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1 Úvod

1.1 Výrobce a servis
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
výrobní závod SIEGENIA GRUPPE 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert 
E-mail: info@kfv.de 

1.2 Určení.této.dokumentace
Tato dokumentace je určena konečným uživatelům. Pro 
zajištění bezpečného používání A-otvírače a zamezení 
chybným funkcím, resp. poškozením, si přečtěte celý 
tento návod na ovládání a dodržujte především pokyny 
uvedené v kapitole „Bezpečnost“.

1.3 Způsob.používání
• Vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1 

je speciální uzávěr pro motorické odemknutí.
• Vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1 

je vhodný k montáži ve vchodových dveřích ze dřeva, 
hliníku, oceli nebo plastu v soukromé bytové výstav-
bě a ve veřejných budovách.

• Montáž a elektrická instalace musí být provedeny 
podle našeho návodu na montáž a instalaci. Chybné 
zapojení může vést ke zničení elektroniky.

• Vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1 
lze použít pouze
– s cylindrickými vložkami s volně otočnými 

unašeči, u kterých lze unašeč vždy lehce otáčet
– s cylindrickými vložkami s pevným unašečem, 

u kterých se unašeč aretuje v poloze pro vytažení 
klíče v oblasti – 30° až + 30°.

• Vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1 
může být pomocí beznapěťového kontaktu – doba 
sepnutí min. 1 sekunda – kombinován se systémem 
kontroly přístupu.

• Vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1 
používejte pouze v technicky bezvadném stavu. Na 
součástech přístroje neprovádějte žádné změny.

• Vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1 
používejte pouze společně s originálním příslušen- 
stvím KFV. 

1.3.1 Uzávěr.a.kování
• Použití doplňujících zařízení k přidržování dveří (s vý-

jimkou zavírače dveří) je nepřípustné. Pokud bude 
nainstalován samočinný zavírač dveří, nesmí bránit 
ovládání dveří dětmi a staršími a slabými osobami.

• Oprava vícebodového uzávěru AS3500/3600 s A-ot-
víračem 2.1 není přípustná. V případě poškození je 
nutno vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otví- 
račem 2.1 nechat opravit společností KFV nebo auto-
rizovaným zákaznickým servisem KFV.

• Používat se smí výhradně rámové díly KFV s Q-seří-
zením.

1.3.2 Přeprava
• Dveřní křídlo přepravujte vždy ve svislé poloze.
• Při přepravě nenoste dveře za kliku nebo kování.
1.3.3 Otevírání/zavírání/zamykání
• Dveře musejí jít lehce otevírat a zavírat. Přesah 

střelky a/nebo závory nesmí bránit otevírání a za-
vírání dveří.

• Uzamykací elementy musí vždy volně zajíždět do 
otvorů rámových dílů.

• Pokud se uzamykací elementy volně nezasouvají, je 
nutno nově seřídit otvory rámových dílů a AT-kus.

1.4 Omezení.používání
• Vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1 

se nesmí používat pro únikové dveře!
• Vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1 

není určen k tomu, aby přebíral změny tvaru nebo 
změny těsného uzavření v důsledku rozdílů teplot 
nebo změn stavebního objektu.

• Vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1 
není dovoleno používat ve dveřích vlhkých místností 
nebo v prostředí se vzduchem obsahujícím sůl nebo 
agresivní látky.

• Do prostoru otevírání, uzavíracího systému nebo 
protiplechů neumisťujte žádné cizí předměty a/nebo 
materiály, které by zamezovaly řádnému způsobu 
používání. 

• Pokud byl AS 3500/3600 uzavřen cylindrickou vlož-
kou, je hlavní závora vysunuta a klika tak zabloková-
na (dětská pojistka). Nyní nesmí proběhnout elek-
trický postup otevírání.
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• Neprovádějte na vícebodovém uzávěru žádné zásahy 
a/nebo změny. 

• Uzamykací elementy se nesmí zneužívat k udržení 
otevřených dveří. 

• Pohyblivé, resp. seřiditelné uzavírací díly (např. závo-
ra, střelka) nesmějí být přelakovány.

1.5 Péče.a.pokyny.k.údržbě
• Jednou ročně zkontrolujte všechny pohyblivé sta-

vební díly z hlediska bezvadné funkce. Zkontrolujte 
pevné uložení přišroubovaných míst.

• Všechny součásti vícebodového uzávěru jsou vyba-
veny dlouhodobým mazáním, a proto jsou bezúdrž-
bové. Pokud je však i přesto třeba dodatečně na-
mazat, použijte výhradně plně syntetické mazivo ve 
spreji bez obsahu pryskyřic.

• Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nebo 
čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel. Může se 
tím poškodit povrch dílů kování.

• Poučte investory a uživatele o ovládání a údržbě 
vícebodového uzávěru.

1.6 Rozměrové.údaje
Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

1.7 Zobrazovací.prostředky
1.7.1 Použité.symboly
V tomto dokumentu se používají následující piktogramy:

Užitečná informace nebo rada

Nepoužívejte mechanické násilí

Noste ochranu zraku

Noste bezpečnostní obuv

Noste bezpečnostní rukavice

Čtěte dále na příslušném místě 
návodu

1.7.2 Ostatní.znázornění
Písemné znaky v tomto návodu mají následující vý-
znam:

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

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

podřazené výčty.
„ “ texty v uvozovkách jsou vzájemné odkazy na jiné 
kapitoly nebo oddíly.

1.8 Odborná likvidace

Elektrospotřebiče nepatří do domácího odpadu. Přístroj, 
příslušenství a obal je třeba přivést k ekologické recyklaci.

1.9 Příčiny.poškození

Při namontovaném vícebodovém uzávěru se dveřní 
křídlo v oblasti schránky zámku nesmí provrtat.

Čtyřhran kliky se nesmí naklepat do ořechu zámku 
násilím.
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Není dovoleno současně ovládat kliku a otáčet klíčem.

Dvoukřídlé dveře se nesmí nuceně zavírat přes neaktivní 
křídlo.

Dveřní křídlo nikdy nenoste za kliku.

Uzamykací elementy nesmí být při otevřených dveřích 
vysunuté.

Kliku lze zatěžovat pouze v běžném směru otáčení. Na kli-
ku je možné ve směru ovládání vyvinout sílu max. 150 N. 
Zámek, resp. vícebodový uzávěr se smí zamykat pouze 
příslušným klíčem (a ne cizorodými předměty).
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2 Bezpečnost
Než začnete ovládat vícebodový uzávěr AS3500/3600 s 
A-OTVÍRAČEM 2.1, přečtěte si pečlivě následující bez-
pečnostní pokyny.
Slouží Vaší bezpečnosti a měly by zamezit ohrožením, 
úrazům a poškození materiálu. Respektujte všechna 
výstražná upozornění.

2.1 Elektřina
Před zahájením prací na vícebodovém uzávěru 
AS3500/3600 s A-OTVÍRAČEM 2.1 si pečlivě přečtěte ná-
vod na montáž.
• Veškeré práce na síti střídavého proudu 230 V smí 

provádět výhradně odborníci v oblasti elektro.
• U všech prací na síti střídavého proudu 230 V dodržu-

jte aktuální ustanovení VDE (např. VDE 0100) a pří-
slušné národní předpisy podle země určení.

• Při montáži připojovacího síťového kabelu zajistěte 
bezpečnostní odpojení všech pólů kabelu.

• Některé, na trhu se nacházející, externí systémy 
kontroly přístupu vydávají po připojení provozního 
napětí krátký impulz otevření. To může po přerušení 
napětí způsobit otevření vícebodového uzávěru 
AS3500/3600 s A-OTVÍRAČEM 2.1. V případě pochyb-
ností se informujte u příslušného výrobce systému.

U vodičů vedoucích energii, které jsou vedeny paralelně 
s datovými vodiči (ISDN, DSL, atd.), může dojít k nega-
tivnímu ovlivnění rychlosti přenosu dat. Doporučujeme 
použití stíněných kabelů KFV. Viz Katalog výrobku KFV 
GENIUS a A-otvírač.
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3 Části.A-otvírače

3.1 Obsazení.kontaktů

[1] Kontakty a funkce

Kontakty Funkce

2

3

1

*

*

A, B, C, D

Svorka A/B =  
= datové rozhraní SI-BUS
Svorka C =  
= výstup napájení - GND
Svorka D =  
= výstup napájení + 24 V DC

2, 3
Provozní napětí
Svorka 2 = + 24 V DC
Svorka 3 = -- GND

4
Externí signál odemknutí
Působí-li na tuto svorku 24 V DC po 
dobu ≥ 1 s, proběhne otevírací postup.

[2] Tlačítko s diodou LED pro nabídku funkcí
Zde se provádí všechna nastavení A-otvírače. Stisknutím 
v různém pořadí přejdete do jednotlivých bodů menu 
a můžete programovat různé funkce. 

[3] Stavová dioda LED
Zobrazuje aktuální provozní stav. Podrobné informace 
viz „Indikace stavové diody.

A-otvírač 2.1 pro vícebodový uzávěr AS3500/3600

* Přístupné pouze v demontovaném stavu.
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4 Ovládání

4.1 Menu.-.obsluha

1  

Hlasitost bzučáku Systémové služby

A K

100 % Spojení zařízení
A B K B

75 % Odpojení zařízení
A C K C

(50 %) Vydání protokolu
A D K D

25 %
A E

0 %
A F

(Výrobní nastavení)
K H

Vyvolání menu: stisknutí tlačítka 
8 s

Dlouhé stisknutí: stisknutí tlačítka 3 s

Krátké stisknutí: stisknutí tlačítka 1 s

A Purpu-
rová C Černá E Červená K Tyrkysová

L Modrá
B Bílá D Oranžová F Mátová H Fialová

2

3

4

   [1] Úroveň 1 [2] Úroveň 1 Hlavní menu  [3] Úroveň 2 Oblast nastavení [4] Legenda

Tlačítko.s.diodou.LED.pro.nastavení.funkcí

*

Veškeré ovládání a všechna nastavení se provádějí po-
mocí tlačítka.s.diodou.LED.pro.nastavení.funkcí.
Tlačítko se stiskne. Podle tří různých dob přidržení (1 s, 
3 s, 8 s) se provede navigace a programování jednotli-
vých funkcí.
Diody LED tlačítka svítí, resp. blikají v různých barvách. 
Jednotlivé barvy informují o tom, na jaké pozici v menu 
se uživatel nachází.

* Přístupné pouze v demontovaném stavu.
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Tři.doby.přidržení.tlačítka
Tři různé doby přidržení tlačítka jsou v tomto návodu 
označeny třemi různými šipkami.

Velká šipka 
černá 
= 8 s

Velká šipka 
šedá 
= 3 s

Malá šipka 
šedá 
= 1 s

Přechod.na.úroveň.2.-.Hlavní.menu
Stiskněte tlačítko (8 s).

Úroveň.2.Hlavní.menu A K

Na úrovni 2 se nachází hlavní menu, které se skládá ze 
dvou bodů menu.
Stisknutím tlačítka (1 s) jsou postupně vyvolány body 
menu.
S každým krokem se mění barva diody LED. Každá barva 
označuje vyvolaný bod menu.

Přechod.na.úroveň.3.-.Oblast.nastavení
Je-li vyvolán požadovaný bod menu, otevře se po stisk-
nutí tlačítka (3 s) oblast nastavení bodu menu.

Úroveň.3.Oblast.nastavení A D K H

Příklad nastavení bodu menu „Systémové služby“ K :
V úrovni 3 začne dioda LED blikat. Barva se mění mezi 
základní barvou zvoleného bodu menu a barvou pozice 
v oblasti nastavení, která byla naposledy uložena.
Při prvním uvedení do provozu je to pozice výrobního 
nastavení. Výrobní nastavení jsou v tabulce zvýrazněna 
červeně. V menu Systémové služby se nachází výrobní 
nastavení na poz. 4 H .

Stisknutím tlačítka (1 s) jsou postupně vyvolány mo- 
žnosti nastavení bodu menu. S každým krokem se mění 
druhá barva blikající diody LED. Druhá barva označuje 
pozici oblasti nastavení. Počet pozic se liší vždy podle 
bodu menu. K dispozici jsou čtyři pozice.

Poz. 1 K  B Bílá Spojení zařízení
Poz. 2 K  C Černá Odpojení zařízení
Poz. 3 K  D Oranžová Vydání protokolu
Poz. 4 K  H Fialová (Výrobní nastavení)
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Uložení.a.ukončení
Je-li zvoleno požadované nastavení, stiskne se „Tlačítko 
s menu - LED“ po dobu 3 s. Tím se nastavení uloží. Poté 
se automaticky nacházíte na úrovni 1.

Ukončení.beze.změn
Počkejte na timeout (30 s).

Standby
Po 2 min bez stisknutí tlačítka s menu - LED jeho osvě-
tlení a stavová dioda LED zhasnou.

Po signálu otevření se střelka zatáhne a po dobu 3 s zní akustický signál.

Při trvalém ovládání na svorce 4 je vydáván akustický signál po dobu 7 s a poté se automaticky vypne. 
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4.2 Nastavení.hlasitosti.bzučáku
Bzučák slouží k akustickému zpětnému hlášení o postupu otevírání, resp. chybové funkci.
Hlasitost zpětného hlášení postupu otevírání lze nastavit v pěti stupních od 0 % do 100 %. S tím je spojená hlasitost 
zvuku tlačítka menu - LED s výjimkou stupně 0 %. Zde zůstává hlasitost nastavena na 25 %.
Hlasitost zpětného hlášení o chybové funkci je z výroby pevně nastavená.

1  

Hlasitost bzučáku Systémové služby

A K

100 % Spojení zařízení
A B K B

75 % Odpojení zařízení
A C K C

(50 %) Vydání protokolu
A D K D

25 %
A E

0 %
A F

(Výrobní nastavení)

K H

Vyvolání menu: stisknutí tlačítka 
8 s

Dlouhé stisknutí: stisknutí tlačítka 3 s

Krátké stisknutí: stisknutí tlačítka 1 s

A Purpu-
rová C Černá E Červená K Tyrkysová

L Modrá
B Bílá D Oranžová F Mátová H Fialová

2

   [1] Úroveň 1 [2] Úroveň 1 Hlavní menu  [3] Úroveň 2 Oblast nastavení [4] Legenda

A Hlavní menu Stisknutí tlačítka 1x na 8 s

Uložení 
volby

Stisknutí tlačítka 1x 
na 3 s

A Vyvolání nastavení hlasitosti bzučáku Stisknutí tlačítka 1x na 3 s
A B 100 % Stisknutí tlačítka 1x na 1 s

A C 75 % Stisknutí tlačítka 2x na 1 s

A D 50 %* Stisknutí tlačítka 3x na 1 s
A E 25 % Stisknutí tlačítka 4x na 1 s
A F Vyp Stisknutí tlačítka 5x na 1 s

*Standardní hodnota při dodání

Při impulzu trvalého otevření na svorce 4 se po nejpozději 7 s výstup zvuku na bzučáku vypne.

3

4
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4.3 Vyvolání.systémových.služeb
Systémové služby slouží především k uvedení do provozu nebo pro případ servisu.

1  

Hlasitost bzučáku Systémové služby

A K

100 % Spojení zařízení
A B K B

75 % Odpojení zařízení
A C K C

(50 %) Vydání protokolu
A D K D

25 %
A E

0 %
A F

(Výrobní nastavení)
K H

Vyvolání menu: stisknutí tlačítka 
8 s

Dlouhé stisknutí: stisknutí tlačítka 3 s

Krátké stisknutí: stisknutí tlačítka 1 s

A Purpu-
rová C Černá E Červená K Tyrkysová

L Modrá
B Bílá D Oranžová F Mátová H Fialová

2

3

4

   [1] Úroveň 1 [2] Úroveň 1 Hlavní menu  [3] Úroveň 2 Oblast nastavení [4] Legenda

A Hlavní menu Stisknutí tlačítka na 8 s

Uložení 
volby

Stisknutí tlačítka 1x 
na 3 s

K Volba bodu menu „Systémové služby“ Stisknutí tlačítka 1x na 1 s

K Spuštění bodu menu „Systémové služby“ Stisknutí tlačítka 1x na 3 s

K B Spojení zařízení (pouze pro zařízení kompatibilní s SI - RS485) Stisknutí tlačítka 1x na 1 s

K C Odpojení zařízení (pouze pro zařízení kompatibilní s SI - RS485) Stisknutí tlačítka 2x na 1 s

K D Vydání protokolu přes akustický signál Stisknutí tlačítka 3x na 1 s

K H Výrobní nastavení (nastavení standardních hodnot) Stisknutí tlačítka 6x na 1 s



03.201914/18 H47.ELEKS005CS-00

Elektromechanické systémy Návod na ovládání

A-otvírač 2.1

4.4 Indikace.stavové.diody.LED

LED Bzučák Popis Opatření Poznámka

Zelená Bez poruchy

Bliká zeleně Signál otevření je na svorce 4.

Bliká žlutě Vadné kontakty připojovací 
svorky Zkontrolujte připojovací svorky

Pokud se chyba vyskytuje 
i nadále, kontaktujte servisního 
partnera

Žlutá Omezená funkce Kontaktujte servisního partnera

Červená
Porucha napájecího napětí Nechte zkontrolovat napájecí 

napětí Pokud se chyba vyskytuje 
i nadále, kontaktujte servisního 
partneraPřekročeno provozní napětí Zkontroluje teplotu okolí

Červená Chyba v řídicí jednotce Kontaktujte servisního partnera

Bliká čer-
veně

Zablokování při postupu 
otevření

Zkontrolujte mechanicky obtíž-
nost chodu

Pokud se chyba vyskytuje 
i nadále, kontaktujte servisního 
partnera

Zkontrolujte, zda byla hlavní závo-
ra uzavřena cylindrickou vložkou 
(dětská pojistka aktivní / klika 
zablokována)

= LED svítí  = LED bliká

• Pokud se zamyká nebo odemyká klíčem cylindrická vložka, pak je nutno otočit klíčem až na koncový doraz. Po částečném 
otočení zpět lze klíč z cylindrické vložky vytáhnout.

• Pokud se dveře automaticky odemknou, zůstanou odemknuté po dobu 3 s a během této doby zní akustický signál.
• Pokud se dveře během této doby neotevřou, zajede vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1 opět do uzamykací 

polohy. Pokud se dveře zavřou, zamkne se vícebodový uzávěr AS3500/3600 s A-otvíračem 2.1 automaticky mechanicky.
• Otevření cylindrickou vložkou, klikou nebo horizontálním tlačným madlem se smí provádět pouze při zastaveném motoru.
• Pokud byl AS 3500/3600 uzavřen cylindrickou vložkou, je hlavní závora vysunuta a klika tak zablokována (dětská pojistka). Nyní 

nesmí proběhnout elektrický postup otevírání.
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4.5 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 x 252 mm x 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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5 Protokol.o.zkoušce.-.Elektromagnetická.kompatibilita
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