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1 Úvod
Před zahájením montážních prací si pečlivě přečtěte 
tento návod. Aby nedocházelo k ohrožení osob nebo 
poruchám, dodržujte upozornění v kapitole 2 „Bezpeč-
nost“.
Tento návod je součástí A-otvírače 2.2 a musí být od-
bornému personálu kdykoliv přístupný.

1.1 Výrobce a servis
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG 
výrobní závod SIEGENIA GRUPPE 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0  
Fax: +49 2051 278-167  
E-mail: info@kfv.de
V případě reklamace nebo potřeby servisu se obraťte 
na vašeho smluvního partnera.

1.2 Určení této dokumentace
Tato dokumentace je určena výhradně pro odborné 
firmy. Všechny zde popisované práce smí provádět vý-
hradně zkušený odborný personál, který je pro montáž, 
uvádění do provozu a údržbu elektromechanických 
součástí a vícebodových uzávěrů proškolen a vycvičen. 
Všechny práce na síti střídavého proudu 230 V smí pro-
vádět pouze odborníci v oblasti elektro.

1.3 Způsob používání
• A-otvírač 2.2 slouží v kombinaci s automatickými 

vícebodovými uzávěry k motorickému odemykání a 
je vhodný k montáži do domovních dveří ze dřeva, 
hliníku, oceli nebo plastu.

• A-otvírač 2.2 se smí používat pouze
– s cylindrickými vložkami s pevným unašečem, 

u kterých se unašeč aretuje v poloze pro vytažení 
klíče v rozsahu -30° až +30°

– s cylindrickými vložkami s volně otočným unaše-
čem, u kterých lze unašeč vždy lehce otáčet

– svisle namontovaný
– v technicky bezvadném stavu
– ve spojení s výrobky a příslušenstvím firmy KFV

1.4 Omezení používání
• A-otvírač 2.2 v kombinaci s automatickými vícebo-

dovými uzávěry se nesmí používat
– pro únikové dveře podle EN 179 a EN 1125
– ve dveřích vlhkých místností nebo v prostředí 

se vzduchem obsahujícím sůl nebo agresivní 
látky

• Na A-otvírači 2.2 a automatickém vícebodovém uzá-
věru se nesmí provádět žádné zásahy ani změny.

1.5 Péče a pokyny k údržbě
Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nebo 
čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel. Může se tím 
poškodit povrchová úprava dílů kování.

1.6 Podmínky a předpoklady 
pro montáž

Před, resp. během montáže dodržujte národní stavební 
předpisy a zákony.

1.7 Rozměrové údaje
Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

1.8 Použité symboly
V tomto dokumentu jsou používány následující pikto-
gramy:

Všeobecná značka výstrahy

Užitečná informace nebo rada

1.9 Ostatní znázornění
Písemné znaky v tomto návodu mají následující vý-
znam:
• texty, které následují po těchto značkách, jsou výčty.

– texty, které následují po těchto značkách, jsou 
podřazené výčty.

 f texty, které následují po těchto značkách, jsou po-
kyny k postupu, které je nutno provést v uvedeném 
pořadí.

Křížové odkazy
() Křížový odkaz uvnitř textu je uzavřen do závorek.
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1.10 Související podklady
Při montáži A-otvírač 2.2 bezpodmínečně dodržujte 
všechny návody na montáž a ovládání, které jsou přilo-
ženy k ostatním (volitelným) součástem.

1.11 Odborná likvidace
Elektrospotřebiče nepatří do domovního odpadu. Pří-
stroj, příslušenství a obal je třeba odevzdat k ekologické 
recyklaci.

2 Bezpečnost
• U všech prací na síti střídavého proudu 230 V do-

držujte aktuální ustanovení VDE (např. VDE 0100) 
a příslušné národní předpisy.

• Při montáži síťového kabelu na stavbě zajistěte bez-
pečnostní odpojení všech pólů kabelu.

• Jakékoliv změny na A-otvírači 2.2 jsou nepřípustné. 
• Chybné zapojení může vést ke zničení elektroniky.

2.1 Uspořádání výstražných upozornění
Výstražná upozornění v tomto návodu 
• chrání v případě respektování před možným poško-

zením zdraví osob a vznikem věcných škod, 
• klasifikují pomocí signálních slov míru nebezpečí,
• označují pomocí výstražné značky nebezpečí poško-

zení zdraví osob,
• označují druh a zdroj nebezpečí,
• ukazují opatření za účelem předcházení nebezpečí a 

zakazují určité způsoby jednání.
Výstražná upozornění jsou uspořádána podle následují-
cího principu:

SIGNÁLNÍ SLOVO

Druh a zdroj nebezpečí

Vysvětlení k druhu a zdroji nebezpečí

• Opatření k odvrácení nebezpečí

Značka nebezpečí přitom označuje výstražná upozorně-
ní, která varují před nebezpečím poškození zdraví osob.
Druh a zdroj nebezpečí uvádí příčinu ohrožení. Mož-
nými následky jsou v případě nedodržení výstražných 
upozornění např. ohrožení života zásahem elektrickým 
proudem.
V opatřeních jsou uvedeny kroky, které je nutné realizo-
vat za účelem zabránění nebezpečí nebo které jsou za 
účelem zabránění nebezpečí zakázány. 

2.2 Použitá výstražná upozornění

NEBEZPEČÍ

Signální slovo ‚Nebezpečí‘ označuje bezprostředně 
hrozící riziko. Pokud se tomuto nebezpečí nepředejde, 
vede ke smrti nebo těžkým zraněním.

VAROVÁNÍ

Signální slovo ‚Varování‘ označuje možné nebezpečí. 
Pokud se tomuto nebezpečí nepředejde, může vést ke 
smrti nebo těžkým zraněním.

POZOR

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

UPOZORNĚNÍ

Signální slovo ‚Upozornění‘ označuje jednání za účelem 
prevence věcných škod. Respektováním těchto upozor-
nění se zamezí poškození součástí.

Informace, rada atd.

Tato značka upozorňuje na zvláštnosti a označuje okol-
nosti, které vyžadují zvýšenou pozornost.

2.3 Výstražná upozornění

VAROVÁNÍ

Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem nebo 
zkratem

Chybné připojení A-otvírače

• Při montáži síťového kabelu na stavbě zajistěte bezpeč-
nostní odpojení všech pólů kabelu.

• U všech prací na síti střídavého proudu 230 V dodržujte 
aktuální ustanovení VDE (např. VDE 0100) a příslušné 
národní předpisy.

U vodičů vedoucích energii, které jsou vedeny paralelně 
s datovými vodiči (ISDN, DSL, atd.), může dojít k negativní-
mu ovlivnění např. rychlosti přenosu dat.
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3 Podmínky a předpoklady pro mon-
táž

Před resp. během montáže bezpodmínečně dodržujte 
níže uvedené předpoklady a podmínky:
• Pro všechny rozměry frézování a vrtání dodržujte 

příslušnou polohu a velikost v rámci uvedených 
tolerancí. 

• Namontujte A-otvírač 2.2 podle tohoto návodu na 
montáž.

• K montáži je nutné použít dodaný upevňovací ma-
teriál.

• Frézované kapsy vyčistěte po frézování od třísek.
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4 Funkce 

4.1 Kontakty a ovládací prvky
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Pozice Funkce

[1] Připojení SI-BUS:
Svorka A: datové rozhraní SI-BUS (žlutá)
Svorka B: datové rozhraní SI-BUS (zelená)
Svorka C: výstup napájení (- ) GND (hnědá)
Svorka D: výstup napájení + 24 V DC (bílá)

[2] Analogové připojení:
Svorka 2: výstup napájení + 24 V DC
Svorka 3: výstup napájení (-)
Svorka 4: vstup pro externí signál odemknutí 
                    při + 24 V DC  ≥ 1 s = otevírací postup

[3] Tlačítko s diodou LED pro nastavení menu (nachází se pod 
etiketou) pro provedení veškerých nastavení A-otvírače.

[4] Stavová dioda LED pro indikaci aktuálního provozního stavu 

Ovládání tlačítka pro nastavení menu a indikace stavové diody 
LED lze provádět pouze v nenamontovaném stavu.
Popis nastavení A-otvírače pomocí tlačítka najdete v návodu na 
ovládání.



Elektromechanika Návod na montáž

A-otvírač 2.2

09.20198/20 H39.ELEKS011CS-00

4.2 Schema vodičů a zapojení

VAROVÁNÍ

Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem nebo zkratem

Chybné připojení A-otvírače

• Při montáži síťového kabelu na stavbě zajistěte bezpečnostní odpojení všech pólů kabelu.
• U všech prací na síti střídavého proudu 230 V dodržujte aktuální ustanovení VDE (např. VDE 0100) a příslušné národní 

předpisy.

Propojení A-otvírače přes sběrnici SI-BUS Propojení A-otvírače přes analogového připojení

54

3

2

1
54

3

2

1

Pozice Označení

1 A-otvírač 2.2

2 Vícebodový uzávěr

3 Systém kontroly přístupu se sběrnicí SI-BUS

4 Kabelová průchodka

5 Napájecí zdroj integrovaný v rámu nebo montážní liště

Pozice Označení

1 A-otvírač 2.2

2 Vícebodový uzávěr

3 Systém kontroly přístupu (analogový)

4 Kabelová průchodka

5 Napájecí zdroj integrovaný v rámu nebo montážní liště
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Připojení SI-BUS Analogové připojení
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Pozice Označení

1 Kabel adaptéru SI-BUS

Pozice Označení

1 Odemknutí přes analogový systém kontroly přístupu

2 Přívodní vedení (stíněné)

3 Volitelné externí odemknutí (např. tlačítko, interkomunikační zařízení atd.)
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5 Montáž

5.1 Montáž A-otvírače

3 x M4x11

A-otvírač 2.2 je standardně dodá-
ván v nenamontovaném stavu.

 f Přišroubujte A-otvírač třemi 
dodanými šrouby k vhodnému 
vícebodovému uzávěru KFV.

T 10
1,5 Nm

5.2 Frézování dveřního křídla

1

2
4

3

1

Rozměry frézované kapsy 
[1] = 510 mm
[2] = 16 mm
[3] = 270 mm
[4] = 55 mm
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5.3 Instalace kabelů a propojení
Pro připojení síťového zdroje k A-otvírači a k některému systému kontroly přístupu jsou k dispozici různé typy 
kabelů.

Používejte výhradně stíněné kabely, abyste předešli poruchám působícím na vícebodový uzávěr KFV s A-otvíračem 2.2, resp. poruchám způsobe-
ným vícebodovým uzávěrem KFV s A-otvíračem 2.2. 
Používejte pouze stíněné originální kabely KFV. Viz Katalog výrobku KFV GENIUS a A-otvírač.
Odstraňte otřepy všech vrtání pro položení kabelu.
Kabely nepokládejte přes ostré hrany. Ostré hrany hladce přepilujte nebo podložte.
Kabely položte bez zlomení.
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C
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D

24V D
C

G
N

D
Input

B C D 2 3 4

Na kabelech k A-otvírači 2.2 udělejte 
vždy uzel, aby se do svorky A-otvírače 
případně nedostala voda, která ke 
kabelům pronikne.

5.3.1 Přes sběrnici SI-BUS
Abyste vytvořili spojení přes sběrnicí SI-BUS, použijte  
výhradně kabel SI-BUS od KFV, který je k tomu určen.

1

2

3

Systém SI-BUS  f Zapojte zelený konektor PTR [1] 
kabelu adaptéru SI-BUS [2] na 
svorku s označením A až D.

 f Spojte konektor [3] kabelu adap-
téru SI-BUS se systémem SI-BUS 
a instalujte kabely (viz kapitola 
4.2).
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5.3.2 Přes analogové připojení
Pro připojení pomocí analogové přípojky vytvořte konektorové spojení pomocí typu kabelu KFV.

Typ kabelu KFV Označení 
kabelu Barva kroužku Barva kabelu Připojení A-otvírače Funkce

0

1
4

7
+

-

0 černá šedá - -

1 hnědá žlutá - -

4 žlutá zelená 4: Input Externí signál odemknutí

7 fialová růžová - -

+ červená bílá 2: + 24 V DC Provozní napětí (+) 24 V DC

- modrá hnědá 3: - GND Provozní napětí (-) 

bílá modrá - -

+ 
- 4 

1

2

+ 
- 4 

 f Vytvořte konektorové spojení 
kabelem (typ F nebo E) [1] a 
zeleným konektorem PTR [2].

 f Ručně utáhněte šrouby konek-
toru PTR tak, aby se žíly kabelu 
nemohly uvolnit.  
Zkontrolujte pevné usazení.

+ 
- 4 

1

+ 
- 4 

 f Zapojte zelený konektor PTR [1] 
na svorku A-otvírače s označe-
ním 2 až 4.

 f Položte kabel a spojte jej s na-
pájecím zdrojem a volitelně 
s analogovým systémem kontro-
ly přístupu (viz kapitola 4.2).
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6 Kontrola funkce

Pro kontrolu funkce musí křídlo a rám dveří stát kolmo.

Pokud je při kontrole funkce zjištěn těžký chod, dbejte následují-
cích bodů:
• Zkontrolujte utahovací momenty upevňovacích šroubů na 

soupravě kliky a/nebo na zámku s cylindrickou vložkou.
• Šrouby nesmí být utažené příliš silně ani nesmí být překrouce-

né. 
• Šrouby se nesmí zašroubovat šikmo, protože hlava šroubu pak 

může omezovat vzadu se nacházející posuvnou tyč.

6.1 Kontrola funkce u otevřených dveří
6.1.1 Kontrola funkce kliky

 f Stiskněte kliku zcela dolů.
Klika se musí samočinně nastavit zpět do výchozí polo-
hy.

6.1.2 Kontrola funkce cylindrické vložky
 f Otočte klíčem v cylindrické vložce ve směru zamyká-
ní.

Hlavní závora se musí zcela a lehce vysunout.
 f Při vysunuté hlavní závoře vytáhněte klíč (dětská 
pojistka aktivní, klika zablokována).

 f Otočte klíčem v cylindrické vložce ve směru odemy-
kání.

Uzamykací elementy se musí zcela a lehce zasunout.
 f Při zasunutých uzamykacích elementech klíč vytáh-
něte.

6.1.3 Mechanická zkouška vícebodového uzávěru 
s A-otvíračem 2.2

Kontrola funkce uzamykacích elementů klikou
 f Otočte klíčem ve směru zamykání, až dojde k vysu-
nutí hlavní závory.

Klika je zablokována, dětská pojistka je aktivní.
 f Otočte klíčem ve směru odemykání, až bude hlavní 
závora zasunuta.

 f Stiskněte kliku zcela dolů, střelka se musí zcela 
zasunout.

Po uvolnění kliky se musí střelka opět zcela vysunout.
 f U automatického vícebodového uzávěru se uzamy-
kací elementy horních a dolních přídavných schrá-
nek spustí mechanicky.

 f Stiskněte kliku zcela dolů, všechny uzamykací ele-
menty se musí zcela zasunout.

Po uvolnění kliky se musí střelka opět zcela vysunout.

Kontrola funkce uzamykacích elementů klíčem
 f Otočte klíčem ve směru zamykání, až dojde k vysu-
nutí hlavní závory.

 f Otočte klíčem ve směru odemykání.
Všechny uzamykací elementy se musí zasunout.

 f Po uvolnění klíče se střelka musí opět zcela vysu-
nout.

6.2 Kontrola funkce u zavřených dveří
 f Zavřete dveře.
 f Opakujte kroky kontroly v části „Kontrola funkce 
u otevřených dveří“.

 f Všechny uzamykací elementy se musí lehce zasu-
nout a vysunout do/z rámových dílů.

6.3 Elektromechanická kontrola
 f Zapněte napájení.
 f Zavřete dveře.
 f Zkontrolujte externí odemknutí (např. tlačítko nebo 
interkomunikační zařízení).

 f Zkontrolujte funkci volitelného systému kontroly 
přístupu.

Pokud má být v kombinaci s automatickým vícebodo-
vým uzávěrem s A-otvíračem 2.2 namontován volitelný 
systém kontroly přístupu (např. skener otisků prstů), 
najdete v příslušném návodu informace o uvedení do 
provozu a kontrole.
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6.4 Odstranění chyb
6.4.1 Porucha funkce kliky
Pokud se klika nenastaví samočinně zpět do výchozí 
polohy, došlo k poruše funkce.

 f Zkontrolujte rozměrovou přesnost frézované kapsy.
 f Zkontrolujte správné usazení kliky.
 f Zkontrolujte správné usazení dveřního kování.

Pokud se klika znovu nenastaví samočinně zpět do vý-
chozí polohy, musí být vícebodový uzávěr zkontrolován 
společností KFV.

6.4.2 Porucha funkce cylindrické vložky
 f Pokud nelze vytáhnout klíč, vymontujte cylindrickou 
vložku a zkontrolujte ji z hlediska poruchy funkce.

 f Pokud cylindrická vložka nefunguje bezchybně, vy-
měňte cylindrickou vložku a opakujte kontrolní krok.

Pokud cylindrická vložka funguje bezchybně, došlo 
k mechanické poruše ve vícebodovém uzávěru.

 f Zkontrolujte, zda uzamykací elementy zabíhají lehce 
do rámových dílů. Pokud tomu tak není, seřiďte 
rámové díly.
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6.5 Technické údaje
Podmínky prostředí

Rozsah okolní teploty ve dveřích 
(dle DIN EN 14846 třídy K, M, L, N, P)

TUM - 25°C až + 70° C

Relativní vlhkost vzduchu 20 % až 80 % (nekondenzující)

Třída ochrany IP 40

Elektrické údaje

Provozní napětí UB 24 V DC (19 V DC až 32 V DC)

Provozní proud pohotovostní / Standby IST typ. 30 mA

Provozní proud při ovládání motoru IB typ. 500 mA (max. 1000 mA)

Ochrana proti přepólování UPřep - 50 V

Vstupní signál, svorka 4

Odemknutí zap UKL4.ON > 7,0 V DC

Odemknutí vyp UKL4.OFF < 4,0 DC V

Interně s odporem Pulldown RPulldown 4,7 kΩ

Rozměry

Rozměry Š x D x H 16 mm, 252 mm, 49 mm + tloušťka lišty

Délky kabelů

Délka kabelu u 0,14 mm² LIYCY ≤ 24 m

Délka kabelu u 0,5 mm² LIYCY ≤ 50 m
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6.6 ES Prohlášení o montáži

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

prohlašuje, že výrobek druh přístroje: typové označení:
Elektromechanický pohon pro vícebo-
dové uzávěry

A-otvírač 2.2

splňuje základní požadavky následujících předpisů:

Směrnice o elektromagnetické kom-
patibilitě

2014/30/EU
EN 61000-6-2:2005 + Cor.: 2005*
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 třída B
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Směrnice RoHS 2011/65/EU

*Pouze zkušební moduly ICI3+4, ICS, 
VDI

Základem pro toto prohlášení jsou následující zkušební protokoly:
Nemko GmbH & Co. KG, Zkušební a certifikační pracoviště; zkušební protokol, identifikační číslo: 
FS-1708-336996-001

Neúplné strojní zařízení se smí uvést do provozu teprve tehdy, když se v daném případě zjistí, že stroj, do kterého 
se má neúplné strojní zařízení montovat, splňuje ustanovení směrnice o strojních zařízeních.
Zavazujeme se, že tyto podklady poskytneme na základě opodstatněné žádosti úřadům pro kontrolu trhu, a to 
v přiměřené době v elektronické podobě. Výše uvedené technické podklady si lze vyžádat u výrobce.

Velbert, 2019-08-28

Technické podklady jsou poskytnuty společností KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG.

Toto prohlášení potvrzuje shodu s uvedenými směrnicemi, neobsahuje však 
záruku vlastností v právním smyslu.
Je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v dodané dokumentaci k výrobku.
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6.7 Zkušební protokol – Elektromagnetická kompatibilita
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