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1.

Návod na montáž AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Úvod

1.5

Před zahájením montážních prací si pečlivě přečtěte tento
návod na montáž. Aby nedocházelo k ohrožení osob nebo
poruchám, dodržujte pokyny v kapitole 2 „Bezpečnost“.

1.1

Platnost

Tento návod popisuje montáž vícebodového uzávěru
AS 3600 a je platný až do odvolání.

1.2

Určení této dokumentace

Tato dokumentace je určena výhradně pro odborné firmy.
Všechny zde popisované práce smí provádět výhradně
zkušený odborný personál, který je pro montáž, uvádění
do provozu a údržbu vícebodových uzávěrů proškolen a
vycvičen.

1.3

Způsob používání

1.3.1

Místo montáže

1.3.2

Uzávěr a kování

• Oprava vícebodového uzávěru není přípustná. V případě
poškození je nutno vícebodový uzávěr nechat opravit
společností KFV nebo autorizovaným zákaznickým
servisem KFV.
• Používat se smí výhradně rámové díly KFV s Q-seřízením.
• Uzamykací elementy se musí vždy volně zasouvat do
otvorů rámových dílů.

1.4

Omezení používání

• Nepoužívejte pro únikové dveře!
• Vícebodový uzávěr není určen k tomu, aby přebíral
změny tvaru nebo změny těsného uzavření v důsledku
rozdílů teplot nebo změn stavebního objektu.
• Vícebodový uzávěr není dovoleno používat ve dveřích
vlhkých místností nebo v prostředí se vzduchem obsahují
cím sůl nebo agresivní látky.
• Do prostoru otevírání, systému uzávěru nebo protiplechů
není dovoleno umisťovat žádné cizí předměty a/nebo
materiály, které by zamezovaly řádnému způsobu
používání.
• Na vícebodovém uzávěru se nesmí provádět žádné
zásahy a/nebo změny.
• Uzamykací elementy se nesmí používat k udržení
otevřených dveří.
• Pohyblivé, resp. nastavitelné uzavírací díly (např. závora,
střelka) se nesmí lakovat.
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• Kontrolu funkce je nutno provádět každý rok, u všech
pohyblivých součástí je třeba zkontrolovat jejich bez
chybnou funkci.
• Střelkové čepy přídavných schránek se musí každý rok
mazat. Používejte k tomu výhradně PTFE sprej H1 na
bázi oleje. Nepoužívejte žádná maziva s obsahem
rozpouštědel nebo pryskyřic. Všechny další komponenty
vícebodového uzávěru jsou vybaveny dlouhodobým
mazáním a proto jsou bezúdržbové.
• K čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo
prostředky s obsahem rozpouštědel, protože by se jinak
mohl poškodit povrch dílů kování.
• Je nutno poučit investora a uživatele o ovládání a údržbě
vícebodového uzávěru.

1.6

• Vícebodový uzávěr je určen k montáži do jednoa dvoukřídlých dveří ve stabilních budovách.
• Vícebodový uzávěr se smí montovat pouze do technicky
bezvadně namontovaných dveří.
• Konstrukce dveří musí umožňovat použití vícebodového
uzávěru.

Péče a pokyny k údržbě

Podmínky a předpoklady pro montáž

Před, resp. během montáže bezpodmínečně dodržujte
národní stavební předpisy a zákony, a také dbejte na dále
uvedené předpoklady a podmínky:
• Dodržujte rozměry frézování
• Umístěte rámové díly podle uvedených údajů, přitom
přesně dodržujte horizontální a vertikální ustavení.
• Před montáží vícebodového uzávěru zkontrolujte
rozměrovou přesnost křídla a rámu dveří. V případě
zkřivení a/nebo poškození křídla a/nebo rámu dveří
nesmí být vícebodový uzávěr namontován.
• Namontujte vícebodový uzávěr a součástí příslušenství
podle našeho návodu na montáž.
• Vyčistěte po frézování kapsy zámku od třísek.
• V případě již namontovaného zámku neopracovávejte
dveře mechanicky (např. vrtáním, frézováním). V žádném
případě hlavní zámek nenavrtejte ani neprovrtejte.
• Při vrtání otvorů dodržujte uvedené polohy a velikosti.
• Při vrtání otvorů pro ovládací kliky/kování dodržujte
údaje dodané výrobcem kování.
• Namontujte díly kování a cylindrické vložky tak, aby
lícovaly a šrouby nepřekrucujte ani nešroubujte příliš
hluboko.
• Přišroubujte soupravu kliky rukou a nemontujte čtyřhran
kliky násilím.
• Dodržujte vzdálenost mezi lištou a rámovými díly:
• podle DIN 18251-3 = 3,5 +/- 1,5 mm
• Ovládací prvky se nesmí vzájemně omezovat.
• Zkontrolujte bezchybné podložení případných výplní.
• Křídla a rámy dveří lze opatřit povrchovou úpravou
pouze před montáží vícebodového uzávěru. Dodatečná
povrchová úprava může omezit funkčnost vícebodového
uzávěru.
• Aby nedocházelo ke vzniku koroze na dílech kování a/
nebo dveřích, používejte pouze zesítěné těsnicí látky bez
obsahu kyselin.
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1.7

Přeprava

• Nenamontovaný nebo již ve dveřích namontovaný
vícebodový uzávěr přepravujte vždy ve svislé poloze.
• K přepravě předmontovaných dveří použijte přiložené
přepravní pojistky. Tyto pojistky zabraňují vysunutí
střelkových čepů a otočných háků.
• Navíc podložte dveřní křídlo v rámu.
• Nezabalený vícebodový uzávěr nestavte tvrdě na podlahu,
protože jinak může dojít k poškození vícebodového
uzávěru.
• Při přepravě nenoste dveře za kliku nebo kování.
• Otevírání/zavírání/zamykání: Dveře musí jít lehce otevírat
a zavírat. Přesah střelky a/nebo závory nesmí bránit
otevírání dveří.

1.8

Úvod

Rozměrové údaje

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

1.9

Zobrazovací prostředky

1.9.1

Pokyny a příkazové značky
Tento znak označuje zdroje nebezpečí, kterými
může dojít k poškození výrobku nebo jiného
předmětu v okolí.

Průchozí vrtání

Hliníkové profily

Dřevěné profily

Plastové profily

1.11

Ostatní znázornění

Písemné znaky v tomto návodu na montáž mají následující
význam:
• texty, které po těchto značkách následují, jsou výčty.
►► texty, které po těchto značkách následují, jsou pokyny
k postupu, které je nutno provést v uvedeném pořadí.
„ “ texty v uvozovkách jsou vzájemné odkazy na jiné
kapitolyz nebo oddíly.

1.12

Doporučené šrouby

Tento znak poukazuje na zvláštnosti a označuje
okolnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost.

1.10

Použité symboly
Průměr frézy
příp. vrtáku
Délka drážky

Hloubka drážky od kování

Šířka drážky
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Příčiny poškození

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

Kliku lze zatěžovat pouze v běžném směru otáčení.
Na kliku je možné ve směru ovládání vyvinout sílu max.
150 N.
Zámek, resp. vícebodový uzávěr lze zamykat pouze
příslušným klíčem (a ne cizorodými předměty).

Čtyřhran kliky nesmíte naklepat do ořechu zámku násilím.

Není dovoleno současně ovládat kliku a otáčet klíčem.

Dveřní křídlo nikdy nenoste za kliku.

Dvoukřídlé dveře se nesmí nuceně zavírat přes neaktivní
křídlo.

Žádné uzamykací elementy nesmí být při otevřených
dveřích vysunuté.
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2.

Bezpečnost

Bezpečnost

3.

Záruka

Než začnete s montážními pracemi, přečtěte si pečlivě
3.1
Účel použití
následující bezpečnostní pokyny. Slouží Vaší bezpečnosti
a měly by zamezit ohrožením, úrazům a poškození materiálu. Veškerá použití a způsoby použití, která neodpovídají použití
podle určení, stejně tak veškerá přizpůsobení nebo změny
2.1
Osobní ochranné prostředky
výrobku a všech k výrobku náležejících dílů a součástí, která
Pro práce při montáži vícebodového uzávěru pro opravy nejsou námi výslovně povolená, jsou výslovně zakázána. Při
nedodržení tohoto určení nepřebíráme žádnou odpovědnost
potřebujete následující ochranné prostředky:
za věcné škody a/nebo za škody na zdraví osob.
• Bezpečnostní obuv
• Bezpečnostní rukavice
• Ochranné brýle
3.2
Ručení za věcné vady
• Bezpečnostní pokyny
Na naše výrobky poskytujeme – za předpokladu odborné
montáže a správné manipulace – podnikům záruku 1 rok
2.2
Těžké dveře
od obdržení zboží (dle našich všeobecných obchodních
Při práci na vícebodových uzávěrech se v některých podmínek) nebo podle dohody v jiném znění a konečným
případech musí vyvěsit dveřní křídlo.
spotřebitelům záruku 2 roky v souladu se zákonnými
předpisy. V rámci případných dodatečných oprav jsme
Hrozí nebezpečí zranění nohou.
oprávněni k výměně jednotlivých součástí nebo celých
• Noste vždy bezpečnostní obuv.
produktů. Následné škody zaviněné vadným výrobkem jsou
– pokud jsou ze zákona přípustné – ze záruky vyloučeny.
2.3
Ostré hrany
Pokud byly na výrobku a/nebo jednotlivých součástkách
Při zkracování kovových dílů kování se tvoří ostré hrany.
provedeny změny, které nejsou námi schváleny resp. nejsou
Hrozí nebezpečí řezných poranění.
zde popsány, nebo pokud bude výrobek a/nebo jednotlivé
• Noste vhodné bezpečnostní rukavice.
součásti demontovány nebo (částečně) rozloženy, zaniká
záruka, pokud je nedostatek zaviněn výše uvedenými
2.4
Rychle odlétající třísky
změnami.
Při frézovacích pracích dochází k výskytu rychle odlétajících
třísek.
3.3
Vyloučení záruky
Hrozí nebezpečí úrazu očí.
Výrobek a jeho konstrukční součásti podléhají přísným
• Noste ochranné brýle.
kontrolám kvality. Proto pracuje při správném použití
spolehlivě a bezpečně. Naše ručení za škody zaviněné
vadným výrobkem a/nebo nároky na náhradu škody
vylučujeme, ledaže by došlo k našemu úmyslnému nebo
hrubě nedbalému jednání resp. zodpovědnosti za ztráty
na životech, tělesná poranění nebo ohrožení zdraví. Tímto
nedotčeno zůstává případné ručení nezávislé na zavinění
v souladu se zákonem o ručení za výrobek. Nedotčeno
zůstává také ručení za zaviněné porušení podstatných
smluvních povinností; v takových případech je však ručení
omezeno na smluvně typické, předvídatelné škody. Změna
důkazního břemena v neprospěch spotřebitele není spojena
s výše uvedenými ustanoveními.

11.2017

KFV

7

Úvod

Návod na montáž AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

3.4

Definice pojmů

3.4.1

Vícebodový uzávěr a dveřní křídlo

11

1

2

12

3
4

5

13

1

Lišta

2

Přídavná schránka

3

Střelkový čep

4

Otočný hák

5

Dveřní štěrbinová pojistka
(T3/T4)

6

Schránka hlavního zámku

7

Střelka hlavního zámku

8

Čtyřhran ořechu

9

Závora hlavního zámku

10

A-otevírač

11

Dveřní křídlo

12

Frézované kapsy

13

Frézování pro olivu

14

Frézování pro kliku

15

Frézování pro cylindrickou/
kruhovou vložku

6
14

7
8
9

15

10

2
3
4

8
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3.4.2

Úvod

Rámové díly a rám

2

3

4
1

1

Frézované kapsy

2

Rám

3

Uzavírací lišta

4

Rámový díl pro přídavnou
schránku

5

Q seřízení

6

Uzavírací ramínko

7

Rámový díl pro dveřní
štěrbinovou pojistku

8

AT kus

9

Rámový díl pro hlavní
zámek

10 Plastové zadní zakrytí
5
6

7

8

9

10

4

5
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4.

Přehled

4.1

Varianty dodávek
AS 3600

10

AS 3600 TA
(s přepínačem denního provozu)

KFV

AS 3600 T4
(s dveřní štěrbinovou pojistkou)

11.2017

Návod na montáž AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

4.2

Přehled

Popis funkce a možnosti kombinace

Automatický vícebodový uzávěr AS 3600 se z výroby dodává ve třech variantách a lze jej dodatečně vybavit dalšími
součástmi.
4.2.1

1
2

AS 3600 – standardní provedení
Automatické zamknutí:
• Spouštěče [1] střelkových čepů [2] se při kontaktu
s rámovým dílem zatlačí dovnitř.
Střelkové čepy a otočné háky [3] se automaticky
vysunou do polohy uzamknutí.

3

Otevření:
• Stisknutím kliky [1], resp. otočením klíče [2] do polohy
odemknutí se střelkové čepy, otočné háky a střelka
hlavního zámku [3] zasunou.

1

2

3
• Po uvolnění kliky, resp. klíče se střelkové čepy vysunou
do uvolňovací polohy.
• Otočné háky zůstanou v poloze odemknutí.

• Střelka hlavního zámku se vysune.

Zamknutí:
• Otočením klíče na jeden západ do polohy uzamknutí
se vysune závora hlavního zámku.
• V této poloze je zablokovaná klika a dveře nelze
otevřít bez klíče.

• Otočením klíče na jeden západ do polohy odemknutí
se zasune závora hlavního zámku.

• V této poloze lze klikou volně pohybovat.

11.2017
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4.2.2

Návod na montáž AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
AS 3600 TA

Aktivace/deaktivace přepínače denního provozu
Přepínač denního provozu umožňuje otevření dveří zvenku bez použití klíče. Při aktivovaném přepínači denního provozu
jsou uzamykací elementy přídavných schránek (střelkové čepy a otočné háky) zasunuté. Dveře jsou drženy pouze střelkou
hlavního zámku na denní západce. Při aktivovaném přepínači denního provozu se denní západka při tlaku na dveře ve
směru otevírání přetočí zpět a uvolní střelku hlavního zámku.
Pro aktivaci/deaktivaci přepínače denního provozu je nutné provést dvě nastavení:
• Ve dveřním křídle na závoře hlavního zámku:
Na přední straně závory hlavního zámku se nachází posuvná páčka, kterou se aktivuje, resp. deaktivuje přepínač denního
provozu přídavných schránek. Když je přepínač denního provozu aktivní, zafixují se střelkové čepy v zasunuté poloze.
• Ve dveřním rámu na denní západce:
Na denní západce se rovněž nachází posuvná páčka, s jejíž pomocí se denní západka blokuje, resp. uvolňuje.
Přepínač denního provozu lze aktivovat/deaktivovat klikou nebo cylindrickou vložkou. Aktivace/deaktivace klikou, resp.
klíčem se liší v prvních dvou krocích. Následné kroky jsou identické.

UPOZORNĚNÍ!
V případě neúplné aktivace přepínače denního provozu hrozí riziko uzamknutí se.
• Pokud dveře zapadnou a není aktivovaný přepínač denního provozu na denní západce, zaskočí střelka hlavního
zámku a drží dveře uzavřené.
• Pokud dveře zapadnou a není aktivovaný přepínač denního provozu na závoře hlavního zámku, vysunou se střelkové
čepy a otočné háky do polohy uzamknutí.
V obou případech lze dveře zvenku otevřít pouze pomocí klíče!
Vždy musí být aktivovány obě funkce.

UPOZORNĚNÍ!
Pokud je aktivována denní funkce, nikdy nezavírejte závoru hlavního zámku do polohy uzamknutí.
• Zavření závory hlavního zámku do polohy uzamknutí při aktivované denní funkci deaktivuje neodborným způsobem
denní funkci. To vede k předčasnému opotřebení.
Předtím, než se závora hlavního zámku zavře do polohy uzamknutí, musí se přepínač denního provozu deaktivovat podle
níže popsaného postupu.
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Přehled
Denní funkce se aktivuje vždy posuvnou páčkou na denní
západce [1] (rám) a posuvnou páčkou na závoře hlavního
zámku [2] (dveře).
Závora je označena dvěma symboly zámku:
• posuvná páčka nahoře = denní funkce deaktivována
• posuvná páčka dole = denní funkce aktivována

Aktivace denní funkce
• Stiskněte kliku a podržte, resp. otočte klíč do polohy
odemknutí a podržte.

• Střelkové čepy a střelka hlavního zámku se zasunou.

• Posuvnou páčku v závoře hlavního zámku posuňte
dolů.

• Uvolněte kliku, resp. klíč.

• Střelkové čepy zůstanou zasunuté, tím se při zavření
dveří nespustí samočinné uzamknutí.
• Střelka hlavního zámku se opět vysune.

Odblokování denní západky na rámové straně
• Posuvnou páčku [1] posuňte zevnitř směrem ven.

Denní funkce je aktivována:
• Střelkové čepy jsou zasunuté. Při zavření dveří není spuštěno samočinné uzamknutí.
• Denní západka je odblokována. Při tlaku z venkovní strany se přetočí zpět, uvolní střelku hlavního zámku a dveře se
mohou otevřít.

11.2017
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Návod na montáž AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
Deaktivace denní funkce
• Stiskněte kliku a podržte, resp. otočte klíč do polohy
odemknutí a podržte.

• Posuvnou páčku v závoře hlavního zámku posuňte
nahoru.

• Uvolněte kliku, resp. otočte klíč do polohy pro jeho
vytažení.

• Střelkové čepy najedou do uvolňovací polohy.
• Střelka hlavního zámku se opět vysune.

Zablokování denní západky na rámové straně
• Posuvnou páčku [1] posuňte zvenku směrem dovnitř.

Denní funkce je deaktivována:
• Střelkové čepy jsou v uvolňovací poloze. Při zavření dveří je spuštěno samočinné uzamknutí.
• Denní západka je zablokovaná. Při tlaku na dveře ve směru otevírání je střelka hlavního zámku držena denní
západkou.
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4.2.3

Přehled

AS 3600 T4

Automatický vícebodový uzávěr AS 3600 T4 je vybaven dveřní štěrbinovou pojistkou.
Dveřní štěrbinová pojistka T4 omezuje mezeru otevření
dveří. Dveřní štěrbinovou pojistku T4 lze zevnitř zamykat
a odemykat olivou a cylindrickou vložkou ji lze odemykat
klíčem.
Navíc jsou zapotřebí samostatné rámové díly s uzavíracím
ramínkem, které jsou konstruovány pro příslušný dveřní
systém.
Uzamknutí dveřní štěrbinové pojistky T4
• Zavřete dveře.
• Otočte olivu o 90° ve směru uzamknutí.
Závora zajede do polohy uzamknutí a zapadne do
uzavíracího ramínka.
Když se dveře otevřou, omezí uzavírací ramínko mezeru
otevření dveří.
Odemknutí dveřní štěrbinové pojistky T4
• Zavřete dveře.
• Otočte olivu o 90° ve směru odemykání.
Závora zajede do polohy odemknutí a uvolní uzavírací
ramínko.
Dveře se mohou úplně otevřít.
Odemknutí dveřní štěrbinové pojistkyT4 cylindrickou
vložkou.
Abyste dveřní štěrbinovou pojistku T4 odemknuli
cylindrickou vložkou, musí závora hlavního zámku jednou
najet do polohy uzamknutí.
• Pokud se závora hlavního zámku nachází v poloze
odemknutí, musí se klíč otočit na jeden západ do
polohy uzamknutí. Závora dveřní štěrbinové pojistky T4
zaskočí do polohy odemknutí, poté otočte klíč na jeden
západ do polohy odemknutí.
Dveře se mohou opět úplně otevřít.
• Pokud se závora hlavního zámku nachází v poloze
uzamknutí, musí se klíč otočit na jeden západ do
polohy odemknutí a poté na jeden západ do polohy
uzamknutí.
Závora dveřní štěrbinové pojistky T4 zaskočí do polohy
odemknutí, poté otočte klíč na jeden západ do polohy
odemknutí.
Dveře se mohou opět úplně otevřít.

11.2017
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Návod na montáž AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
Součásti pro dodatečné vybavení

Automatický vícebodový uzávěr AS 3600 lze dodatečně vybavit dalšími součástmi.
1

Dveřní štěrbinová pojistka T3:
Dveřní štěrbinová pojistka „T3“ pro dodatečné vybavení
se od dveřní štěrbinové pojistky „T4“, kterou lze dostat
předmontovanou, liší tím, že ji lze zamykat a odemykat
výhradně z vnitřní strany dveří pomocí olivy.

2

Automatický vícebodový uzávěr AS 3600 lze dodatečně
vybavit denní funkcí TA.
Pro tento účel je k dostání hlavní zámek 3050 TA, který lze
dodat samostatně.

1

2

3

Hlavní zámek 3050 TA

3

A-otvírač:
Automatický vícebodový uzávěr AS 3600 lze pomocí
motoru A-otvírače, který je k dostání samostatně, rozšířit na
elektromechanický vícebodový uzávěr.
Automatické mechanické zamykání, elektromechanické
odemykání. Při elektromechanickém otevírání se zatáhnou
otočné háky a střelkové čepy přídavných schránek a střelka
v hlavním zámku.
Lze připojit interkomunikační zařízení nebo systém kontroly
přístupu. Možnosti připojení odpovídají uzávěru KFV GENIUS
typu A. Kabelové průchodky a další příslušenství z programu
KFV GENIUS jsou kompatibilní, montáž a připojení jsou
stejné. A-otvírač KFV nemá magnetický snímač, není tak
zapotřebí magnet na rámové straně.

UPOZORNĚNÍ!
Pokud je závora hlavního zámku v poloze uzamknutí, je
zablokovaný celý vícebodový uzávěr. V této poloze nelze
vícebodový uzávěr otevřít A-otvíračem.
A-otvírač může střelku hlavního zámku a střelkové čepy
a otočné háky zatáhnout do polohy odemknutí pouze
tehdy, když se závora hlavního zámku nachází v poloze
odemknutí.
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4.3

Přehled

Možnosti kombinace

Dodávané varianty AS 3600, AS 3600 TA a AS 3600 T4 lze spolu s A-otvíračem, dveřní štěrbinovou pojistkou T3 a hlavním
zámkem 3050 TA (denní funkce) spojit do následujících kombinací:
AS 3600
(dodávaná varianta)

11.2017

AS 3600
+ T3

AS 3600
+ A-otvírač

KFV

AS 3600
+ 3050 TA

17

Přehled

AS 3600
+ 3050 TA + T3

18
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AS 3600 TA
(dodávaná varianta)

AS 3600 TA
+ T3

KFV

AS 3600 T4
(dodávaná varianta)
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Rozměry dílů
Rozměrové
varianty

A

B

C

F

G

H

I

K

vhodné pro
výšku křídla
v drážce

B296*

2170

760

355

380

1020

-

665

255

1505 - 1754

B298

2170

760

605

380

1020

355

415

130

1755 - 1880

B001

2170

760

730

380

1020

355

290

130

1881 - 2170

B003

2400

760

980

380

1020

355

270

130

2171 - 2400

B039*

1700

760

355

380

952

-

1505 - 1754

B041

1700

760

605

380

952

355

1755 - 1880

B166

1855

760

730

380

952

355

1755 - 2170

B253

2170

760

980

380

952

355

1881 - 2170

K038

1629

760

605

380

892

355

1755 - 1880

K002

1754

760

730

380

892

355

1755 - 2170

K054

2004

760

980

380

892

355

1881 - 2170

I

4.4

Přehled

C

1

A

H

*
Rozměry I + K

= nelze dodat se skupinou otvorů „T0“
= možnost zkrácení

K

G

B

F

[1] Skupina otvorů „T0“ pro volitelnou dveřní štěrbinovou pojistku „T3“

11.2017
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Návod na montáž AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

4.5

Změna směru DIN střelek

4.5.1

Změna směru DIN střelky hlavního zámku
1,0 x 5,5

▸

Cvak!

▸

Kontrola funkce střelky

5x

►► Zatlačte střelku několikrát (cca 5x) do schránky zámku.
• Střelka se musí samočinně a lehce vysunout.
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4.5.2

Přehled

Změna směru DIN střelkových čepů

▸

1,0 x 5,5

▸

Cvak!

▸

Kontrola funkce střelkových čepů pomocí kliky a klíče

5x

►► Stiskněte několikrát (cca 5x) kliku, resp. otočte cca 5x klíčem ve směru odemknutí.
►► Střelkové čepy se musí samočinně a lehce opět vysunout.

11.2017
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5.

Montáž

5.1

Frézování dveřního křídla
pro AS 3600 a AS 3600 TA

Přídavná schránka

1

„4.4 Rozměry dílů“ na straně 19

T1

I

I

1
Hlavní zámek

2
T2

C

C

2

E

A

A

3
D

PZ

3

B

B

G

21 mm

PZ = 18 mm
RZ = 24 mm

20 mm

E

1

12 mm

D
T1

K

K

T2
E

22

24 mm

18 mm

18 mm

G

RZ

12 mm

Rozměr dornu
Hloubka frézování = 50,5 mm + 1 mm
Hloubka frézování = rozměr dornu + 17,5 mm
Osová vzdálenost podle provedení PZ = 92 mm / RZ = 94 mm

KFV
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5.2

Montáž

Frézování dveřního křídla pro AS 3600 T4

Dveřní štěrbinová pojistka T3/T4

4

„4.4 Rozměry dílů“ na straně 19

T2

I

I

M

4

1

D

5
4
18 mm

5
C

C

D

H

H

2

T2

Rozměr dornu
Hloubka frézování = rozměr dornu + 17,5 mm

A

A

3

B

B

G

G

1

K

K

11.2017
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5.3

Návod na montáž AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Frézování dveřního křídla pro
AS 3600 s A-otvíračem

A-otevírač

„4.4 Rozměry dílů“ na straně 19

T

T

Doporučená hloubka frézování = 55 mm

F

Pro montáž volitelného A-otvírače si přečtěte
návod na montáž „A-otvírače“
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5.4

Montáž

Frézování dveřního křídla pro AS 3600
s dveřní štěrbinovou pojistkou T3

Frézování pro dveřní štěrbinovou pojistku T3

M

4

T2

T

D

Hloubka frézování = rozměr dornu + rozměr zadního dornu + 1 mm

Montáž dveřní štěrbinové pojistky T3

H

5.4.1

►► Odstraňte kryt T-otvoru

►► Namontujte dveřní štěrbinovou pojistku T3 pomocí
přiložených šroubů.
M4 x 11

11.2017
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5.4.2

Návod na montáž AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
Potřebné příslušenství
Pro dveřní štěrbinovou pojistku T3 jsou zapotřebí samostatné rámové díly s uzavíracím ramínkem, které jsou
konstruovány pro příslušný dveřní systém. Viz výrobkové katalogy pro vícebodové uzávěry a rámové díly.

Rámový díl s uzavíracím
ramínkem

Dveřní štěrbinová pojistka T3

Objednací číslo
3483983
3483984
3483985
3483986
3483987
3483988
3483989
3483990

Název
Rozměr dornu
ZSK 201-T3-8063/VS35-----E
35 mm
ZSK 201-T3-8063/VS40-----E
40 mm
ZSK 201-T3-8063/VS45-----E
45 mm
ZSK 201-T3-8063/VS50-----E
50 mm
ZSK 201-T3-8063/VS55-----E
55 mm
ZSK 201-T3-8063/VS60-----E
60 mm
ZSK 201-T3-8063/VS65-----E
65 mm
ZSK 201-T3-8063/VS80-----E
80 mm

Obsah (kus)
1
1
1
1
1
1
1
1

A-otevírač

Objednací číslo

Název

Obsah (kus)

3493787

F1060/A-otvírač 2.0

1

Pro montáž volitelného A-otvírače si přečtěte návod na montáž „A-otvírače“.

Při vysunuté závoře hlavního zámku není možné elektromechanické otvírání.
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5.5

Montáž

Přišroubování vícebodového uzávěru
Údaj o potřebném počtu šroubů se vztahuje na
variantu B001.
AS 3600 B001		
= 16 šroubů.
AS 3600 s A-otvíračem
= 13 šroubů.
AS 3600 s T3/T4		
= 14 šroubů.

Při vkládání A-otvírače do frézované kapsy dbejte
na to, aby kabely vedly bez zlomení a nebyly
poškozené.

11.2017

KFV

27

Montáž

5.6

Návod na montáž AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Frézování dveřního rámu
Frézování pro AS 3600

Uvedené rozměry frézování
se vztahují k:
ERH protiplech hlavní zámek
Q protiplech
přídavná schránka
T2 protiplech
dveřní štěrbinová
pojistka
ERQT2H
uzavírací lišta

1

Frézování pro AS 3600 s T4

„4.4 Rozměry dílů“ na
straně 19

1

Pro rozměry frézování jiných
rámových dílů, resp. uzavíracích lišt
kontaktujte zákaznický servis KFV.

1

2

135

72

3
62
78*

C

2
3

23

16

16

155
C

16

21

23,5*
16

16

Hloubka drážky od kování
+ 1 mm

M
X

21

4

L

2
3

M
X

* Rozměry frézování pro použití denní západky

N

N
Všechny rozměrové údaje vycházejí
od výšky kliky [X] do středu délky drážky.

B

B

C

M

N

L

760

730

27,5

62,5

321

1

28
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5.7

Montáž

Montáž rámových dílů dveřního rámu
Protiplechy pro AS 3600/AS 3600 TA

Protiplechy pro AS 3600 T4/T3

Pro AS 3600 TA se musí AT kus vyměnit za
denní západku.
Frézování podle rozměrových údajů
„5.6 Frézování dveřního rámu“ na straně 28.
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Návod na montáž AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Uzavírací lišta pro AS 3600/AS 3600 TA

Uzavírací lišta pro AS 3600 T4/T3

Pro AS 3600 TA se musí AT kus vyměnit za denní
západku.
Frézování podle rozměrových údajů
„5.6 Frézování dveřního rámu“ na straně 28.
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5.8

Montáž

Seřízení vůle v drážce
Seřiďte vůli v drážce dle normy DIN 18251-3:
3,5 mm ± 1,5 mm

min.
2 mm
až
max.
5 mm
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Návod na montáž AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

5.9

Seřízení rámových dílů

5.9.1

Nastavení Q seřízení

(Rámové díly, resp. uzavírací lišta nejsou součástí dodávky)
V případě těžkého chodu ovládání cylindrickou vložkou se musí AT kus (střelka hlavního zámku) přestavit ve směru
těsnění rámu a Q seřízení se musí přestavit v opačném směru, viz také „Stranové seřízení horní části AT kusu“ na
straně 33.
Uvolnění aretačního šroubu

Stranové seřízení zadního zakrytí v každém směru 2,5 mm
2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

Utažení aretačního šroubu
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5.9.2

Montáž

Nastavení AT kusu
V případě těžkého chodu ovládání cylindrickou vložkou se musí AT kus [1] (střelka hlavního zámku) přestavit ve směru
těsnění rámu a Q seřízení se musí přestavit v opačném směru.
Použití denní západky KFV, např. 115A/B, nebo E-otvírače bez proudu je přípustné pouze v kombinaci s vícebodovým
uzávěrem AS 3600 TA!
Denní funkce denní západky smí být aktivována pouze tehdy, když je aktivována denní funkce na vícebodovém uzávěru. Pouze
pak se uzamykací elementy přídavných schránek nacházejí v poloze odemknutí.
V případě aktivované denní funkce denní západky a deaktivované denní funkce vícebodového uzávěru AS 3600 TA by
uzamykací elementy přídavných schránek zachycovaly příčné síly dveří. To může vést k předčasnému opotřebení a selhání
funkce.
Uvolnění aretačního šroubu

Stranové seřízení horní části AT kusu

Přišroubování aretačního šroubu
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5.10

Návod na montáž AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Přepravní pojistka
K přepravě smontovaných dveří používejte vždy
přepravní pojistky. Tyto pojistky jsou součástí dodávky
každého vícebodového uzávěru AS 3600 a zabraňují
vysunutí střelkových čepů a otočných háků.

Kromě toho se doporučuje pro přepravu podložit
dveřní křídlo.

Odstranění přepravních pojistek
►► Nasaďte do otvoru přepravní pojistky plochý šroubovák a přepravní pojistku vyjměte.
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Montáž

5.11

Kontrola funkce

5.11.1

Všeobecná kontrola pro AS 3600, AS 3600 TA, AS 3600 T4
Pro kontrolu funkce musí křídlo a rám dveří stát
kolmo.

Zkontrolujte všechny upevňovací šrouby z hlediska pevného usazení:
Dodržujte utahovací momenty šroubů udané
výrobcem.
►► Zkontrolujte pomocí šroubováku, jestli jsou všechny upevňovací šrouby utažené.
• Šrouby nesmí být umístěny šikmo, hlavy šroubů nesmí přečnívat.
Kontrola funkce u otevřených dveří

Kontrola funkce kliky:
►► Stiskněte kliku zcela dolů a pusťte ji.
Klika se musí samočinně nastavit zpět do výchozí polohy.

Kontrola funkce střelkových čepů a střelky hlavního
zámku pomocí kliky:
►► Stiskněte kliku zcela dolů.
Střelkové čepy a střelka hlavního zámku musí zajet do
polohy odemknutí.
• U lišty z U-profilu (tloušťka materiálu 2 mm) smí střelky
ve stlačené poloze přečnívat max. 2 mm.
• U ploché lišty (tloušťka materiálu 3 mm) smí střelky ve
stlačené poloze přečnívat max. 1 mm.
• U ploché lišty (tloušťka materiálu 2,5 mm) smí střelky
ve stlačené poloze přečnívat max. 1,5 mm.

►► Pusťte kliku.
• Střelkové čepy musí najet do uvolněné polohy.
• Střelka hlavního zámku se musí zcela vysunout.

11.2017

KFV

35

Montáž
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Kontrola funkce střelkových čepů a střelky hlavního
zámku pomocí klíče:
►► Otočte a podržte klíč v poloze odemknutí.
Střelkové čepy a střelka hlavního zámku musí zajet do
polohy odemknutí.
• U lišty z U-profilu (tloušťka materiálu 2 mm) smí střelky
ve stlačené poloze přečnívat max. 2 mm.
• U ploché lišty (tloušťka materiálu 3 mm) smí střelky ve
stlačené poloze přečnívat max. 1 mm.
• U ploché lišty (tloušťka materiálu 2,5 mm) smí střelky
ve stlačené poloze přečnívat max. 1,5 mm.
►► Uvolněte klíč.
• Střelkové čepy musí najet do uvolněné polohy.
• Střelka hlavního zámku se musí zcela vysunout.

Kontrola funkce závory hlavního zámku pomocí klíče:
►► Otočte klíč na jeden západ do polohy uzamknutí.
• Závora hlavního zámku musí vyjet do polohy
uzamkutí.
• Klika musí být při vysunuté závoře hlavního zámku
zablokovaná.
• Klíč se při vysunuté závoře hlavního zámku musí
nechat vytáhnout.
►► Otočte klíč na jeden západ do polohy odemknutí.
• Závora hlavního zámku musí zajet do polohy
odemknutí.
• Klika musí být při zasunuté závoře hlavního zámku
volně pohyblivá.
• Klíč se při zasunuté závoře hlavního zámku musí
nechat vytáhnout.

1
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Kontrola samočinného uzamykání
►► Uvolněte ručně samočinné uzamykání přídavných
schránek. Zatlačte za tímto účelem spouštěč [1]
směrem dovnitř.
• Střelkové čepy a otočné háky musí automaticky vyjet
do polohy uzamknutí.
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Montáž
►► Stiskněte kliku.
• Střelkové čepy a otočné háky se musí automaticky
zasunout.

►► Pusťte kliku.
• Střelkové čepy musí najet do uvolněné polohy.
• Otočné háky zůstanou zasunuté.

1

Kontrola samočinného uzamykání pomocí klíče
►► Uvolněte ručně samočinné uzamykání přídavných
schránek. Zatlačte za tímto účelem spouštěč [1]
směrem dovnitř.
• Střelkové čepy a otočné háky musí automaticky vyjet
do polohy uzamknutí.
►► Otočte klíčem ve směru odemykání.
• Střelkové čepy a otočné háky se musí automaticky
zasunout.

►► Uvolněte klíč.
• Střelkové čepy musí najet do uvolněné polohy.
• Otočné háky zůstanou zasunuté.

Kontrola funkce u zavřených dveří

►► Zavřete dveře.
• Dveře se musí nechat lehce zavřít.
• Samočinné uzamykání se musí uvolnit při kontaktu
s rámovým dílem.
• Střelkové čepy a otočné háky se musí automaticky
vysunout.
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►► Stiskněte kliku a otevřete dveře.
• Střelkové čepy a otočné háky se musí automaticky
zasunout.
• Dveře se musí nechat lehce otevřít.

►► Pusťte kliku, resp. uvolněte klíč.
• Střelkové čepy najedou do uvolňovací polohy.
• Otočné háky zůstanou zasunuté.

►► Zavřete dveře.
• Dveře se musí nechat lehce zavřít.
• Samočinné uzamykání se musí uvolnit při kontaktu
s rámovým dílem.
• Střelkové čepy a otočné háky se musí automaticky
vysunout.
►► Otočte klíčem ve směru odemykání.
• Střelkové čepy a otočné háky se musí automaticky
zasunout.
• Dveře se musí nechat lehce otevřít.

Kontrola závory hlavního zámku
►► Zavřete dveře a otočte klíč na jeden západ do polohy
uzamknutí.
• Závora hlavního zámku musí lehce najet do polohy
uzamknutí.
• Klika musí být při vysunuté závoře hlavního zámku
zablokovaná.
• Klíč se při vysunuté závoře hlavního zámku musí
nechat vytáhnout.
►► Otočte klíč na jeden západ do polohy odemknutí.
• Závora hlavního zámku musí zajet do polohy
odemknutí.
• Klika musí být při zasunuté závoře hlavního zámku
volně pohyblivá.
• Klíč se při zasunuté závoře hlavního zámku musí
nechat vytáhnout.
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5.11.2

Montáž

Kontrola denní funkce AS 3600 TA

UPOZORNĚNÍ!
V případě neúplné aktivace přepínače denního provozu hrozí riziko uzamknutí se.
• Pokud dveře zapadnou a není aktivovaný přepínač denního provozu na denní západce, zaskočí střelka hlavního
zámku a drží dveře uzavřené.
• Pokud dveře zapadnou a není aktivovaný přepínač denního provozu na závoře hlavního zámku, vysunou se střelkové
čepy a otočné háky do polohy uzamknutí.
V obou případech lze dveře zvenku otevřít pouze pomocí klíče!
Vždy musí být aktivovány obě funkce.

UPOZORNĚNÍ!
Pokud je aktivována denní funkce, nikdy nezavírejte závoru hlavního zámku do polohy uzamknutí.
• Zavření závory hlavního zámku do polohy uzamknutí při aktivované denní funkci deaktivuje neodborným způsobem
denní funkci. To vede k předčasnému opotřebení.
Předtím, než se závora hlavního zámku zavře do polohy uzamknutí, musí se přepínač denního provozu deaktivovat podle
níže popsaného postupu.
Kontrola aktivace/deaktivace denní funkce pomocí kliky

Kontrola aktivace denní funkce
►► Stiskněte kliku a držte ji stisknutou.
• Střelkové čepy a otočné háky najedou do polohy
odemknutí.

►► Posuňte posuvnou páčku v závoře hlavního zámku
dolů.

1

►► Posuňte posuvnou páčku [1] na denní západce zevnitř
směrem ven.
• Denní západka se musí v odemknutém stavu přetáčet
zpět.
►► Zavřete dveře.
• Střelka hlavního zámku musí zaskočit do denní západky.
►► Zatlačte na dveře ve směru otevírání.
• Denní západka se musí přetočit zpět a uvolnit střelku
hlavního zámku.
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Kontrola deaktivace denní funkce
►► Stiskněte kliku a držte ji stisknutou

►► Posuňte posuvnou páčku v závoře hlavního zámku
nahoru.

►► Uvolněte klíč.
• Střelkové čepy musí najet do uvolněné polohy.
• Otočné háky musí zůstat v poloze odemknutí.

1

►► Posuňte posuvnou páčku [1] na denní západce
zvenku směrem dovnitř.
• Denní západka musí zůstat v uzamknutém stavu
zablokovaná.

►► Zavřete dveře.
• Střelka hlavního zámku musí zaskočit do denní západky.
• Střelkové čepy a otočné háky musí najet do polohy
uzamknutí.

Kontrola aktivace/deaktivace denní funkce pomocí klíče

Kontrola aktivace denní funkce
►► Otočte a podržte klíč v poloze odemknutí.
• Střelkové čepy a otočné háky najedou do polohy
odemknutí.

►► Posuňte posuvnou páčku v závoře hlavního zámku
dolů.
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►► Uvolněte klíč.
• Střelkové čepy musí zůstat zasunuté.
Samočinné uzamykání se nesmí spustit.

►► Posuňte posuvnou páčku [1] na denní západce zevnitř
směrem ven.
• Denní západka se musí v odemknutém stavu přetáčet
zpět.
1
►► Zavřete dveře.
• Střelka hlavního zámku musí zaskočit do denní západky.
►► Zatlačte na dveře ve směru otevírání.
• Denní západka se musí přetočit zpět a uvolnit střelku
hlavního zámku.
Kontrola deaktivace denní funkce
►► Otočte a podržte klíč v poloze odemknutí.

►► Posuňte posuvnou páčku v závoře hlavního zámku
nahoru.

►► Otočte klíč do polohy vytažení.
• Střelkové čepy musí najet do uvolněné polohy.
• Otočné háky musí zůstat v poloze odemknutí.

►► Posuňte posuvnou páčku [1] na denní západce
zvenku směrem dovnitř.
• Denní západka musí zůstat v uzamknutém stavu
zablokovaná.
►► Zavřete dveře.
• Střelka hlavního zámku musí zaskočit do denní
západky.
• Střelkové čepy a otočné háky musí najet do polohy
uzamknutí.
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Návod na montáž AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
Kontrola dveřní štěrbinové pojistky AS 3600 T4/T3
Kontrola závory
►► Otočte olivu o 90° ve směru uzamknutí.
• Závora se musí lehce vysunout.

►► Otočte olivu o 90° do polohy odemknutí.
►► Závora se musí lehce zasunout.

Kontrola zavření a otevření pomocí olivy
►► Zavřete dveře.
►► Otočte olivu o 90° ve směru uzamknutí.
• Závora musí zapadnout do uzavíracího ramínka.
►► Otevřete dveře.
• Mezera otevření dveří musí být omezena uzavíracím
ramínkem.

• Zavřete dveře.
►► Otočte olivu o 90° ve směru odemykání.
• Závora musí uvolnit uzavírací ramínko.
►► Otevřete dveře.
• Dveře se musí nechat lehce a zcela otevřít.

Otevřete dveřní štěrbinovou pojistku T4 pomocí klíče.
►► Otočte olivu o 90° ve směru uzamknutí.
• Závora musí zapadnout do uzavíracího ramínka.
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Při odemknuté závoře hlavního zámku odemkněte dveřní
štěrbinovou pojistku T4 klíčem.

►► Otočte klíčem do polohy uzamknutí.
• Závora dveřní štěrbinové pojistky zajede do polohy
odemknutí.
►► Otočte klíčem ve směru odemykání.
• Dveře se musí nechat lehce a zcela otevřít.

Při uzamknuté závoře hlavního zámku odemkněte
dveřní štěrbinovou pojistku T4 klíčem.

►► Otočte klíčem ve směru odemykání.
• Závora hlavního zámku najede do polohy odemknutí.

►► Otočte klíčem do polohy uzamknutí.
• Závora hlavního zámku najede do polohy uzamknutí.
• Závora dveřní štěrbinové pojistky zajede do polohy
odemknutí.
►► Otočte klíčem ve směru odemykání.
• Dveře se musí nechat lehce a zcela otevřít.

5.11.4

Kontrola A-otvírače

►► Zavřete dveře.
• Samočinné uzamykání se spustí, střelkové čepy a otočné háky najedou do polohy uzamknutí.
►► Stiskněte tlačítko, resp. aktivujte systém kontroly přístupu.
• A-otvírač zatáhne střelkové čepy, otočné háky a střelku hlavního zámku do polohy odemknutí a dveře se nechají otevřít.
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5.11.5

Návod na montáž AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
Odstranění chyb

Porucha funkce kliky
Pokud se klika nenastaví samočinně zpět do výchozí polohy, došlo k poruše funkce.
►► Zkontrolujte rozměrovou přesnost frézovaných kapes.
►► Zkontrolujte správné usazení kliky.
►► Zkontrolujte správné usazení dveřního kování.
Pokud se klika znovu nenastaví samočinně zpět do výchozí polohy, musí být vícebodový uzávěr zkontrolován
společností KFV.
Porucha funkce cylindrické vložky
►► Pokud nelze vytáhnout klíč, vymontujte cylindrickou vložku a zkontrolujte ji z hlediska poruchy funkce.
►► Pokud cylindrická vložka nefunguje bezchybně, vyměňte cylindrickou vložku a opakujte kontrolní krok.
►► Pokud cylindrická vložka funguje bezchybně, došlo k mechanické poruše ve vícebodovém uzávěru.
Vícebodový uzávěr musí být zkontrolován společností KFV.
Porucha funkce uzamykacích elementů hlavního zámku
Pokud se uzamykací elementy nepohybují lehce, jedná se o poruchu funkce.
►► Zkontrolujte rozměrovou přesnost frézovaných kapes.
►► Zkontrolujte správné usazení vícebodového uzávěru.
►► Zkontrolujte správné usazení rámových dílů.
Pokud těžký chod přetrvává, musí vícebodový uzávěr zkontrolovat společnost KFV.
Porucha funkce uzamykacích elementů přídavných schránek
Pokud se uzamykací elementy nepohybují lehce, resp. se zcela nezasouvají, jedná se o poruchu funkce.
►► Zkontrolujte rozměrovou přesnost frézovaných kapes.
►► Zkontrolujte správné usazení vícebodového uzávěru.
►► Zkontrolujte správné usazení rámových dílů.
►► Zkontrolujte, jestli se posuvné tyče uzávěru volně pohybují.
Pokud těžký chod přetrvává, musí vícebodový uzávěr zkontrolovat společnost KFV.
Porucha funkce A-otvírače
Pokud se A-otvírač po stisknutí tlačítka / po aktivaci systému kontroly přístupu nerozběhne, jedná se o elektrickou poruchu.
►► Zkontrolujte správné usazení kabelových konektorů.
►► Zkontrolujte kabely z hlediska poškození.
• Poškozené kabely se musí vyměnit.
Pokud porucha přetrvává, musí A-otvírač zkontrolovat společnost KFV.
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Francie Telefon: +33 3 89618131

Švýcarsko Telefon: +41 33 3461010

Itálie Telefon: +39 02 9353601

Turecko Telefon: +90 216 5934151

Naše mezinárodní adresy najdete na:

Jižní Korea Telefon: +82 31 7985590

Ukrajina Telefon: +38 044 4054969

www.siegenia.com

Maďarsko Telefon: +36 76 500810

Velká Británie Telefon: +44 2476 622000

11.2017

H39.MFVRS002CS-01

Obraťte se na Vašeho odborného prodejce:

