• V prípade uloženia sieťového pripojovacieho kábla 
na strane zákazníka zrealizujte poistné odpojovacie 
zariadenie všetkých pólov.

• U niektorých systémov kontroly prístupu dostup-
ných na trhu sa po zapnutí prevádzkového napätia 
vygeneruje krátky impulz pre otvorenie. Ten môže 
v prípade viacbodového uzáveru AS3500/3600 s 
A-OTVÁRAČOM 2.1 zapríčiniť po prerušení dodávky 
napätia otvorenie dverí. V prípade pochybností sa 
prosím informujte u výrobcu príslušného systému. 

V prípade paralelného vedenia napájacích káblov s dáto-
vými káblami (ISDN, DSL, atď.) môže dôjsť k negatívnemu 
vplyvu na rýchlosť prenosu dát. Odporúčame používať 
tienené KFV káble. Viď: Produktový katalóg KFV GENIUS 
a A-otvárača.

2 Bezpečnosť
Skôr než začnete s montážnymi prácami si dôkladne 
prečítajte nasledovné výstražné upozornenia. Slúžia pre 
Vašu bezpečnosť a majú zabrániť ohrozeniam, poraneni-
am a materiálnym škodám. Dodržujte všetky výstražné 
upozornenia.

2.1 Zloženie výstražných upozornení
Výstražné upozornenia uvedené v tomto návode 
• pri ich dodržiavaní chránia pred možnými zraneniami 

osôb a vznikom vecných škôd, 
• pomocou výstražného výrazu klasifikujú intenzitu 

nebezpečenstva,
• pomocou výstražného znaku poukazujú na nebez-

pečenstvo zranenia osôb,
• označujú druh a zdroj nebezpečenstva,
• zobrazujú opatrenia slúžiace na zabránenie nebez-

pečenstvám a zakazujú určité spôsoby konania.
Výstražné upozornenia sú zložené podľa nasledovného 
princípu:

VÝSTRAŽNÝ VÝRAZ

Druh a zdroj nebezpečenstva
Následky v prípade nerešpektovania výstrahy 
Opatrenia pre odvrátenie nebezpečenstva

2.2 Použité výstražné upozornenia

VÝSTRAHA

Výstražný výraz „Výstraha“ označuje možnú nebezpečnú 
situáciu. Nezabránenie tejto nebezpečnej situácii môže 
mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenia.

UPOZORNENIE

Výstražný výraz „Upozornenie“ označuje konanie za úče-
lom zabránenia vzniku vecných škôd. Dodržanie týchto 
upozornení zabráni poškodeniu viacbodového uzáveru 
alebo primontovaných dielov.

Informácia, rada, atď.

Tento symbol upozorňuje na osobité charakteristiky a 
označuje situácie, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť.

2.3 Osobné ochranné vybavenie
Pri montáži viacbodového uzáveru potrebujete nasledo-
vné ochranné vybavenie:
• bezpečnostnú obuv
• ochranné rukavice
• ochranné okuliare
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3 Montáž na strane krídla

3.1 Varianty zámkov
A-otvárač 2.1

27
0

*
13

0

38
0

12
,5

16

Funkcie A-otvárač 2.1
Otváranie pomocou tlačidla E  
(voliteľné) X

Otváranie prostredníctvom systému 
na kontrolu vstupu X

SI-BUS X

* odpor. Hĺbka frézovania = 55 mm
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4 Elektrická inštalácia 

4.1 Obsadenie prípojok

[1] Prípojky a funkcia

Prípojky Funkcia

2

3

1

*

*

A, B, C, D

Svorka A/B =  
dátové rozhranie SI-BUS
Svorka C =  
výstup elektrického napájania – GND
Svorka D =  
výstup elektrického napájania 
+ 24 V DC

2, 3
Prevádzkové napätie
Svorka 2 = + 24 V DC
Svorka 3 = – GND

4

Externý signál odblokovania
Pri priložení + 24 V DC na ≥ 1 s k tomu-
to kontaktu dôjde k otvoreniu.

[2] Tlačidlo s LED menu
Pomocou neho sa vykonávajú všetky nastavenia A-ot-
várača 2.1. Stlačením tlačidla v rôznom slede sa dosta-
nete k jednotlivým bodom menu a môžete tak nastaviť 
rôzne funkcie. 

Informácie o tejto téme sa dočítate v návode na obsluhu.

[3] Stavová LED
Zobrazuje aktuálny prevádzkový stav. Podrobné in-
formácie viď „Zobrazenia stavovej LED“.

* Prístup možný iba v demontovanom stave.
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4.2 Schéma pripojenia

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

*

 

Položka Označenie
1 Odblokovanie pomocou voliteľných systémov na kontrolu vstupu
2 Dátové rozhranie SI-BUS
3 Tlačidlo s LED menu
4 A-otvárač 2.1
5 Prívodný kábel (tienený)
6 Externé odblokovanie (voliteľné)
7 Vyfrézovaná dutina pre A-otvárač 2.1 (referenčný bod orecha so štvorhranom)
8 Sieťový zdroj 24 V DC
9 230 V AC/50 Hz (L; N; PE)

10 Stavová LED

Pri všetkých prácach na striedavej sieti 230 V dodržujte aktuálne predpisy VDE (napr. VDE 0100) aj príslušné predpisy danej krajiny.

*  Referenčný bod orecha so štvorhranom 
**  odpor. Hĺbka frézovania = 55 m

Všetky údaje o frézovaní viacbodového uzáveru sa dočítate v návode na montáž viacbodového uzáveru.
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4.3 Zapojenie vodičov
Použite výlučne tienené káble, aby ste zabránili poruchám majúcim vplyv na viacbodový uzáver AS3500/3600 s A-otváračom 2.1, 
príp. ktorých zdrojom je viacbodový uzáver AS3500/3600 s A-otváračom 2.1.
Odporúčame používať originálne tienené KFV káble. Ohľadom tejto témy viď: Produktový katalóg KFV GENIUS a A-otvárač.

Odstráňte ostré hrany na všetkých otvoroch pre uloženie káblov. 

Neukladajte káble ponad ostré hrany. Ostré hrany obrúste pilníkom do hladka alebo ich vypodložte.
Káble uložte tak, aby neboli zlomené.

0

1
4

7
+

-

Označenie kábla Farba krúžku Farba kábla Funkcia

0 čierna šedá Prepínanie medzi režimom dennej / nočnej prevádzky

1 hnedá žltá Prepínanie medzi režimom dennej / nočnej prevádzky

4 žltá zelená Externý signál pre odblokovanie

7 fialová ružová Indikácia uzamknutého stavu

+/2 červená biela Prevádzkové napätie (+) 24 V DC

–/3 modrá hnedá Prevádzkové napätie (–) mínus

biela modrá Tienenie

4.4 Vytvorenie zásuvného spoja A-otvárača 2.1

432

3

4

2

�

432

3

4

2
432

3

4

2

�

432

3

4

2
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5 Funkčná skúška
Za účelom vykonania funkčnej skúšky musia byť dvere a 
zárubne postavené v zvislej polohe.

V prípade ťažkého chodu príép. príliš veľkej vôle je možné 
upraviť nastavenie častí rámu a AT-kusu. Viď montážny 
návod viacbodového uzáveru AS3500/3600.

Presah zasunutej strelky smie byť v prípade plochej štul-
povej lišty max. 1 mm a pri štulpovej lište v tvare U max. 
2 mm.

Ak sa pri funkčných skúškach zistí ťažší chod, postupujte 
podľa nasledovných bodov:
• Skontrolujte moment zatiahnutia upevňovacích skrutiek 

súpravy kľučky a/alebo zámku s dvojitou cylindrickou 
vložkou.

• Skrutky sa nesmú zatiahnuť príliš pevne ani pretočiť.
• Skrutky sa nesmú montovať šikmo, pretože v opačnom 

prípade hlava skrutky môže blokovať hnaciu tyč nachád-
zajúcu sa za ňou.

Skontrolujte, či dvojitá cylindrická vložka spĺňa zadania 
podľa kapitoly „1.4 Správne použitie“ na str. 4.

5.1 Funkčná skúška pri otvorených dverách
5.1.1 Kontrola funkcie kľučky
f	Stlačte kľučku úplne nadol.
Kľučka sa musí samočinne vrátiť do východzej polohy.

5.1.2 Funkčná skúška dvojitej cylindrickej vložky
f	Otočte kľúčom v uzamykacej vložke v smere pre zam-

knutie.
Hlavná závora sa musí úplne a ľahko odblokovať.
f	Keď je hlavná závora odblokovaná, vytiahnite kľúč 

(detská poistka aktivovaná / kľučka blokovaná).
f	Otočte kľúčom v uzamykacej vložke v smere pre 

odomknutie.
Zaisťovacie prvky sa musia úplne a ľahko zaistiť.
f	Keď sú zaisťovacie prvky zasunuté, vytiahnite kľúč.

5.1.3 Mechanická skúška viacbodového uzáveru 
AS3500/3600 s A-otváračom 2.1

Funkčná skúška zaisťovacích prvkov pomocou kľučky
f	Otáčajte kľúčom v smere pre zamknutie, kým sa hla-

vná závora nevysunie.
Kľučka je zablokovaná, detská poistka je aktivovaná.
f	Otáčajte kľúčom v smere pre odomknutie, kým sa 

nezasunie hlavná závora.
f	Stlačte kľučku úplne nadol, strelka sa musí úplne za-

sunúť.
Strelka sa musí po uvoľnení kľučky opäť úplne vysunúť.
f	V prípade AS3600: Mechanicky uvoľnite prvky závory 

v hornej a dolnej prídavnej skrinke.
f	Stlačte kľučku úplne nadol, všetky zaisťovacie prvky 

sa musia úplne zasunúť.
Strelka sa musí po uvoľnení kľučky opäť úplne vysunúť.

Funkčná skúška zaisťovacích prvkov pomocou kľúča
f	Otáčajte kľúčom v smere pre zamknutie, kým sa hla-

vná závora nevysunie.
f	Otočte kľúčom v smere pre odomknutie.
Musia sa zasunúť všetky zaisťovacie prvky.
Strelka sa musí po uvoľnení kľúča opäť úplne vysunúť.

5.2 Funkčná skúška pri zatvorených dverách
f	Zatvorte dvere.
f	Zopakujte kroky skúšky „Funkčná skúška pri otvor-

ených dverách“.
Všetky zaisťovacie prvky sa musia ľahko zasúvať do / 
vysúvať z častí rámu.

5.3 Elektromechanická skúška
f	Zapnite elektrické napájanie.
f	Zatvorte dvere.
f	Skontrolujte funkciu voliteľného systému pre kontro-

lu vstupu.
Ak sa má v kombinácii s viacbodovým uzáverom 
AS3500/3600 s A-otváračom 2.1 montovať voliteľný sys-
tém kontroly vstupu (napr. snímač odtlačkov prstov), tak 
si v príslušnom návode prečítajte informácie o uvedení 
do prevádzky a skúške.
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5.4 Odstraňovanie chýb
5.4.1 Funkčná porucha kľučky
Ak sa kľučka samočinne nevráti do východzej pozície, 
tak došlo k funkčnej poruche.
f	Skontrolujte, či má vyfrézovaná dutina správne roz-

mery.
f	Skontrolujte, či je kľučka správne uložená.
f	Skontrolujte, či je správne uložené kovanie dverí.
Ak sa kľučka naďalej samočinne nevracia do východzej 
pozície, tak je nutné dať viacbodový zámok skontrolovať 
firme KFV.

5.4.2 Funkčná porucha dvojitej cylindrickej vložky
f	Ak sa kľúč nedá vytiahnuť, tak vymontujte dvojitú 

cylindrickú vložku a skontrolujte, či nedošlo k poru-
che jej funkcie.

f	Ak cylindrická vložka bezchybne nefunguje, tak vy-
meňte cylindrickú vložku a zopakujte uvedený krok 
skúšky.

Ak cylindrický vložka funguje bezchybne, tak došlo k me-
chanickej poruche vo viacbodovom uzávere.
f	Skontrolujte, či sa prvky závory ľahko zasúvajú do 

častí rámu. Ak to tak nie je, upravte častí rámu.

Viď montážny návod viacbodového uzáveru AS3500/3600.
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6 Príloha

6.1 Technické údaje

Podmienky okolia

Rozsah teploty okolia v dverách (podľa DIN 
EN 14846 trieda K, M, L, N P)

TUM - 25 °C až + 70 °C

Relatívna vlhkosť vzduchu 20 % až 80 % (bez kondenzácie)
Trieda ochrany IP 40

Údaje o elektrickej časti

Prevádzkové napätie UB 24 V DC (19 V DC až 32 V DC)
Prevádzkový prúd v pohotovostnom režime 
/ prevádzkovej pohotovosti

IST typ. 30 mA

Prevádzkový prúd pri riadení motora IB typ. 500 mA (max. 1000 mA)

Ochrana proti prepólovaniu Uprep - 50 V

Vstupný signál, svorka 4

Odblokovanie Zap USV4.ON > 7,0 V DC
Odblokovanie Vyp USV4.OFF < 4,0 DC V
Interne pomocou odporu pull-down Rpull-down 4,7 kΩ

Rozmery

Rozmery Š x D x H 16 mm x 252 mm x 49 mm + hrúbka štulpovej lišty

Dĺžky vedení

Dĺžka vedenia pri 0,14 mm² LIYCY ≤ 24 m
Dĺžka vedenia pri 0,5 mm² LIYCY ≤ 50 m
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6.2 Vysvetlenie montáže

Vysvetlenie montáže, EC

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

vyhlasuje, že produkt typ prístroja: typové označenie:
Elektromechanický pohon vi-
acbodových uzáverov

A otvárač 

vyhovuje nasledovným základným požiadavkám:

Smernica o EMC 2014/30/EÚ
EN 61000-6-2:2005 + opr.: 2005*
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 trieda B
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Smernica o RoHS 2011/65/EÚ

*Iba skúšobné moduly ICI3+4, ICS, VDI

Toto vyhlásenie sa zakladá na nasledovných skúšobných správach:
Nemko GmbH & Co. KG, Prüf- u. Zertifizierungsstelle; identifikačné číslo skúšobnej správy: 
FS-1708-336996-001

Neúplný stroj sa smie uviesť do prevádzky až vtedy, keď bolo v danom prípadne zistené, že stroj, do ktorého sa 
má neúplný stroj namontovať, splňuje ustanovenia smernice o strojných zariadeniach.
Zaväzujeme sa, že ich na základe odôvodnenej požiadavky poskytneme v elektronickej forme v primeranej lehote 
úradom pre dozor nad trhom. Vyššie uvedené technické podklady je možné vyžiadať u výrobcu.

Velbert, 2019-01-30 Vedenie podniku

Technické podklady poskytuje spoločnosť KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG.

Toto vyhlásenie potvrdzuje zhodu s uvedenými smernicami, nie je však 
záväzným prísľubom vlastností v právnom zmysle.
Je nutné dodržovať bezpečnostné pokyny uvedené v dodanej produktovej dokumentácii.
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6.3 práva o skúške - Elektromagnetická kompatibilita
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