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1 Inleiding
Lees deze handleiding zorgvuldig door, voordat u met 
de montagewerkzaamheden begint. Neem de opmer-
kingen in hoofdstuk 2 "Veiligheid" in acht om gevaren 
voor personen of storingen te vermijden.
Deze handleiding maakt deel uit van de A-opener 2.2 
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 GROEP 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0  
Fax: +49 2051 278-167  
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 vakbe-
drijven. Alle hierin beschreven werkzaamheden mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd door ervaren vakper-
soneel, dat in de montage, de ingebruikname en het 
onderhoud van elektromechanische componenten en 
meerpuntssluitingen is opgeleid en daarin getraind is. 
Alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet 
mogen alleen door elektromonteurs worden uitge-
voerd.

1.3 Gebruik.volgens.de.voorschriften
• De A-opener 2.2 dient in combinatie met automa-

tische meerpuntssluitingen voor de motorische 
ontgrendeling en is geschikt voor de inbouw in huis-
deuren van hout, aluminium, staal of PVC.

• De A-opener 2.2 mag uitsluitend worden gebruikt
– met sluitcilinders met vaste meenemer, waarbij 

de meenemer in de uitneemstand van de sleutel 
binnen het gebied van – 30° tot + 30° wordt 
vergrendeld

– met sluitcilinders met vrijlopende meenemer, 
waarbij de meenemer altijd vrij kan worden 
gedraaid

– in verticale inbouw
– in een technisch onberispelijke staat
– in combinatie met KFV-producten en -toebeho-

ren

1.4 Onrechtmatig.gebruik
• De A-opener 2.2 in combinatie met automatische 

meerpuntssluitingen mag niet worden gebruikt
– voor vluchtdeuren volgens EN 179 of EN 1125
– in deuren van vochtige ruimtes of ruimtes met 

agressieve, corrosiebevorderende luchtbestand-
delen

• Er mogen geen ingrepen of wijzigingen aan de 
A-opener 2.2 en de automatische meerpuntssluiting 
worden uitgevoerd.

1.5 Onderhoudsinstructies
Geen agressieve of oplosmiddelhoudende reinigings-
middelen gebruiken. De oppervlakken van de beslagon-
derdelen kunnen daardoor beschadigd worden.

1.6 Montagevoorwaarden en -vereisten
Vóór en bij de montage regionale bouwvoorschriften 
en -wetten naleven.

1.7 Maataanduidingen
Alle maten zijn vermeld in mm.

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

Algemeen waarschuwingsteken

Nuttige informatie of advies
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1.9 Overige aanduidingen
De schrifttekens in deze handleiding hebben de volgen-
de betekenis:
• Teksten die achter deze markering staan, zijn op-

sommingen.
– 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.

Dwarsverwijzingen
() Een dwarsverwijzing in de normale tekst staat tus-

sen haakjes.

1.10 Andere.toepasbare.documentatie
Bij de montage van de A-opener 2.2 absoluut alle mon-
tage- en bedieningshandleidingen die aan andere (opti-
onele) componenten zijn toegevoegd in acht nemen.

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

2 Veiligheid
• Leef bij alle werkzaamheden aan het 230 V-wissel-

stroomnet de actuele VDE-bepalingen (bijv. VDE 
0100) en de desbetreffende landspecifieke voor-
schriften na.

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

• Er zijn geen wijzigingen aan de A-opener 2.2 toege-
staan. 

• Door verkeerde bedrading kan de elektronica kapot-
gaan.

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

soonlijk letsel en materiële schade, 
• Classificeren door het signaalwoord de mate van het 

gevaar,
• Markeren door het gevarenteken het gevaar voor 

persoonlijk 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

Uitleg bij de aard en bron van het gevaar

• Maatregelen als afweer van het gevaar

Het gevarenteken duidt daarbij op waarschuwingen, 
die tegen persoonlijk letsel waarschuwen.
De aard en bron van het gevaar noemt de oorzaak van 
het risico. De mogelijke gevolgen bij de niet-naleving 
van de waarschuwingen zijn bijv. levensgevaar door 
elektrische schok.
Onder maatregelen zijn handelingen opgesomd, die tot 
vermijding van het risico moeten plaatsvinden of die 
tot vermijding van een risico verboden zijn. 

2.2 Gebruikte waarschuwingen

GEVAAR

Het signaalwoord "Gevaar" duidt op een onmiddel-
lijk dreigend gevaar. Indien dit gevaar niet vermeden 
wordt, leidt dit tot de dood of tot ernstig letsel.

WAARSCHUWING

Het signaalwoord "Waarschuwing" duidt op een moge-
lijk gevaar. Indien dit gevaar niet vermeden wordt, kan 
dit tot de dood of tot ernstig letsel leiden.

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.

INSTRUCTIE

Het signaalwoord "instructie" duidt op handelingen ter 
voorkoming van materiële schade. Het in acht nemen 
van deze opmerkingen voorkomt de beschadiging van 
de componenten.

Informatie, advies enz.

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

WAARSCHUWING

Levensgevaar.door.elektrische.schokken.en.kortsluiting

Verkeerde aansluiting van de A-opener

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

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

Bij energiegeleidende kabels, die evenwijdig aan gege-
vensleidingen (ISDN, DSL etc.) lopen, kunnen nadelige 
gevolgen optreden, bijvoorbeeld het verminderen van de 
snelheid tijdens de gegevensoverdracht.

3 Montagevoorwaarden en -vereis-
ten

Vóór en tijdens de montage de onderstaande vereisten 
en voorwaarden absoluut naleven:
• Voor alle frees- en boormaten de bijbehorende 

posities en maten binnen de aangegeven toleranties 
in acht nemen. 

• De A-opener 2.2 conform deze montagehandleiding 
inbouwen.

• Voor de montage moet het bijgeleverde bevesti-
gingsmateriaal worden gebruikt.

• Freesuitsparingen na het frezen spaanvrij maken.
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4 Functies.

4.1 Aansluitingen.en.bedieningselementen
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Positie Functie

[1] SI-BUS-aansluiting:
Klem A: gegevensinterface SI-BUS (geel)
Klem B: gegevensinterface SI-BUS (groen)
Klem C: uitgang voedingsspanning (- ) GND (bruin)
Klem D: uitgang voedingsspanning + 24 V DC (wit)

[2] Analoge aansluiting:
Klem 2: uitgang voedingsspanning + 24 V DC
Klem 3: uitgang voedingsspanning (-)
Klem 4: ingang voor extern ontgrendelingssignaal 
                    bij + 24 V DC  ≥ 1 sec. = openingsprocedure

[3]
Toets met menuled voor de menubesturing (bevindt zich 
onder het etiket) om alle instellingen van de A-opener uit te 
voeren.

[4] Statusled voor de weergave van de actuele bedrijfstoestand 

De bediening van de toets voor de menubesturing en de weerga-
ve van de statusleds kunnen uitsluitend in de niet-gemonteerde 
toestand plaatsvinden.
De instellingen van de A-opener via de toets kunt u vinden in de 
bedieningshandleiding.
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4.2 Kabel- en aansluitschema

WAARSCHUWING

Levensgevaar.door.elektrische.schokken.en.kortsluiting

Verkeerde aansluiting van de A-opener

• Breng bij het leggen van de netaansluitkabel ter plaatse een veiligheidsscheiding van alle polen aan.
• Leef bij alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet de actuele VDE-bepalingen (bijv. VDE 0100) en de desbetref-

fende landspecifieke voorschriften na.

A-opener.via.SI-BUS-aansluiting A-opener.via.analoge.aansluiting

54

3

2

1
54

3

2

1

Positie Omschrijving

1 A-opener 2.2

2 Meerpuntssluiting

3 Toegangscontrolesysteem met SI-BUS

4 Kabelovergang

5 In het kozijn geïntegreerde of doprailvoeding:

Positie Omschrijving

1 A-opener 2.2

2 Meerpuntssluiting

3 Toegangscontrolesysteem (analoog)

4 Kabelovergang

5 In het kozijn geïntegreerde of doprailvoeding:
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SI-BUS-aansluiting Analoge.aansluiting
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Voeding

Positie Omschrijving

1 SI-BUS-adapterkabel

Positie Omschrijving

1 Ontgrendeling via analoog toegangscontrolesysteem

2 Toevoerkanaal (afgeschermd)

3 Optionele externe ontgrendeling (bijv. toets, intercomsysteem etc.)
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5 Montage

5.1 A-opener monteren

3 x M4x11

De A-opener 2.2 wordt standaard 
niet-gemonteerd geleverd.

 f Schroef de A-opener met de drie 
meegeleverde schroeven aan 
een geschikte KFV-meerpunts-
sluiting vast.

T 10
1,5 Nm

5.2 Deurblad frezen

1

2
4

3

1

Maten van de freesuitsparing 
[1] = 510 mm
[2] = 16 mm
[3] = 270 mm
[4] = 55 mm
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5.3 Kabels leggen en verbinden
Om een verbinding vanaf de netadapter naar de A-opener en een toegangscontrolesysteem te maken, staan ver-
schillende kabeltypen ter beschikking.

Gebruik uitsluitend afgeschermde kabels om storingen te vermijden, die invloed hebben op de KFV-meerpuntssluiting met A-opener 2.2 c.q. van 
de KFV-meerpuntssluiting met A-opener 2.2 uitgaan. 
Gebruik uitsluitend originele afgeschermde KFV-kabels. 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 onderbouwen.
Kabels zonder knikken leggen.

A
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ensstr. 10

D
-42551 Velbert

A
-O

PEN
ER
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:
R

1:
R

2:
R

3:
24V D

C
G

N
D

24V D
C

G
N

D
Input

B C D 2 3 4

Leg de kabels naar de A-opener 2.2 
altijd in een lus, zodat eventueel water 
dat binnendringt niet in de aansluitin-
gen van de A-opener loopt.

5.3.1 Via.de.SI-BUS-aansluiting
Gebruik om via de SI-BUS een verbinding tot stand te brengen uitsluitend de daarvoor voorziene SI-BUS-kabels 
van KFV.

1

2

3

SI-BUS-systeem  f Steek de groene PTR-stekker [1] 
van de SI-BUS-adapterkabel [2] 
op de aansuiting met de aandui-
ding A t/m D.

 f Verbind de stekker [3] van de 
SI-BUS-adapterkabel met het 
SI-BUS-systeem en leg de kabels 
(zie hoofdstuk 4.2).
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5.3.2 Via.de.analoge.aansluiting
Voor een verbinding via de analoge aansluiting brengt u een stekkerverbinding met het kabel KFV.

Kabel KFV Kabel-ID Ringkleur Kabelkleur Aansluiting.A-opener Functie

0

1
4

7
+

-

0 zwart grijs - -

1 bruin geel - -

4 geel groen 4: Input Extern ontgrendelingssignaal

7 paars roze - -

+ rood wit 2: + 24VDC Bedrijfsspanning (+) 24 V DC

- blauw bruin 3: - GND Bedrijfsspanning (-) 

wit blauw - -

+ 
- 4 

1

2

+ 
- 4 

 f Breng een stekkerverbinding 
met de kabel (type F of E) [1] en 
de groene PTR-stekker [2] tot 
stand.

 f Draai de schroeven van de 
PTR-stekker met de hand vast, 
zodat de aders van de kabel niet 
los kunnen raken.  
Controleer of ze goed vastzitten.

+ 
- 4 

1

+ 
- 4 

 f Steek de groene PTR-stekker [1] 
op de aansuiting met de aandui-
ding 2 t/m 4 van de A-opener.

 f Leg de kabel en verbind deze 
met een voeding en optioneel 
met een analoog toegangscon-
trolesysteem (zie hoofdstuk 4.2).
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6 Functietest
Voor de functietest moeten de deur en het deurkozijn loodrecht 
staan.

Als er bij de functietest een storing wordt vastgesteld, neem dan 
de volgende punten in acht:
• Aantrekmoment van de bevestigingsschroeven aan de krukgar-

nituur en/of het profielcilinderslot controleren.
• Schroeven mogen niet te vast geschroefd of te sterk aange-

draaid worden. 
• Schroeven mogen niet scheef ingeschroefd worden, aangezien 

de schroefkop anders de daarachter liggende drijfstang kan 
blokkeren.

6.1 Functietest.bij.geopende.deur
6.1.1 Werking van de deurkruk controleren

 f De deurkruk helemaal naar beneden drukken.
De deurkruk moet automatisch in de uitgangspositie 
terugkeren terugkeren.

6.1.2 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 profielcilinder in ontgrendelingsrich-
ting draaien.

De vergrendelingselementen moeten volledig en soe-
pel ontgrendelen.

 f De sleutel bij ingetrokken ontgrendelingselementen 
verwijderen.

6.1.3 Mechanische controle van de meerpuntsslui-
ting.met.A-opener.2.2

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 
dagschoot moet volledig naar binnen worden ge-
trokken.

De dagschoot moet na het loslaten van de deurkruk 
weer volledig uitschuiven.

 f Bij de automatische meerpuntssluiting, de vergren-
delelementen van de bovenste en onderste bijzet-
slotkasten mechanisch activeren.

 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.

 f De dagschoot moet na het loslaten van de sleutel 
weer volledig uitschuiven.

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

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

6.3 Elektromechanische controle
 f De voedingsspanning inschakelen.
 f De deur sluiten.
 f De externe ontgrendeling (bijv. toets of intercomsys-
teem) controleren.

 f De werking van het optionele toegangscontrolesys-
teem controleren.

Mocht bij een automatische meerpuntssluiting in 
combinatie met de A-opener 2.2 een optioneel toe-
gangscontrolesysteem (bijv. een vingerscanner) gemon-
teerd zijn, dan vindt u in de betreffende handleiding de 
informatie voor de inbedrijfstelling en controle.
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6.4 Storingsopheffing
6.4.1 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 
gepositioneerd.

 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.

6.4.2 Functiestoring.van.de.profielcilinder
 f Als de sleutel niet verwijderd kan worden, demon-
teer dan de profielcilinder en controleer deze op 
functiestoringen.

 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.
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6.5 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, 252 mm, 49 mm + voorplaatdikte

Kabellengtes

Lengte leiding bij 0,14 mm² LIYCY ≤ 24 m

Lengte leiding bij 0,5 mm² LIYCY ≤ 50 m
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6.6 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 2.2

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 bovengenoemde technische documenten kunnen bij de fabrikant worden 
opgevraagd.

Velbert, 2019-08-28

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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6.7 Testrapport.-.Elektromagnetische.compatibiliteit
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