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1 Inleiding
Lees deze handleiding volledig door, voordat u de 
A-opener 2.2 in gebruik neemt.
Houd u zich voor het veilige gebruik aan de beschreven 
bedieningswijzen om functiestoringen c.q. schade te 
voorkomen.
Neem de instructies in hoofdstuk 2 "Veiligheid" in acht 
om gevaren voor personen of schade te voorkomen.

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 aan de eindgebruiker gericht. 

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 Maataanduidingen
Alle maten zijn vermeld in mm.

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

Algemeen waarschuwingsteken

Nuttige informatie of advies

De volgende symbolen voor de LEDs worden in dit 
document gebruikt:

LED uit

LED brandt

LED knippert

LED knippert afwisselend in de weer-
gegeven kleuren

1.8 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.

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

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

persoonlijke 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 instructies voorkomt de beschadiging van de 
componenten.

Informatie, advies enz.

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

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.



Elektromechanisch Bedieningshandleiding

A-opener 2.2

09.20196/16 H47.ELEKS011NL-00

3 Aansluitingen en bedieningselementen

A

SI-B
us

Siem
ensstr. 10

D
-42551 Velbert

A
-O

PEN
ER

 2.2
SN

:
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

1

33

4

2

Positie Functie

[1] SI-BUS-aansluiting

[2] Analoge aansluiting

[3]

Toets met LED-menu voor de menubesturing (bevindt zich 
onder het etiket) om alle instellingen van de A-opener uit te 
voeren. Bij de navigatie door het menu geven de afzonderlij-
ke kleuren en toestanden (branden of knipperen) informatie 
over de positie in het menu waar de gebruiker zich bevindt 
(zie hoofdstuk 4.1).

[4] LED-status voor de weergave van de actuele bedrijfstoe-
stand.

De bediening van de toets voor de menubesturing en de weer-
gave van de LED-status kunnen uitsluitend plaatsvinden wanneer 
deze niet gemonteerd is.
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4 Bediening

4.1 Menubediening
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De bediening van de toets voor de 
menubesturing en de weergave van 
de LED-status kunnen uitsluitend 
plaatsvinden wanneer deze niet 
gemonteerd is.

 f Om naar het menu te gaan, 
drukt uop de A-opener toets, 
houdt deze  8 seconden lang 
ingedrukt, totdat het LED-menu 
magenta brandt. Tijdens de 8 
seconden brandt de LED-menu 
blauw.

 f Ter bevestiging klinkt een akoes-
tisch signaal. 
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 f Om over te schakelen naar de 
menupunten van niveau 1 (zie 
4.2), drukt u 1 seconde lang op 
de menutoets.

 f Iedere druk op de toets wordt 
door een akoestisch signaal 
bevestigd. 
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 f Om het menu van niveau 1 te 
selecteren, houdt u de menu-
toets 3 seconden lang op het 
desbetreffende hoofdmenu 
ingedrukt.

 f Ter bevestiging klinkt een akoes-
tisch signaal.

 f De geselecteerde functie in 
niveau 2 wordt met wisselende 
kleur knipperend weergegeven.
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 f Om over te schakelen naar de 
functies in niveau 2 (zie 4.2), 
drukt u 1 seconde lang op de 
menutoets.

 f Iedere druk op de toets wordt 
door een akoestisch signaal 
bevestigd.
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 f Om een functie te selecteren, 
drukt u 3 seconden lang op de 
toets.

 f Ter bevestiging klinkt een akoes-
tisch signaal.

 f Het menu wordt verlaten.

De menu-instellingen worden zonder wijzigingen beëindigd, als binnen een timeout van 30 seconden geen gegevens worden ingevoerd.
Na 2 minuten zonder bediening van de toets wordt de LED-status uitgeschakeld.

4.2 Menustructuur

 

De standaardwaarden bij levering 
staan vetcursief tussen haakjes 
(voorbeeld: (50%)).

N
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Volume 
zoemer Apparaat Systeemdiensten Wifi

N
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100 % Apparaat  
opnieuw starten

Apparaten 
koppelen Wifi reset

75 % Standaard- 
inst.

Apparaten 
loskoppelen WPS-modus

(50 %) SW-versie TCS blokkeren Info-modus

25 % Fabrieksinstel-
lingen

0 % Wifi Aan

Wifi Uit
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4.3 Functies
4.3.1 Volume zoemer
De zoemer dient als herkenningstoon van de openingsprocedure c.q. een storing.
Het volume van de herkenning van de openingsprocedure kan in vijf trappen van 0% tot 100% worden ingesteld. 
Het volume van de menu-toets, met uitzondering van de trap 0%, is hieraan gekoppeld. Hier blijft het volume op 
25% staan. 
De volgende waarden kunnen in het menu "Volume zoemer" worden ingesteld:

Waarde LED Uitleg

100 % Het volume van de zoemer wordt op 100% ingesteld.

75 %. Het volume van de zoemer wordt op 75% ingesteld.

(50 %) Het volume van de zoemer wordt op 50% ingesteld (standaardwaarde).

25 %. Het volume van de zoemer wordt op 25% ingesteld.

0 %. Het volume van de zoemer wordt op 0% ingesteld.

Menustructuur Bedieningsvolgorde

Stap

Menu-toets 
indrukken

 
Led brandt 

blauw

LED Uitleg

1 8 s Magenta Menu-instellingen oproepen

2 3 s
(voor-
beeld)

Weergave van de actueel ingestelde waarde
(standaardwaarde: 50 %)

3 (X) x 1 s
 

tot 

Magenta/
wit

Magenta /
turkoois

Wisselen van de waarden tot de gewenste waarde:
100 % -> 75 % -> 50 % -> 25 % -> 0 %

4 3 s
(voor-
beeld) Waarde selecteren, opslaan en menu verlaten
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4.3.2 Apparaat
De volgende functies kunnen in het menu "apparaat" uitgevoerd worden:

Functie LED Uitleg

Apparaat opnieuw starten Het apparaat start opnieuw (Reboot) zonder loskoppeling van de voedingsspanning.

Standaard inst. Alle veranderbare functies in de A-opener 2.2 worden op de standaardwaarden bij levering gereset.

SW-versie De softwareversie wordt door een bepaalde LED-code afgegeven (Uitsluitend voor servicedoeleinden).

Menustructuur Bedieningsvolgorde

Stap

Menu-toets 
indrukken

 
Led brandt 

blauw

LED Uitleg

1 8 s Magenta Menu-instellingen oproepen

2 1 s Lichtblauw Overschakelen naar het menu "Apparaten"

3 3 s
Lichtblauw/
wit Menu "Apparaten" oproepen

4 (X) x 1 s
 

tot 

Lichtblauw/
wit

Lichtblauw/
oranje

Overschakelen naar de gewenste functie: 
"Apparaat opnieuw starten" -> "Standaardinst." -> 

"SW-versie"

5 3 s (voorbeeld) De functie uitvoeren
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Apparaat 
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 starten

Standaard- 
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SW-versie
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4.3.3 Systeemdiensten
Na het tot stand brengen van de voedingsspanning kan het menu "Systeemdiensten" 10 minuten lang worden opgeroepen. Daarna kunnen er 
geen instellingen meer uitgevoerd worden. Pas door het opnieuw loskoppelen en tot stand brengen van de voedingsspanning staan de 10 minuten 
opnieuw ter beschikking.

De volgende functies kunnen in het menu "Systeemdiensten" uitgevoerd worden:

Functie LED Uitleg

Apparaten koppelen

Alle via de SI-BUS aangesloten apparaten (SIEGENIA toegangscontrolesysteem, SI-BUS I/O-module enz.) worden na 
elkaar in het systeem opgenomen.  

Alle succesvol verbonden apparaten worden door een geluidstoon op het desbetreffende apparaat bevestigd. 
De A-opener 2.2 is het Master-apparaat.

Apparaten loskoppelen
Alle niet meer op de SI-BUS aangesloten apparaten worden uit de SI-BUS verwijderd. 

Ze mogen geen verbinding meer met de A-opener 2.2 hebben.
Alle nog met de SI-BUS verbonden apparaten blijven gekoppeld.

Toegangscontrole unit deblok-
keren

SIEGENIA toegangscontrole-units  (vingerscanner, transponder, keypad) die door teveel verkeerd ingevoerde gege-
vens voor een bepaalde tijd geblokkeerd zijn, kunnen met deze functie voor het aflopen van deze tijd gedeblokkeerd 

worden.

Fabrieksinstellingen
De volgende instellingen worden op fabrieksinstelling gereset:

alle apparaten-koppelingen, het volledige gebruikersbeheer, alle apparaatnamen, alle systeemnamen, 
 de wifi-configuratie, alle protocol-logrecords (ZKS), de keyless-instellingen

Wifi Aan Schakelt de wifi-functie in. De SIEGENIA Comfort App kan gebruikt worden.

Wifi Uit Schakelt de wifi-functie uit. De SIEGENIA Comfort App kan niet gebruikt worden.

Menustructuur Bedieningsvolgorde

Stap

Menu-toets 
indrukken

 
Led brandt 

blauw

LED Uitleg

1 8s Magenta Menu-instellingen oproepen

2 2 x 1 s Lichtrood Overschakelen naar het menu "Systeemdiensten"

3 3 s
Lichtrood/
wit Menu "Systeemdiensten" oproepen

4 (X) x 1 s tot 

Lichtrood/
wit

Lichtrood/
paars

Overschakelen naar de gewenste functie: 
"Apparaat koppelen" -> "Apparaat loskoppelen" ->  

"ZKS deblokkeren" -> "Fabrieksinstellingen" -> "Wifi Aan" -> "Wifi 
Uit"

5 3 s (voorbeeld) De functie uitvoeren
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4.3.4 Wifi
Na het tot stand brengen van de voedingsspanning kan het menu "Wifi" 5 minuten lang worden opgeroepen. Daarna kunnen er geen instellingen 
meer uitgevoerd worden. Pas door het opnieuw loskoppelen en tot stand brengen van de voedingsspanning staan de 5 minuten opnieuw ter 
beschikking.

De volgende functies kunnen in het menu "Wifi" uitgevoerd worden:

Functie LED Uitleg

Wifi reset De uitgevoerde Wifi-instellingen worden gereset

WPS-modus
De apparaten worden via de WPS-modus verbonden. 

De router moet deze functie ondersteunen.

Info-modus Deze modus staat voor servicedoeleinden ter beschikking. 

Nadere informatie over de wifi-functie en alle FAQs over dit thema vindt u op de volgende SIEGENIA-internetpagi-
na:

https://smarthome.siegenia.com

Menustructuur Bedieningsvolgorde

Stap

Menu-toets 
indrukken

 
Led brandt 

blauw

LED Uitleg

1 8 s Magenta Menu-instellingen oproepen

2 3 x kort Rood Overschakelen naar het menu "Wifi"

3 3 seconden Rood/wit Menu "Wifi" oproepen

4 (X) x kort tot 

Rood/wit

Rood/oranje

Overschakelen naar de gewenste functie: 
"Wifi reset" -> "WPS-modus" -> "Info-modus"

5 3 seconden (voorbeeld) De functie uitvoeren
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Wifi reset

WPS-modus

Info-modus

https://smarthome.siegenia.com
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4.4 Weergaven van de LED-status

LED Zoemer Beschrijving Maatregel Opmerking

Brandt groen Storingsvrij

Knippert groen Openingssignaal wordt toegepast

Knippert geel
Defect contact van de aansluit-

klemmen Aansluitklemmen controleren
Indien de storing voortduurt,

contact opnemen met uw servi-
cepartner.

Brandt geel Beperkte functie Contact opnemen met uw servi-
cepartner.

Brandt rood

Foutmelding van de voedings-
spanning Voedingsspanning controleren Indien de storing voortduurt,

contact opnemen met uw servi-
cepartner.Bedrijfsspanning overschreden Omgevingstemperatuur contro-

leren

Brandt rood Storing in de besturingseenheid Contact opnemen met uw servi-
cepartner.

Knippert rood
Blokkeringsstand bij de openings-

procedure

Mechanisch zware loop
controleren

Indien de storing voortduurt,
contact opnemen met uw servi-

cepartner.
Controleren of de nachtschoot via

de profielcilinder uitgesloten is 
(kinderbeveiliging actief / deur-

kruk geblokkeerd)

• Wanneer middels de cilindersleutel ver- of ontgrendeld wordt, moet dat altijd tot aan de eindaanslag gebeuren. Na gedeeltelijk terugdraaien 
kan de cilindersleutel uit de sluitcilinder getrokken worden.

• Wanneer de deur automatisch ontgrendeld wordt, blijft hij 3 s lang geopend en klinkt er in deze tijd een waarschuwingssignaal.
• Als de deur binnen deze tijd niet wordt geopend, keert de meerpuntssluiting met A-opener 2.2 terug in vergrendelingspositie. Als de deur geslo-

ten wordt, vergrendelt de automatische meerpuntssluiting met A-opener 2.2 automatisch mechanisch.
• Het openen via EEN sluitcilinder, deurkruk of horizontale bedieningsstang mag alleen bij motorstilstand plaatsvinden.
• Als de meerpuntssluiting via de profielcilinder afgesloten is, is de nachtschoot uitgeschoven en de deurkruk daarmee geblokkeerd (kinderbevei-

liging). Er mag geen elektrische openingsprocedure uitgevoerd worden.

5 Meer informatie
Meer informatie over de bediening van de A-opener 2.2 (o.a. in combinatie met het SIEGENIA-toegangscontro-
lesysteem) en alle FAQs over het thema "SIEGENIA Smarthome" vindt u op de volgende SIEGENIA-internetpagina:

https://smarthome.siegenia.com

https://smarthome.siegenia.com
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