INFORMATIE-OVERZICHT
Meerpuntssluitingen
AS 3600/T4/TA

AS 3600

Download voordat u met de montage begint de PDF-bestanden "AS 3600 Montagehandleiding" en
"AS 3600 Bedieningshandleiding" van onze server (zie hierna) en lees deze volledig door. Let hierbij
met name op de opmerkingen in het hoofdstuk veiligheid.

AS 3600
TA

AS 3600
T4

Doelgroep van deze documentatie
Deze documentatie is uitsluitend bedoeld voor vakbedrijven. Alle hierin beschreven werkzaamheden
mogen uitsluitend door ervaren vakpersoneel worden uitgevoerd, dat voor de montage, de
inbedrijfstelling en het onderhoud van de AS 3600 meerpuntssluiting en de afzonderlijke componenten
daarvan is opgeleid en over voldoende ervaring beschikt.

Gebruik volgens de voorschriften
1.4.9 Inbouwplaats
• De meerpuntssluiting is geschikt voor inbouw in een- en tweevleugelige deuren in vaste gebouwen.
• De meerpuntssluiting mag alleen in technisch perfect gemonteerde deuren worden ingebouwd.
• De deurconstructie moet geschikt zijn voor het gebruik van de meerpuntssluiting.

1.4.10 Slot en beslag
• Er mogen uitsluitend KFV-kozijnonderdelen met Q-verstelling gebruikt worden.
• De vergrendelingselementen moeten altijd vrij in de openingen van de kozijndelen vallen.

Onrechtmatig gebruik
• Niet voor vluchtdeuren gebruiken!
• De meerpuntssluiting is niet bestand tegen vormveranderingen of wijzigingen van de afdichting als
gevolg van temperatuurverschillen of veranderingen in het gebouw.
• In deuren van vochtige ruimtes of ruimtes met agressieve, corrosiebevorderende luchtbestanddelen
mag de meerpuntssluiting niet worden gebruikt.
• Er mogen geen vreemde voorwerpen en/of materialen in het openingsgebied, het sluitsysteem of
de sluitplaten worden ingebracht die het juiste gebruik storen of verhinderen.
• Er mogen geen ingrepen en/of wijzigingen aan de meerpuntssluiting worden aangebracht. Hiervan
uitgesloten zijn: verandering van de DIN-richting, de installatie achteraf van de meerpuntssluiting
met openingsbegrenzer deur T3 of A-opener.
• Vergrendelingselementen mogen niet worden misbruikt voor het openhouden van de deur.
• Beweegbare c.q. instelbare vergrendelingsdelen (bijv. nachtschoot, dagschoot) mogen niet worden
geverfd.

Montageomstandigheden en -vereisten
Vóór en tijdens de montage de regionale bouwvoorschriften en -wetten naleven en de eisen en
voorwaarden van de montagehandleiding absoluut in acht nemen.

Transport
• De meerpuntssluiting onverpakt niet hard op de
vloer plaatsen omdat de meerpuntssluiting daardoor
beschadigd kan worden.
• De gemonteerde meerpuntssluiting altijd met de
meegeleverde transportbeveiliging vastzetten, om te
voorkomen dat penschoten en zwenkhaken tijdens
het transport in vergrendelingspositie overgaan. Door
schokken tijdens het transport kunnen penschoten en
zwenkhaken in de kozijndelen beschadigd worden of
afbreken.
• Het deurblad en het kozijn met stelblokjes tegen elkaar
zetten voor verdere stabilisatie.

AS 3600 Montage- en bedieningshandleiding
vindt u hier:
https://www.siegenia.com/qr/service/doors/as3600
of onder nevenstaande QR-code:
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1.5 Leveringsvarianten en functiebeschrijving
AS 3600

AS 3600 TA

De automatische meerpuntssluiting AS 3600 vergrendelt bij
het sluiten van de deur automatisch. De stuurelementen [1] van
de penschoten [2] worden bij contact met het kozijndeel naar
binnen gedrukt. Penschoten en zwenkhaken [3] gaan over in de
vergrendelingspositie.

De automatische meerpuntssluiting AS 3600 TA heeft een extra
dagfunctie. De dagfunctie maakt het mogelijk om de deur van de
buitenkant open te maken zonder sleutel. De dagfunctie wordt via een
schuifhendel aan de dagschoot (hiervoor moet een passend kozijndeel
gebruikt worden) [1] en aan de hoofdslotschoot [2] geactiveerd.
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Door bediening van de deurkruk[1] of ontgrendeling met de
sleutel [2], worden de pen/haakschoten en de nachtschoot van
het hoofdslot [3] ingetrokken..

Bij onvolledige activering van de dagontgrendeling
bestaat het risico dat u zich buiten sluit.
BEIDE functies moeten altijd geactiveerd zijn.

De dagfunctie activeren:
1

De deurkruk indrukken en ingedrukt houden of de sleutel in de
ontgrendelingspositie draaien en houden.
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2

3

Na het loslaten van de deurkruk of de sleutel wordt de nachtschoot
van het hoofdslot uitgeschoven en gaan de penschoten over naar de
activeringspositie.

Penschoot en nachtschoot hoofdslot schuiven in.

De schuifhendel in de hoofdslotschoot naar beneden bewegen.

of

Door de sleutel één maal te draaien in de vergrendelingspositie
wordt de hoofdslotschoot uitgeschoven. In deze stand is de
deurkruk gefixeerd. Door de sleutel één maal te draaien in de
ontgrendelingspositie wordt de hoofdslotschoot ingeschoven en is
de deurkruk weer vrijgegeven.

Deurkruk of sleutel loslaten.

De penschoten blijven ingetrokken, daardoor wordt het vergren
delingsmechanisme bij het sluiten van de deur niet geactiveerd. De
nachtschoot van het hoofdslot schuift weer uit.
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Aan de kozijnzijde de dagschoot ontgrendelen. De schuifhendel
[1] naar beneden of naar boven bewegen (afhankelijk van de
inbouwrichting). Als de dagschoot ontgrendeld is, zwenkt deze
bij druk van de buitenkant naar binnen en kan de deur geopend
worden.

Componenten voor installatie achteraf
De automatische meerpuntssluiting AS 3600 kan nadien met verdere
componenten worden uitgerust.

Openingsbegrenzer deur T3:
De achteraf te installeren kierstandhouder "T3"
verschilt van de voorgemonteerde kierstandhouder
"T4" doordat deze uitsluitend vanaf de binnenzijde
van de deur via de draaiknop ver- en ontgrendeld
kan worden.

1

De dagfunctie deactiveren:
Door bediening van de deurkruk of ontgrendeling met de sleutel.

A-opener:

De schuifhendel in de hoofdslotschoot naar boven bewegen en de
dagschoot vergendelen aan de kozijnzijde.

De AS 3600 automatische meerpuntssluiting kan
met de apart verkrijgbare A-opener-motor tot een
elektromechanische meerpuntssluiting worden
opgewaardeerd.

De deurkruk of de sleutel loslaten. De penschoten gaan in de activeringspositie.

Automatisch mechanisch vergrendelen, elektro
mechanisch ontgrendelen.

De dagfunctie is gedeactiveerd. Als de deur de volgende
keer gesloten wordt, worden penschoten en zwenkhaken over
vergrendelingen.

Bij het elektromechanisch openen worden de
zwenkhaken en penschoten van de bijzet-slot
kasten en de schoot in het hoofdslot terug
getrokken. De grendel in het hoofdslot wordt bij
deze openingsprocedure niet opnieuw gesloten.

AS 3600 T4

De aansluiting van een intercominstallatie of een
toegangscontrolesysteem is mogelijk. De aan
sluitmogelijkheden komen overeen met de KFV
GENIUS Type A. Kabelovergangen en verder
toebehoren uit het KFV GENIUS-programma zijn
compatibel, montage en aansluiting zijn hetzelfde.
De KFV A-opener heeft geen magneetsensor,
een magneet op de kozijnzijde is zodoende niet
noodzakelijk.

De automatische meerpuntsluiting AS 3600 T4 is uitgerust met
een kierstandhouder. Hiermee wordt de openingsbreedte van de
deur begrensd. Hiervoor wordt een kozijndeel met blokkeerbeugel
[1] gebruikt. De kierstandhouder T4 kan van binnenuit via de
draaiknop[2] vergrendeld en ontgrendeld worden. Tevens kan deze
van buitenaf met de sleutel [3] ontgrendeld worden.
1

2

Combinatiemogelijkheden
3

AS 3600

AS 3600 TA

T3

T3

AS 3600 T4

A-opener

Voor het ontgrendelen van de kierstandhouder de sleutel eerst in de
vergrendelingspositie en daarna in ontgrendelingspositie draaien.
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TA + T3

19

NL

AS 3600/T4/TA

Verkoopkantoor Benelux
Industrieterrein Dombosch I

Telefoon: +31 85 4861080

Ramgatseweg 15

info-b@siegenia.com

4941 VN Raamsdonksveer

www.siegenia.com

NEDERLAND
SIEGENIA wereldwijd:

Oekraïne Telefoon: +38 044 4054969

Benelux Telefoon: +31 85 4861080

Oostenrijk Telefoon: +43 6225 8301

China Telefoon: +86 316 5998198

Polen Telefoon: +48 77 4477700

Duitsland Telefoon: +49 271 39310

Rusland Telefoon: +7 495 7211762

Frankrijk Telefoon: +33 3 89618131

Turkije Telefoon: +90 216 5934151

Groot-Brittannië Telefoon: +44 2476 622000

Wit Rusland Telefoon: +375 17 3143988

Onze internationale adresgegevens vindt

Hongarije Telefoon: +36 76 500810

Zwitserland Telefoon: +41 33 3461010

u op de website: www.siegenia.com

Italië Telefoon: +39 02 9353601

Zuid-Korea Telefoon: +82 31 7985590
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Neem contact op met uw vakbedrijf:

