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1

Įžanga

1.1

Gamintojas ir techninis aptarnavimas

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
SIEGENIA GRUPPE grupės įmonė
Siemensstraße 10
42551 Velbert
El. paštas: info@kfv.de

1.2

Šios dokumentacijos tikslinė grupė

Ši dokumentacija yra skirta galutiniam naudotojui.
Norėdami užtikrinti saugų automatinio atidarymo
mechanizmo naudojimą bei išvengti netinkamo veikimo arba sutrikimų, perskaitykite visą šią naudojimo
instrukciją. Ypač atkreipkite dėmesį į skyriuje „Sauga“
pateiktus nurodymus.

1.3

Naudojimas pagal paskirtį

– Daugiafunkcis užraktas AS3500/3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu 2.1 yra specialus
varikliu valdomo atrakinimo įtaiso užraktas.
– Daugiafunkcis užraktas AS3500/3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu 2.1 skirtas montuoti
medinėse, aliuminėse, plieninėse ir plastikinėse
privačių ir viešųjų pastatų duryse.
– Montavimo ir elektros instaliacijos darbai turi
būti atliekami vadovaujantis mūsų montavimo
ir instaliacijos instrukcija. Netinkamai prijungus
elektros jungtis gali būti sugadinamos elektroninės dalys.
– Daugiafunkcį užraktą AS3500/3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu 2.1 leidžiama naudoti tik
– su spynos cilindrais, turinčiais laisvai judančią
apkabą, kurią visada galima laisvai pasukti;
– su spynos cilindrais, turinčiais standžią apkabą,
kurią galima užblokuoti, kai raktas nustatytas į
ištraukimo padėtį, kurioje kampo diapazonas yra
nuo – 30° iki + 30°.
– Daugiafunkcį užraktą AS3500/3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu 2.1 galima kombinuoti su įėjimo kontrolės sistema naudojant
potencialo neturintį kontaktą, kurio min. perjungimo laikas yra 1 sekundė.
– Naudokite tik techniškai nepriekaištingos būklės
daugiafunkcį užraktą AS3500/3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu 2.1. Neatlikite jokių
komponentų pakeitimų.
– Naudokite daugiafunkcį užraktą AS3500/3600 su
automatiniu atidarymo mechanizmu 2.1 tik su
originaliais KFV priedais.
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1.3.1 Užraktas ir apkaustai
• Naudoti papildomų duris laikančių įtaisų (išskyrus
durų uždarymo mechanizmus) neleidžiama. Jei yra
įtaisytas durų uždarymo mechanizmas, jis neturi
trukdyti durų valdyti vaikams, vyresnio amžiaus ir
ligotiems žmonėms.
• Remontuoti daugiafunkcio užrakto AS3500/3600 su
automatinio atidarymo mechanizmu 2.1 neleidžiama. Sugedusį daugiafunkcį užraktą AS3500/3600 su
automatiniu uždarymo mechanizmu 2.1 turi sutaisyti
KFV arba KFV įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos
specialistas.
• Leidžiama naudoti tik KFV rėmų dalis su skersinio
reguliavimo elementais.
1.3.2 Transportavimas
• Durų sąvarą visada transportuokite vertikalioje padėtyje.
• Transportuodami nelaikykite durų paėmę už rankenos arba apkaustų.
1.3.3 Atidarymas / uždarymas / užrakinimas
• Atidarant ir uždarant durys turi būti paslankios.
Išsikišęs liežuvėlis ir (arba) skląstis neturi trukdyti
atidaryti ir uždaryti duris.
• Rakinimo elementai visada turi būti laisvai įvedami į
rėmo dalių išėmas.
• Jei rakinimo elementai neįvedami laisvai, būtina iš
naujo sureguliuoti rėmo dalių išėmas ir keičiamą
elementą.

1.4

Paskirties neatitinkantis naudojimas

• Daugiafunkcio užrakto AS3500/3600 su automatiniu
atidarymo mechanizmu 2.1 neleidžiama naudoti
evakuacinėms durims!
• Daugiafunkcio užrakto AS3500/3600 su automatiniu
atidarymo mechanizmu 2.1 konstrukcija nėra atspari
deformacijoms ir gali tapti nesandari dėl temperatūros svyravimų arba konstruktyvo pokyčių.
• Daugiafunkcinio užrakto AS3500/3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu 2.1 neleidžiama naudoti
drėgnų patalpų duryse arba patalpų, kurių ore yra
agresyvių koroziją skatinančių medžiagų, duryse.
• Nedėkite į atidarymo sritį, užrakto sistemą arba
užrakto plokšteles jokių pašalinių daiktų ir (arba) medžiagų, kurie (kurios) turėtų neigiamos įtakos naudojimui arba trukdytų užraktą naudoti pagal paskirtį.
• Jei AS 3500/3600 prijungtas per profilinį cilindrą,
tada pagrindinis skląstis yra išvestas, o rankena
užblokuota (apsauga nuo vaikų). Tokiu atveju negalima atidaryti valdant elektronines dalis.Neatlikite
prie daugiafunkcio užrakto jokių neleistinų veiksmų ir
(arba) pakeitimų.
• Nenaudokite rakinimo elementų durims laikyti
atidarytoje padėtyje.
H47.ELEKS005LT-00
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• Judančių arba reguliuojamų užrakto dalių (pvz.,
skląsčio, liežuvėlio) neleidžiama lakuoti.

1.5

Įprastinės ir techninės priežiūros nurodymai

• Patikrinkite vieną kartą per metus, ar visos judančios
dalys veikia nepriekaištingai. Patikrinkite, ar gerai
pritvirtintos varžtinės jungtys.
• Visi daugiafunkcio užrakto komponentai yra sutepti
ilgam laikui, todėl jiems nereikia atlikti techninės
priežiūros darbų. Jei vis dėl reikėtų papildomo tepimo, naudokite tik visiškai sintetinį aerozolinį tepalą,
kurio sudėtyje nėra dervų.
• Nenaudokite agresyvių valiklių arba valiklių, kurių
sudėtyje yra tirpiklių. Antraip galite pažeisti dalių
paviršius.
• Statytojai ir naudotojai turi būti instruktuojami dėl
daugiafunkcio užrakto naudojimo ir priežiūros.

1.6

1.7.2 Kitos vaizdavimo priemonės
Šioje instrukcijoje naudojami toliau pateikti simboliai
turi tokias reikšmes:
ff po šios žymos pateikiamas tekstas yra veiksmų, kuriuos reikia atlikti eilės tvarka, vykdymo instrukcijos;
• po šios žymos pateikiamas tekstas atskirais punktais;
– po šios žymos pateikiamas tekstas atskirais papunkčiais;
„ “ tekstu kabutėse pateikiamos nuorodos į kitus
skyrius arba skirsnius.

1.8

Tinkamas šalinimas
Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis
atliekomis. Prietaisą, priedus ir pakuotę šalinkite aplinkai
nekenksmingu būdu, t. y. atiduokite perdirbti.

1.9

Sutrikimų priežastys

Matmenys

Visi matmenys nurodyti mm.

1.7

Vaizdavimo priemonės

1.7.1 Naudojami simboliai
Šiame dokumente naudojamos tokios piktogramos:
Naudinga informacija arba patarimas
Nenaudoti mechaninės jėgos
Naudoti akis saugančias priemones

Durų sąvaros negalima skersai gręžti spynos dėžutės
srityje, jei yra sumontuotas daugiafunkcis užraktas.

Avėti apsauginius batus
Mūvėti apsaugines pirštines
Skaityti atitinkamą instrukcijos vietą

Keturbriaunio rankenos kaiščio negalima kalti pro spynos lizdą naudojant jėgą.
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Durų sąvaros neleidžiama nešti laikant už rankenos.

Kai durys atidarytos, visi užrakinimo elementai neturi
būti išvesti į išorę.

Vienu metu neleidžiama judinti rankenos ir rakto.

Dvivėrių durų neleidžiama spausti laikant už stacionarios varčios.

Rankeną leidžiama apkrauti tik normalia rankenos sukimosi kryptimi. Spaudimo kryptimi rankeną leidžiamą
apkrauti maks. 150 N jėga.
Spyną arba daugiafunkcį užraktą leidžiama rakinti tik
tinkamu raktu (draudžiama naudoti kitus daiktus).

6/18
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2

Sauga

Prieš atlikdami daugiafunkcio užrakto AS3500/3600
su automatiniu atidarymo mechanizmu 2.1 valdymo
veiksmus atidžiai perskaitykite toliau pateiktus saugos
nurodymus.
Jie padės užtikrinti Jūsų saugumą ir išvengti pavojų,
sužalojimų bei materialinės žalos. Laikykitės visų įspėjimų.

2.1

Elektros energija

Prieš bet kokius darbus prie daugiafunkcio užrakto
AS3500/3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu
2.1 atidžiai perskaitykite montavimo instrukciją.
• Visus darbus prie 230 V trifazės srovės tinklo leidžiama atlikti tik kvalifikuotiems elektrotechnikams.
• Vykdant visus darbus prie 230 V trifazės srovės tinklo
būtina laikytis naujausių VDE taisyklių (pvz., VDE
0100) ir nacionalinių teisės aktų.
• Tiesdami prijungimo prie tinklo laidą užtikrinkite
apsauginį atjungimą nuo visų polių.
• Naudojant kai kurias rinkoje įprastas išorines įėjimo
kontrolės sistemas, įjungus darbinę įtampą išvedamas trumpas atidarymo impulsas. Tokiu atveju,
naudojant daugiafunkcį užraktą AS3500/3600 su
automatiniu atidarymo mechanizmu 2.1, po įtampos
dingimo gali būti vykdoma atidarymo eiga. Jei kyla
abejonių, pasikonsultuokite su konkrečios sistemos
gamintoju.
Jei energijos perdavimo laidai nutiesiami lygiagrečiai
duomenų perdavimo laidams (ISDN, DSL ir t. t.), gali
sumažėti duomenų perdavimo sparta. Rekomenduojame
naudoti ekranuotus KFV laidus. Žr.: KFV GENIUS ir automatinių atidarymo mechanizmų katalogą.
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3

Automatinio atidarymo mechanizmo komponentai

3.1

Jungčių priskirtis

[1] Jungtys ir funkcija
Jungtys

Funkcija

A, B, C, D

Gnybtas A/B =
duomenų sąsaja SI-BUS
Gnybtas C =
maitinimo įtampos išėjimas – GND
Gnybtas D =
maitinimo įtampos išėjimas + 24 V DC

2, 3

Darbinė įtampa
Gnybtas 2 = + 24 V DC
Gnybtas 3 = – GND

4

Išorinis atrakinimo signalas
Jei šiam gnybtui nustatoma + 24 V DC
≥ 1 s, vykdoma atidarymo eiga.

Automatinio atidarymo mechanizmas 2.1 daugiafunkciam užraktui AS3500/3600

1
2 *

[2] Mygtukas su meniu šviesos diodu
Čia atliekami visi automatinio atidarymo mechanizmo
nustatymai. Spausdami įvairias parinktis galite perjungti
atskirus meniu punktus ir nustatyti įvairias funkcijas.
[3] Būsenos šviesos diodas
Rodo esamą veikimo būseną. Išsamesnę informaciją žr.
„Būsenos šviesos diodo indikacijos".

3 *

* Galima pasiekti tik išmontavus.
8/18
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4

Valdymas

4.1

Naudojimo meniu
1

2

Garsinio signalo
garsas

Sistemos paslaugos
K

A

Prijungti prietaisą

100 %
A

K

B

Atjungti prietaisą

75 %
A

K

C

C

Protokolo rodymas

(50 %)
A

3

B

K

D

D

25 %
A

E

0%
A

F
(gamykloje atlikti
nustatymai)
K
H

A
B

		

Ilgas paspaudimas: spausti mygtuką 3 s

Meniu iškvietimas: spausti mygtuką 8 s

4

Purpurinė
Balta

[1] 1 lygmuo

Trumpas paspaudimas: spausti mygtuką 1 s

C

Juoda

E

Raudona

K

Turkio

D

Oranžinė

F

Mėtų

H

Violetinė

[2] pagrindinio meniu 1 lygmuo [3] nustatymo srities 2 lygmuo

Mygtukas su meniu švieos diodu
Visi valdymo veiksmai ir nustatymai atliekami mygtuku
su meniu švieos diodu.
Mygtukas paspaudžiamas. Naršymo ir atskirų funkcijų
programavimo veiksmai atliekami pasirinkus vieną iš
trijų skirtingų mygtuko paspaudimo laikų (1 s, 3 s ir 8 s).
Mygtuko šviesos diodas šviečia arba mirksi įvairiomis
spalvomis. Atskiros spalvos informuoja apie naudotojo
pasirinktą meniu vietą.

L

Mėlyna

[4] paaiškinimas

*

* Galima pasiekti tik išmontavus.
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Trys paspaudimo laikai
Šioje instrukcijoje trys skirtingi paspaudimo laikai žymimi trimis skirtingomis rodyklėmis.

Didelė rodyklė
juoda
=8s

Didelė rodyklė
pilka
=3s

Maža rodyklė
pilka
=1s

Pagrindinio meniu 2 lygmens perjungimas
Spauskite mygtuką (8 s).
Pagrindinio meniu 2 lygmuo
2 lygmenyje yra pagrindinis meniu, kuris susideda iš
dviejų meniu punktų.
Spaudžiant mygtuką (1 s), atliekant atskirus žingsnius
iškviečiami meniu punktai.
Atlikus kiekvieną žingsnį pasikeičia šviesos diodo spalva.
Kiekviena spalva žymimas iškviestas meniu punktas.

K

A

Nustatymų srities 3 lygmens perjungimas
Iškvietus pageidaujamą meniu punktą ir spaudžiant
mygtuką (3 s) atveriama meniu punkto nustatymo
sritis.
Nustatymų srities 3 lygmuo
Pavyzdyje parodytas meniu punktas „Sistemos paslaugos“ K :
3 lygmenyje švieoso diodas pradeda mirksėti. Spalva
pakaitomis pasikeičia iš pagrindinės pasirinkto meniu
punkto spalvos į paskutinės išsaugotos pozicijos nustatymo srityje spalvą.
Paleidžiant pirmą kartą rodoma gamykloje nustatyta
pozicija. Gamykloje atlikti nustatymai lentelėje pavaizduoti raudona spalva. Sistemos paslaugų meniu gamykloje atlikti nustatymai yra 4 poz. H .
Spaudžiant mygtuką (1 s), atliekant atskirus žingsnius
iškviečiamos meniu punktų nustatymo parinktys. Atlikus kiekvieną žingsnį pasikeičia antra mirksinčio šviesos
diodo spalva. Antra spalva žymima nustatymo srities
pozicija. Kiekvieno meniu punkto pozicijų skaičius gali
būti skirtingas. Būna iki keturių pozicijų.
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1 poz.
2 poz.
3 poz.

K
K
K

B
C
D

Balta
Juoda
Oranžinė

4 poz.

K

H

Violetinė
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A

K

D

Prijungti prietaisą
Atjungti prietaisą
Protokolo rodymas
(gamykloje atlikti nustatymai)
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Išsaugojimas ir veiksmo užbaigimas
Pasirinkus pageidaujamą nustatymą reikia 3 s spausti mygtuką su meniu šviesos diodu. Taip išsaugomas
nustatymas. Po to automatiškai perjungiamas 1 lygmuo.
Veiksmo užbaigimas neatliekant pakeitimo
Palaukite blokavimo viršijus laiko limitą (30 s).
Budėjimo režimas
Jei per 2 min nepaspaudžiamas mygtukas su meniu
šviesos diodu, išjungiamas šio mygtuko apšvietimas ir
būsenos šviesos diodas.

Po atidarymo signalo įtraukiamas liežuvėlis ir pasigirsta iki 3 s trunkantis akustinis signalas.

Vykstant ilgalaikiam valdymui per gnybtą 4 išvedamas 7 s trunkantis akustinis signalas, kuris po to automatiškai išjungiamas.
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4.2

Garsinio signalo garso nustatymas

Garsinis signalas naudojamas akustiniam pranešimui apie atidarymo eigą arba netinkamą veikimą.
Atidarymo eigos pranešimo garsą galima nustatyti penkiomis pakopomis nuo 0 % iki 100 %. Su juo susietas meniu
šviesos diodo mygtuko garsas, išskyrus 0 % pakopą. Šiuo atveju nustatoma 25 % garso pakopa.
Pranešimo apie netinkamą veikimą garsas yra nustatytas nekintamai.
1
Garsinio signalo
garsas

2

Sistemos paslaugos
K

A

Prijungti prietaisą

100 %
A

K

B

Atjungti prietaisą

75 %
A

K

C

C

Protokolo rodymas

(50 %)
A

3

B

K

D

D

25 %
A

E

0%
A

F
(gamykloje atlikti
nustatymai)
K
H

Ilgas paspaudimas: spausti mygtuką 3 s

Meniu iškvietimas: spausti mygtuką 8 s

4

Purpurinė
Balta

A
B

		

Trumpas paspaudimas: spausti mygtuką 1 s

C

Juoda

E

Raudona

K

Turkio

D

Oranžinė

F

Mėtų

H

Violetinė

[1] 1 lygmuo

[2] pagrindinio meniu 1 lygmuo [3] nustatymo srities 2 lygmuo

L

Mėlyna

[4] paaiškinimas

A

Pagrindinis meniu

Spausti mygtuką 1 x 8 s

A

Garsinio signalo garso nustatymo iškvietimas

Spausti mygtuką 1 x 3 s

A

B

100 %

Spausti mygtuką 1 x 1 s

A

C

75 %

Spausti mygtuką 2 x 1 s

A

D

50 %*

Spausti mygtuką 3 x 1 s

A

E

25 %

Spausti mygtuką 4 x 1 s

A

F

Išjungti

Spausti mygtuką 5 x 1 s

Išsaugoti
parinktį
Spausti mygtuką
1x3s

*Standartinė, pristatyto naujo gaminio vertė
Kai per gnybtą 4 išvedamas ilgalaikio atidarymo impulsas, garsinio signalo skleidžiamas garsas išjungiamas ne vėliau nei po 7 s.
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4.3

Sistemos paslaugų iškvietimas

Sistemos paslaugos naudojamos paleidžiant pirmą kartą arba techninio aptarnavimo atvejais.
1
Garsinio signalo
garsas

2

Sistemos paslaugos
K

A

Prijungti prietaisą

100 %
A

K

B

Atjungti prietaisą

75 %
A

K

C

C

Protokolo rodymas

(50 %)
A

3

B

K

D

D

25 %
A

E

0%
A

F
(gamykloje atlikti
nustatymai)
K
H

Ilgas paspaudimas: spausti mygtuką 3 s

Meniu iškvietimas: spausti mygtuką 8 s

4
A
B

		

Purpurinė
Balta

[1] 1 lygmuo

Trumpas paspaudimas: spausti mygtuką 1 s

C

Juoda

E

Raudona

K

Turkio

D

Oranžinė

F

Mėtų

H

Violetinė

[2] pagrindinio meniu 1 lygmuo [3] nustatymo srities 2 lygmuo

L

Mėlyna

[4] paaiškinimas

A

Pagrindinis meniu

Spausti mygtuką 8 s

K

Pasirinkti meniu punktą „Sistemos paslaugos“

Spausti mygtuką 1 x 1 s

K

Iškviesti meniu punktą „Sistemos paslaugos“

Spausti mygtuką 1 x 3 s
Spausti mygtuką 1 x 1 s

K

B

Prijungti prietaisus (tik su SI-RS485 suderinamus prietaisus)

K

C

Atjungti prietaisus (tik su SI-RS485 suderinamus prietaisus)

Spausti mygtuką 2 x 1 s

K

D

Protokolo rodymas pagal tonų seką

Spausti mygtuką 3 x 1 s

K

H

Gamykloje atlikti nustatymai (standartinių verčių nustatymas)

Spausti mygtuką 6 x 1 s

H47.ELEKS005LT-00
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Išsaugoti
parinktį
Spausti mygtuką
1x3s
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Naudojimo instrukcija

Elektromechaninės sistemos
Automatinis atidarymo mechanizmas 2.1
4.4

Būsenos šviesos diodo indikacijos
Šviesadiodis

Zirzeklis

Aprašymas

Priemonė

Pastaba

Žalia

Sutrikimo nėra

Mirksinti
žalia

Atidarymo signalas yra gnybte
4.

Mirksinti
geltona

Netinkami kontaktai su prijunPatikrinti prijungimo gnybtus
gimo gnybtais

Jei klaida nedingsta,
susisiekti su techninio aptarnavimo atstovu

Geltona

Ribota funkcija

Susisiekti su techninio aptarnavimo atstovu

Raudona

Raudona

Mirksinti
raudona

Netinkama maitinimo įtampa

Patikrinti maitinimo įtampą

Viršyta darbinė įtampa

Patikrinti aplinkos temperatūrą

Valdymo bloko klaida

Blokavimas vykstant atidarymo eigai

Jei klaida nedingsta,
susisiekti su techninio aptarnavimo atstovu
Susisiekti su techninio aptarnavimo atstovu

Patikrinti, ar mechaninės dalys
paslankios
Jei klaida nedingsta, susisiekti su
Patikrinti, ar pagrindinis skląstis
buvo išvestas per profiliuotą cilin- techninio aptarnavimo atstovu
drą (aktyvinta apsauga nuo vaikų /
užblokuota rankena)
= šviesos diodas
= švieoso diodas
šviečia
mirksi

• Jei užrakinama arba atrakinama cilindro raktu, jis visada turi būti pasukamas iki galinės atramos. Cilindro raktą iš spynos cilindro galima ištraukti atlikus dalinį pasukimą.
• Jei durys atrakinamos automatiškai, jos lieka atidarytos 3 s ir per šį laiką nuskamba akustinis signalas.
• Jei per šį laiką durys neatidaromos, daugiafunkcis užraktas AS3500/3600 su automatinio atidarymo mechanizmu 2.1 vėl
nustatomas į užrakinimo padėtį. Jei durys uždaromos, daugiafunkcis užraktas AS3500/3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu 2.1 užrakinamas automatiškai ir mechaniškai.
• Atidaryti per spynos cilindrą, su rankena arba horizontalia valdymo rankena galima tik tada, kai variklis yra sustojęs.
• Jei AS 3500/3600 prijungtas per profilinį cilindrą, tada pagrindinis skląstis yra išstumtas, o rankena užblokuota (apsauga nuo
vaikų). Tokiu atveju negalima atidaryti valdant elektronines dalis.
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Elektromechaninės sistemos
Automatinis atidarymo mechanizmas 2.1

4.5

Techniniai duomenys
Aplinkos sąlygos

Durų aplinkos temperatūros diapazonas
(pagal DIN EN 14846, K, M, L, N P klasė)
Santykinė oro drėgmė
Apsaugos klasė

TUM

nuo - 25 °C iki + 70 °C
nuo 20 % iki 80 % (be kondensato)
IP 40

Elektros duomenys

Darbinė įtampa
UB
Budėjimo / parengties režimo darbinė srovė IST

24 V DC (nuo 19 V DC iki 32 V DC)
tip. 30 mA

Darbinė srovė įjungiant variklį

IB

tip. 500 mA (maks. 1000 mA)

Apsauga nuo polių sukeitimo

UVerp

- 50 V

Gnybto 4 įėjimo signalas

Atrakinimo įjungimas
Atrakinimas išjungimas
Vidinis, su įtampą mažinančia varža

UKL4.ON
UKL4.OFF
RPulldown

> 7,0 V DC
< 4,0 DC V
4,7 kΩ

Matmenys

Matmenys

plotis x ilgis x
gylis

16 mm x 252 mm x 49 mm + priekinė spynos dalis

Laidų ilgis

0,14 mm² skerspjūvio ploto laido ilgis
0,5 mm² skerspjūvio ploto laido ilgis

H47.ELEKS005LT-00

LIYCY
LIYCY

≤ 24 m
≤ 50 m
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Elektromagnetinio suderinamumo patikros ataskaita
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