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1 Úvod

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 

1.2 Cieľová skupina, pre ktorú je určená táto 
dokumentácia

Táto dokumentácia je určená pre koncového používa-
teľa. Aby ste zabezpečili bezpečné používanie A-otvárača 
a zabránili chybám funkcie príp. škodám, prečítajte si 
celý tento návod na obsluhu a dodržujte najmä pokyny 
uvedené v kapitole „Bezpečnosť“.

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

je špeciálny uzáver slúžiaci na odblokovanie pomocou 
motora.

• Viacbodový uzáver AS3500/3600 s A-otváračom 2.1 
je vhodný pre montáž do domových dverí vyrobených 
z dreva, hliníka, ocele alebo plastu v súkromných 
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. Nevy-
konávajte zmeny na komponentoch zariadenia.

• Viacbodový uzáver AS3500/3600 s A-otváračom 2.1 
používajte iba s originálnym príslušenstvom KFV. 

1.3.1 Uzáver a kovanie
• Nie je povolené používať prídavné zariadenia na zais-

tenie dverí (s výnimkou zatvárača dverí). Prípadne 
inštalovaný zatvárač dverí nesmie brániť tomu, aby 
mohli dvermi manipulovať deti, staršie osoby alebo 
fyzicky znevýhodnené osoby.

• Viacbodový uzáver AS3500/3600 s A-otváračom 
2.1 nie je povolené opravovať. Viacbodový zámok 
AS3500/3600 s A-otváračom 2.1 musí v prípade jeho 
poškodenia opraviť spoločnosť KFV alebo servisný 
technik autorizovaný spoločnosťou KFV.

• Smú sa používať výlučne časti rámu KFV s nastavením 
Q.

1.3.2 Preprava
• Krídlo dverí vždy prepravuje v zvislej polohe.
• Dvere počas prepravy nedržte za kľučku ani za kova-

nie.
1.3.3 Otváranie/zatváranie/zaistenie
• Dvere musí byť možné ľahko otvárať aj zatvárať. 

Výstupok západky a/alebo závory nesmie brániť pri 
otváraní a zatváraní dverí.

• Uzatváracie diely zámku musia do častí rámu vždy voľ-
ne zapadnúť.

• Ak uzatváracie prvky voľne nezapadajú, tak je nutné 
opätovne nastaviť priechody v častiach rámu a AT-kus.

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

sa nesmie používať v dverách únikových východov!
• Viacbodový uzáver AS3500/3600 s A-otváračom 2.1 

nie je dimenzovaný tak, aby absorboval zmeny tvaru 
alebo zmeny utesnenia následkom teplotných zmien 
alebo konštrukčných zmien stavby.

• 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.

• 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. 

• 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.

• Na viacbodovom uzávere sa nesmú vykonávať žiadne 
zásahy a/ani zmeny. 

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

• Neprelakujte pohyblivé príp. nastaviteľné časti zámku 
(napr. závoru, strelku).

1.5 Pokyny pre ošetrovanie a údržbu
• Raz za rok skontrolujte, či sú bezchybne funkčné všet-

ky pohyblivé komponenty. Skontrolujte pevné ulože-
nie skrutkových spojov.

https://downloads.siegenia.com/de/00005/index.html 
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• Všetky ďalšie komponenty viacbodového uzáveru sú 
premazané mazivom s dlhotrvajúcim účinkom a sú 
preto bezúdržbové. Ak by však napriek tomu bolo 
potrebné dodatočne premazať komponenty, použite 
výlučne plne syntetické mazivo v spreji, ktoré neob-
sahuje živicu.

• Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani čisti-
ace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel. V dôsledku 
ich použitia môže dôjsť k poškodeniu povrchov kom-
ponentov.

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

1.6 Údaje o rozmeroch
Všetky rozmery sú uvedené v mm.

1.7 Zobrazovacie prostriedky
1.7.1 Použité symboly
V tomto dokumente sú použité nasledovné piktogramy:

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

1.7.2 Ostatné zobrazenia
Písmená uvedené v tomto návode majú nasledovný výz-
nam:

 f Texty nasledujúce za touto značkou sú návody na 
kroky, ktoré je nutné vykonať v stanovenom poradí.

• Texty nasledujúce za touto značkou sú položky v 
zozname.
– Texty nasledujúce za touto značkou sú položky v 

zozname o úroveň nižšie.
„ “ Texty uvedené v úvodzovkách sú krížové odkazy 
odkazujúce na iné kapitoly alebo odseky.

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

1.9 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.

https://www.siegenia.com
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Kľučka a kľúč sa nesmú ovládať súčasne.

Dvojkrídlové dvere sa nesmú násilne otvárať pomocou 
zaisteného krídla.

Krídlo dverí sa nesmie prenášať uchopením za kľučku. 

Keď sú dvere otvorené, nesmú byť vysunuté prvky uzá-
veru.

Kľučka sa smie zaťažovať iba v bežnom zmysle otáčania. V 
smere stláčania sa na kľučku smie vyvinúť sila max. 150 N. 
Zámok príp. viacbodový uzáver sa smie zatvárať iba prís-
lušným kľúčom (a nie inými predmetmi).

https://downloads.siegenia.com/de/00005/index.html 
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2 Bezpečnosť
Skôr než začnete s obsluhou viacbodového uzáveru 
AS3500/3600 s A-OTVÁRAČOM 2.1, dôkladne si prečíta-
jte nasledovné bezpečnostné pokyny.
Slúžia pre Vašu bezpečnosť a majú zabrániť ohrozeniam, 
poraneniam a materiálnym škodám. Dodržujte všetky 
výstražné upozornenia.

2.1 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 dodržu-

jte aktuálne predpisy VDE (napr. VDE 0100) aj prís-
lušné predpisy danej krajiny.

• V prípade uloženia sieťového pripojovacieho kábla na 
strane zákazníka zrealizujte poistné odpojovacie zari-
adenie 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-OT-
VÁRAČOM 2.1 zapríčiniť po prerušení dodávky napä-
tia 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.

https://www.siegenia.com
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3 Komponenty A-otvárača

3.1 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. Stlačením tlačidla v rôznom slede sa dostanete 
k jednotlivým bodom menu a môžete tak nastaviť rôzne 
funkcie. 

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

A-otvárač 2.1 pre viacbodový uzáver AS3500/3600

* Prístup možný iba v demontovanom stave.

https://downloads.siegenia.com/de/00005/index.html 
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4 Obsluha

4.1 Menu - Manipulácia

1  

Hlasitosť bzučiaka Systémové služby

A K

100 % Pripojenie zaria-
denia

A B K B

75 % Odpojenie zaria-
denia

A C K C

(50 %) Výdaj protokolu
A D K D

25 %
A E

0 %
A F

(výrobné nastavenia)
K H

Vyvolanie menu: Stlačte tlačidlo 
na 8 s

Dlhé stlačenie: Stlačte tlačidlo na 3 s

Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo na 1 s

A Magenta C Čierna E Červená K Tyrkisová
L Modrá

B Biela D Oranžová F Svetlo-
zelená H Fialová

2

3

4

   [1] Rovina 1 [2] Rovina 1 Hlavné menu  [3] Rovina 2 Rozsah nastavenia [4] Legenda

Tlačidlo s LED menu

*

Celá obsluha a všetky nastavenia sa vykonávajú pomo-
cou tlačidla s LED menu.
Stlačíte tlačidlo. Navigácia a programovanie jednotlivých 
funkcií sa vykoná podľa rôznej dĺžky stlačenia tlačidla (1 
s, 3 s, 8 s).
LED tlačidla svieti príp. bliká rôznymi farbami. Podľa jed-
notlivých farieb je možné určiť, v ktorej pozícii menu sa 
nachádza používateľ.

* Prístup možný iba v demontovanom stave.

https://www.siegenia.com
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Tri doby stlačenia tlačidla
Tri rôzne doby podržania stlačenia tlačidla sú v tomto 
návode označené tromi rôznymi šípkami.

Veľká šípka 
čierna 
= 8 s

Veľká šípka 
šedá 
= 3 s

Malá šípka 
šedá 
= 1 s

Prechod na rovinu 2 Hlavné menu
Podržte stlačené tlačidlo (8 s).

Rovina 2 Hlavné menu A K

V rovine 2 sa nachádza hlavné menu pozostávajúce z 
dvoch bodov menu.
Stlačením tlačidla (1 s) postupne vyvoláte jednotlivé 
body menu.
Pri každom kroku sa zmení farba LED. Každá farba oz-
načuje vyvolaný bod menu.

Prechod na rovinu 3 Rozsah nastavenia
Ak ste vyvolali želaný bod menu, tak stlačením tlačidla 
(3 s) otvoríte rozsah nastavenia príslušného bodu menu.

Rovina 3 Rozsah nastavenia A D K H

Na príklade bodu menu „Systémové služby“ K :
V rovine 3 začne blikať LED. Striedavo sa zobrazuje 
základná farba zvoleného menu a farba pozície v roz-
sahu nastavenia, ktorá bola naposledy uložená.
Pri prvom uvedení do prevádzky je poloha nastavená 
výrobcom. Výrobné nastavenia sú v tabuľkách zvýra-
znené červenou farbou. V menu systémové služby sa 
výrobné nastavenie nachádza na poz. 4 H .

Stlačením tlačidla (1 s) postupne vyvoláte možnosti 
nastavenia príslušného bodu menu. Pri každom kroku 
sa zmení farba blikajúcej LED. Druhá farba označuje po-
zíciu v rámci rozsahu nastavenia. Počet pozícií sa líši v 
závislosti od príslušného bodu menu. Existujú max. štyri 
pozície.

Poz. 1 K  B Biela Pripojenie zariadenia
Poz. 2 K  C Čierna Odpojenie zariadenia
Poz. 3 K  D Oranžová Výdaj protokolu
Poz. 4 K  H Fialová (výrobné nastavenia)

https://downloads.siegenia.com/de/00005/index.html 
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Uloženie a ukončenie
Po zvolení želaného nastavenia podržte stlačené „tlačid-
lo s LED menu“ po dobu 3 s. Týmto spôsobom sa uloží 
nastavenie. Následne automaticky prejdete na rovinu 1.

Ukončenie bez vykonania zmien
Počkajte na uplynutie doby nečinnosti (30 s).

Pohotovostný režim
Po uplynutí 2 min bez stlačenia tlačidla s LED menu sa 
vypne jeho podsvietenie aj stavová LED.

Po vygenerovaní signálu pre otvorenie sa stiahne strelka a zaznie akustický signál na max. 3 s.

Pri trvalej aktivácii na svorke 4 zaznie akustický signál po dobu 7 s a potom sa automaticky vypne. 

https://www.siegenia.com
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4.2 Nastavenie hlasitosti bzučiaka
Bzučiak slúži na akustické spätné hlásenie otvárania príp. chybnej funkcie.
Hlasitosť spätného hlásenia otvárania je možné nastaviť v piatich krokoch od 0 % do 100 %. S ňou súvisí aj hlasitosť 
pri stlačení tlačidla LED menu s výnimkou stupňa hlasitosti 0 %. V tom prípade je hlasitosť 25 %.
Hlasitosť spätného hlásenia pri chybnej funkcií je vopred pevne nastavená.

1   

Hlasitosť bzučiaka Systémové služby

A K

100 % Pripojenie zaria-
denia

A B K B

75 % Odpojenie zaria-
denia

A C K C

(50 %) Výdaj protokolu
A D K D

25 %
A E

0 %
A F

(výrobné nastavenia)

K H

Vyvolanie menu: Stlačte tlačidlo 
na 8 s

Dlhé stlačenie: Stlačte tlačidlo na 3 s

Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo na 1 s

A Magenta C Čierna E Červená K Tyrkisová
L Modrá

B Biela D Oranžová F Svetlo-
zelená H Fialová

2

   [1] Rovina 1 [2] Rovina 1 Hlavné menu  [3] Rovina 2 Rozsah nastavenia [4] Legenda

A Hlavné menu Stlačenie tlačidla 1 x 8 s

Uloženie 
voľby

Stlačenie tlačidla 
1 x 3 s

A Vyvolanie nastavenia hlasitosti bzučiaka Stlačenie tlačidla 1 x 3 s
A B 100 % Stlačenie tlačidla 1 x 1 s

A C 75 % Stlačenie tlačidla 2 x 1 s

A D 50 %* Stlačenie tlačidla 3 x 1 s
A E 25 % Stlačenie tlačidla 4 x 1 s
A F Vyp Stlačenie tlačidla 5 x 1 s

* Štandardná hodnota pri dodávke

V prípade trvalého impulzu pre otvorenie na svoeke 4 sa najneskôr po 7 s vypne výstup akustického signálu na bzučiaku.

3

4

https://downloads.siegenia.com/de/00005/index.html 
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4.3 Vyvolanie systémových služieb
Systémové služby slúžia hlavne pre uvedenie do prevádzky alebo pre prípad servisného zásahu.

1   

Hlasitosť bzučiaka Systémové služby

A K

100 % Pripojenie zaria-
denia

A B K B

75 % Odpojenie zaria-
denia

A C K C

(50 %) Výdaj protokolu
A D K D

25 %
A E

0 %
A F

(výrobné nastavenia)
K H

Vyvolanie menu: Stlačte tlačidlo 
na 8 s

Dlhé stlačenie: Stlačte tlačidlo na 3 s

Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo na 1 s

A Magenta C Čierna E Červená K Tyrkisová
L Modrá

B Biela D Oranžová F Svetlo-
zelená H Fialová

2

3

4

   [1] Rovina 1 [2] Rovina 1 Hlavné menu  [3] Rovina 2 Rozsah nastavenia [4] Legenda

A
Hlavné menu Podržať tlačidlo stlačené 

na 8 s

Uloženie 
voľby

Stlačenie tlačidla 
1 x 3 s

K Voľba bodu menu „Systémové služby“ Stlačenie tlačidla 1 x 1 s

K Vyvolanie bodu menu „Systémové služby“ Stlačenie tlačidla 1 x 3 s

K B Pripojenie zariadení (iba pre zariadenie kompatibilné s SI-RS485) Stlačenie tlačidla 1 x 1 s

K C Odpojenie zariadení (iba pre zariadenie kompatibilné s SI-RS485) Stlačenie tlačidla 2 x 1 s

K D Výdaj protokolu prostredníctvom sledu akustických signálov Stlačenie tlačidla 3 x 1 s

K H Výrobné nastavenia (nastavenie štandardných hodnôt) Stlačenie tlačidla 6 x 1 s

https://www.siegenia.com
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4.4 Zobrazenia stavovej LED

LED Bzučiak Popis Opatrenie Poznámka

Zelená Žiadna porucha

Bliká nazele-
no

Na svorke 4 je prítomný signál 
pre otvorenie.

Bliká nažlto Chybné kontakty pripojo-
vacích svoriek Skontrolovať pripojovacie svorky Ak chyba pretrváva, 

kontaktovať servisnú firmu

Žltá Obmedzená funkcia Kontaktovať servisnú firmu

Červená
Chybné napájacie napätie Dať skontrolovať napájacie 

napätie Ak chyba pretrváva, 
kontaktovať servisnú firmuPrekročenie prevádzkového 

napätia Skontrolovať teplotu okolia

Červená Chyba v riadiacej jednotke Kontaktovať servisnú firmu

Bliká načer-
veno Blokovanie počas otvárania

Skontrolovať, či je zabezpečený 
ľahký mechanický chod

Ak chyba pretrváva, kontaktovať 
servisnú firmu

Skontrolovať, či bola pripojená 
hlavná závora prostredníctvom 
dvojitej cylindrickej vložky (detská 
poistka aktivovaná / kľučka blo-
kovaná)

= LED svieti  = LED bliká

• Zamykať alebo odomykať pomocou kľúča cylindrickej vložky je nutné až na doraz. Po čiatočnom otočení späť je možné vytiah-
nuť kľúč z uzamykacej cylindrickej vložky.

• Pri automatickom odblokovaní dverí zostanú dvere ešte 3 s otvorené a počas tejto doby zaznie akustický signál.
• Ak počas tejto doby nedôjde k otvoreniu dverí, tak sa viacbodový uzáver AS3500/3600 s A-otváračom 2.1 opäť prepnú do 

zaistenej polohy. Po zatvorení dverí automaticky dôjde k zaisteniu viacbodového uzáveru AS3500/3600 s A-otváračom 2.1.
• Otvárať pomocou uzamykacej cylindrickej vložky, kľučky alebo horizontálnej manipulačnej tyče sa smie iba keď motor nie je v 

prevádzke.
• Pri uzavretí AS 3500/3600 prostredníctvom dvojitej cylindrickej vložky sa vysunie hlavná závora a tým sa zablokuje kľučka 

(detská poistka). Dvere teraz nie je možné možné otvoriť pomocou elektrickej energie.

https://downloads.siegenia.com/de/00005/index.html 
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4.5 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

https://www.siegenia.com
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5 Správa o skúške - Elektromagnetická kompatibilita

https://downloads.siegenia.com/de/00005/index.html 
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