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Įžanga

1.

Montavimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Įžanga

1.5

Atidžiai perskaitykite montavimo instrukciją prieš pradėdami
vykdyti montavimo darbus. Laikykitės 2 skyriuje „Sauga“
pateiktų nurodymų, kad išvengtumėte pavojaus žmonėms ir
sutrikimų.

1.1

Taikymas

Šioje instrukcijoje aprašytas daugiafunkcio užrakto AS
3600 montavimas ir ji taikoma, kol nėra atšaukiama.

1.2

Šios dokumentacijos tikslinė grupė

Ši dokumentacija yra skirta tik specializuotoms įmonėms.
Visus čia aprašytus darbus leidžiama vykdyti tik kvalifikuotas
personalui, kuris moka atlikti daugiafunkcių užraktų
montavimo darbus, juos naudoti bei atlikti techninę priežiūrą
ir turi patirties šiose srityse.

1.3

Naudojimo paskirtis

1.3.1

Montavimo vieta

1.3.2

Užraktas ir apkaustai

• Remontuoti daugiafunkcio užrakto neleidžiama. Sugedusį
daugiafunkcį užraktą turi sutaisyti KFV arba KFV įgaliotos
klientų aptarnavimo tarnybos specialistas.
• Leidžiama naudoti tik KFV rėmų dalis su skersinio
reguliavimo elementais.
• Rakinimo elementai visada turi būti laisvai įvedami į rėmo
dalių išėmas.

1.4

Paskirties neatitinkantis naudojimas

• Nenaudoti evakuacinėms durims!
• Daugiafunkcio užrakto konstrukcija nėra atspari
deformacijoms ir gali tapti nesandari dėl temperatūros
svyravimų arba konstruktyvo pokyčių.
• Daugiafunkcinio užrakto neleidžiama naudoti drėgnų
patalpų duryse arba patalpų, kurių ore yra agresyvių
koroziją skatinančių medžiagų, duryse.
• Į atidarymo sritį, užrakto sistemą arba užrakto plokšteles
neleidžiama dėti jokių pašalinių daiktų ir (arba) medžiagų,
kurie (kurios) turėtų neigiamos įtakos naudojimui arba
trukdytų užraktą naudoti pagal paskirtį.
• Prie daugiafunkcio užrakto neleidžiama atlikti jokių
neleistinų veiksmų ir (arba) pakeitimų.
• Rakinimo elementų neleidžiama naudoti durims prilaikyti
atidarytoje padėtyje.
• Judančių arba reguliuojamų užrakto dalių (pvz., skląsčio,
liežuvėlio) neleidžiama lakuoti.
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• Vieną kartą per metus būtina atlikti veikimo patikrą, kurios
metu reikia patikrinti, ar visos judančios dalys veikia
nepriekaištingai.
• Vieną kartą per metus būtina sutepti papildomose dėžutėse
esančius liežuvėlių kaiščius. Naudokite tik PTFE aerozolį
H1, pagamintą alyvos pagrindu. Nenaudokite tepalų,
kurių sudėtyje yra tirpiklių arba dervų. Kiti daugiafunkcio
užrakto komponentai yra sutepti ilgam laikui, todėl jiems
nereikia atlikti techninės priežiūros darbų.
• Nenaudokite agresyvių valiklių arba valiklių, kurių
sudėtyje yra tirpiklių, nes antraip gali būti pažeidžiamas
dalių paviršius.
• Statytojas ir naudotojas turi būti instruktuojami dėl
daugiafunkcio užrakto naudojimo ir priežiūros.

1.6

• Daugiafunkcis užraktas yra skirtas montuoti į vienvėres ir
dvivėres pastatų duris.
• Daugiafunkcius užraktus leidžiama montuoti tik į
sumontuotas nepriekaištingos techninės būklės duris.
• Durų konstrukcija turi būti tinkama naudoti su
daugiafunkciu užraktu.

Įprastinės ir techninės priežiūros
nurodymai

Montavimo sąlygos

Prieš atliekant montavimo darbus arba jų metu būtina laikytis
regione galiojančių statybos taisyklių ir įstatymų bei toliau
aprašytų sąlygų:
• Laikykitės frezavimo matmenų
• Rėmo dalis nustatykite į nurodytas padėtis taip, kad
jos būtų tiksliai išlygiuotos horizontalioje ir vertikalioje
plokštumoje.
• Prieš montuodami daugiafunkcį užraktą patikrinkite, ar
durų ir durų rėmo matmenys atitinka. Jei durys ir (arba)
durų rėmas priveržiami per smarkiai ir (arba) pažeidžiami,
daugiafunkcio užrakto montuoti nebegalima.
• Montuokite daugiafunkcį užraktą ir priedus laikydamiesi
mūsų parengtų montavimo instrukcijų.
• Po frezavimo išvalykite iš spynoms skirtų išėmų visas
drožles.
• Jei yra įmontuota spyna, neapdirbkite durų mechaniškai
(pvz., negręžkite, nefrezuokite). Jokiu būdu negręžkite
arba nepragręžkite pagrindinės spynos.
• Gręždami angas laikykitės nurodytų padėčių ir dydžių.
• Gręždami angas rankenai / apkaustams laikykitės
apkaustų gamintojo nurodymų.
• Sumontuokite apkaustus ir cilindrą taip, kad sutaptų jų
ašys; neprasukite varžtų arba neįsukite jų įstrižai.
• Prisukite rankenos jungtis tik rankomis ir nemontuokite
rankenos kaiščio naudodami jėgą.
• Laikykitės atstumo tarp priekinės juostos ir rėmo dalių:
• pagal DIN 18251-3 = 3,5 +/- 1,5 mm
• Valdymo elementai neturi trukdyti vienas kitam.
• Patikrinkite, ar esami užpildai tinkamai naudojami su
montažinėmis trinkelėmis.
• Durų ir durų rėmo paviršių leidžiama apdirbti tik
prieš montuojant daugiafunkcį užraktą. Papildomai
apdirbant paviršių gali būtų nebeužtikrinamas tinkamas
daugiafunkcio užrakto veikimas.
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• Naudokite tik sandariklius, kurių sudėtyje nėra rūgščių,
kad korozija nepažeistų konstrukcinių dalių ir (arba) durų.

1.7

Skersinė anga

Transportavimas

• Transportuokite daugiafunkcį užraktą vertikalioje padėtyje
– nesumontuotą arba sumontuotą durų sąvaroje.
• Norėdami transportuoti duris su sumontuotu užraktu,
įstatykite rinkinyje pridedamas transportavimo apsaugas.
Jos apsaugo nuo liežuvėlių kaiščių ir kablių išvedimo.
• Papildomai užfiksuokite durų sąvarą rėme naudodami
atramas.
• Nedėkite nesupakuoto daugiafunkcio užrakto staigiai, nes
antraip galite pažeisti daugiafunkcį užraktą.
• Transportuodami nelaikykite durų paėmę už rankenos
arba apkaustų.
• Atidarymas / uždarymas / užrakinimas: atidarant ir užda
rant durys turi būti paslankios. Išsikišęs liežuvėlis ir (arba)
rankena neturi trukdyti atidaryti duris.

Metaliniai profiliai

Mediniai profiliai

Plastikiniai profiliai

1.11

Kitos vaizdavimo priemonės

Visi matmenys nurodyti mm.

Šioje montavimo instrukcijoje naudojami toliau pateikti
simboliai turi tokias reikšmes:
• po šios žymos pateikiamas tekstas vardijimo atskirais
punktais forma.
►► po šios žymos pateikiamas tekstas yra veiksmų, kuriuos
reikia atlikti eilės tvarka, vykdymo instrukcijos.
„ “ tekstu kabutėse pateikiamos nuorodos į kitus skyrius arba
skirsnius.

1.9

Vaizdine informacija

1.12

1.9.1

Nurodymai ir nurodomieji ženklai

1.8

Matmenys

Rekomenduojami varžtai

Šiuo ženklu yra žymimi pavojaus šaltiniai, dėl
kurių gali būti pažeidžiamas produktas arba
aplinka.
Šiuo ženklu nurodoma apie ypatybes ir juo
žymimi nurodymai, į kuriuos reikia atkreipti
ypatingą dėmesį.

1.10

Simbolių paaiškinimai
Frezos arba
grąžto skersmuo
Griovelio ilgis

Griovelio gylis nuo konstrukcinės dalies

Griovelio plotis
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Sutrikimų priežastys

Durų sąvaros negalima skersai gręžti spynos dėžutės /
spynos dėžučių srityje, jei yra sumontuota spyna arba
daugiafunkcis užraktas.

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).

Rankenos kaiščio negalima kalti pro spynos lizdą
naudojant jėgą.

Vienu metu neleidžiama judinti rankenos ir rakto.

Durų sąvaros neleidžiama nešti laikant už rankenos.

Dvivėrių durų neleidžiama spausti laikant už stacionarios
varčios.

Kai durys atidarytos visi užrakinimo elementai neturi būti
išvesti į išorę.
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2.

Sauga

Sauga

3.

Atsakomybė

Prieš atlikdami montavimo veiksmus atidžiai perskaitykite
3.1
Naudojimo paskirtis
toliau pateiktus saugos nurodymus. Jie padės užtikrinti Jūsų
saugumą ir išvengti pavojų, sužalojimų bei materialinės Draudžiama gaminį naudoti ne pagal paskirtį ir atlikti
produkto ir visų konstrukcinių dalių bei komponentų
žalos.
modifikacijas arba pakeitimus negavus mūsų aiškaus
2.1
Asmeninės apsaugos priemonės
pritarimo. Mes neprisiimame atsakomybės už materialinę ir
Daugiafunkciam užraktui remontuoti ir montuoti Jums prireiks nematerialinę žalą, jei nesilaikoma šio reikalavimo.
tokių saugos priemonių:
• Apsauginiai batai
3.2
Atsakomybė už materialinius trūkumus
• Apsauginės pirštinės
Savo produktams nuo jų pristatymo datos įmonėms (pagal
• Apsauginiai akiniai
bendrąsias sandorių vykdymo sąlygas) arba kitą sutartį
• Saugos nurodymai
suteikiame 1 metų garantiją, o galutiniams naudotojams – 2
metų garantiją pagal galiojančius teisės aktus. Tobulindami
2.2
Sunkios konstrukcinės dalys
savo produktus pasiliekame teisę pakeisti atskirus
Atliekant kai kuriuos darbus su daugiafunkciu užraktu kartais komponentus arba visus produktus. Garantija nesuteikiama
prireikia atkabinti durų sąvarą.
dėl netinkamai atliktų montavimo darbų atsiradusiai žalai.
Garantija netaikoma, jei produktui ir (arba) atskiriems
Kyla pavojus susižaloti pėdas.
komponentams atliekama su mumis nesuderintų arba
• Visada avėkite apsauginius batus.
čia neaprašytų pakeitimų ar produktas ir (arba) atskiri
komponentai išmontuojami arba išardomi į atskiras dalis, kai
2.3
Aštrios briaunos
trūkumai atsiranda dėl minėtų pakeitimų.
Trumpinant metalines dalis atsiranda aštrių briaunų.
Kyla pavojus įsipjauti ir susižaloti.
• Mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.

2.4

Greitai skriejančios drožlės

Frezuojant atsiranda dideliu greičiu skriejančių drožlių.
Kyla pavojus susižaloti akis.
• Būkite užsidėję apsauginius akinius.

11.2017

3.3

Atleidimas nuo atsakomybės

Gamybos metu produktas ir jo konstrukcinės dalys yra
tikrinami pagal griežtus kokybės reikalavimus. Todėl tinkamai
naudojant produktas yra patikimas ir saugus. Neprisiimame
atsakomybės už žalą, kuri atsiranda dėl montavimo darbų
ir (arba) nepriimame reikalavimų dėl žalos kompensavimo,
nebent žala buvo patirta dėl tyčinių arba neapdairių
mūsų veiksmų ar dėl mūsų kaltės įvyksta žūtis, patiriamas
kūno sužalojimas arba sutrikdoma sveikata. Ši nuostata
netaikoma atsakomybei nesant kaltės pagal Atsakomybės
už gaminius įstatymą. Taip pat taikoma atsakomybė už
tyčinį reikšmingų įsipareigojimų pagal sutartį pažeidimą;
tačiau tokiais atvejais atsakomybė taikoma už numatomą
žalą, kuri įprastai nustatoma sutartyje. Įsipareigojimo pateikti
įrodymus sąlygos pasikeitimai nėra susieti su čia pateiktomis
nuostatomis.

KFV
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Atsakomybė

3.4

Sąvokos

3.4.1

Daugiafunkcis užraktas ir durų sąvara

Montavimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

11

1

2

12

3
4

5

13

1

Priekinė juosta

2

Papildoma dėžutė

3

Liežuvėlio kaištis

4

Kablys

5

Durų atidarymo blokatorius
(T3/T4)

6

Pagrindinė spynos dėžutė

7

Pagrindinis spynos liežuvėlis

8

Keturkampis lizdas

9

Pagrindinis spynos kaištis

10

Elektrinis atidarymo
mechanizmas

11

Durų sąvara

12

Išfrezuotos išėmos

13

Išfrezuota anga apvaliai
rankenėlei

14

Išfrezuota anga rankenai

15

Išfrezuota anga
profiliniam / apvaliam
cilindrui

6
14

7
8
9

15

10

2
3
4

8
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3.4.2

Atsakomybė

Rėmo dalys ir rėmas

2

1

Išfrezuotos išėmos

2

Rėmas

3

Užrakto juosta

4
5

3

4
1

Rėmo dalis papildomai
dėžutei
Skersinio reguliavimo
įtaisas

6

Blokuojamoji apkaba

7

Rėmo dalis, skirta
durų atidarymo blokatoriui

8

AT elementas

9

Rėmo dalis pagrindinei
spynai

10 Plastikinis įdėklas
5
6

7

8

9

10

4

5
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Apžvalga

Montavimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

4.

Apžvalga

4.1

Tiekiami variantai
AS 3600

10

AS 3600 TA (su dieniniu atrakinimo įtaisu)

KFV

AS 3600 T4 (su durų atidarymo blokatoriumi)

11.2017

Montavimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

4.2

Apžvalga

Veikimo aprašymas ir kombinavimo galimybės

Gamintojas tiekia trijų variantų AS 3600 automatinį daugiafunkcį užraktą ir jį galima naudoti su papildomais
komponentais.
4.2.1

1
2

AS 3600 standartinis variantas
Automatinis užrakinimas:
• Atsiradus kontaktui su rėmo dalimi liežuvėlio kaiščių [2]
jungikliai [1] spaudžiami į vidų.
Liežuvėlio kaiščiai ir kabliai [3]
automatiškai išvedami į užrakinimo padėtį.

3

Atidarymas:
• Spaudžiant rankeną [1] arba sukant raktą [2] į
atrakinimo padėtį įvedami liežuvėlio kaiščiai,
kabliai ir pagrindinis spynos liežuvėlis [3].

1

2

3
• Paleidus rankeną arba raktą liežuvėlio kaiščiai
nustatomi į įsijungimo padėtį.
• Kabliai lieka atrakinimo padėtyje.

• Išvedamas pagrindinis spynos liežuvėlis.

Užrakinimas:
• Raktą vieną apsisukimą pasukant į užrakinimo padėtį
išvedamas pagrindinis spynos skląstis.
• Šioje padėtyje rankena yra užblokuota ir durų
negalima atidaryti neturint rakto.

• Raktą vieną apsisukimą pasukant į atrakinimo padėtį
įvedamas pagrindinis spynos skląstis.

• Šioje padėtyje rankena juda laisvai.

11.2017
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4.2.2

Montavimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
AS 3600 TA

Dieninės atrakinimo funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas
Naudojant dieninę atrakinimo funkciją duris galima atidaryti be rakto iš lauko pusės. Kai dieninė atrakinimo funkcija yra
aktyvinta, papildomų dėžučių užrakinimo elementai (liežuvėlio kaiščiai ir kabliai) yra įvesti. Duris už dieninio liežuvėlio
laiko tik pagrindinis spynos liežuvėlis. Jei dieninė atrakinimo funkcija yra aktyvinta, duris spaudžiant atidarymo kryptimi
dieninis liežuvėlis atlenkiamas nuo durų atidarymo kryptimi ir atfiksuoja pagrindinį spynos liežuvėlį.
Norint aktyvinti / išaktyvinti dieninę atrakinimo funkciją, reikia atlikti du nustatymus:
• Durų varčia prie pagrindinio spynos skląsčio:
priekinėje pagrindinio spynos skląsčio pusėje yra paslanki svirtis, kuria aktyvinamas arba išaktyvinama dieninė papildomų
dėžučių funkcija. Jei dieninė atrakinimo funkcija yra aktyvinta, liežuvėlio kaiščiai fiksuojami įvestoje padėtyje.
• Durų rėme, prie dieninio liežuvėlio:
prie dieninio liežuvėlio taip pat yra paslanki svirtis, kuria blokuojamas arba atblokuojamas dieninis liežuvėlis.
Dieninę atrakinimo funkciją galima aktyvinti / išaktyvinti naudojant rankeną arba per profilinį cilindrą. Aktyvinimas /
išaktyvinimas naudojant rankeną arba raktą skiriasi tik dviem pirmais veiksmais. Tolesni veiksmai yra identiški.

PASTABA!
Nevisiškai aktyvinus dieninę atrakinimo funkciją kyla pavojus užblokuoti.
• Jei durys užsisklendžia ir dieninė liežuvėlio atrakinimo funkcija nėra aktyvinta, pagrindinis spynos liežuvėlis
užsifiksuoja ir laiko duris užrakintas.
• Jei durys užsisklendžia ir dieninė atrakinimo funkcija nėra aktyvinta pagrindiniam spynos skląsčiui, liežuvėlio kaiščiai ir
kabliai išvedami į užrakinimo padėtį.
Abiem atvejais duris galima atidaryti tik raktu iš lauko pusės!
Visada turi būti aktyvintos abi funkcijos.

PASTABA!
Kai dieninė funkcija yra aktyvinta, niekada neuždarykite pagrindinio spynos skląsčio užrakinimo padėtyje.
• Jei pagrindinis spynos skląstis uždaromas užrakinimo padėtyje, kai yra aktyvinta dieninė funkcija, tuomet dieninė
funkcija išaktyvinama neleistinu būdu. Tai gali paskatinti greitesnį dalių susidėvėjimą.
Dieninė atrakinimo funkcija turi būti išaktyvinta pagal toliau pateiktą aprašymą prieš uždarant pagrindinį spynos skląstį į
užrakinimo padėtį.
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Apžvalga
Dieninė funkcija aktyvinama naudojant po vieną paslankią
dieninio liežuvėlio svirtį [1] (rėme) ir pagrindiniame spynos
skląstyje [2] (duryse).
Skląstis yra paženklintas dviem simboliais su spynele:
• Paslanki svirtis viršuje = dieninė funkcija išaktyvinta
• Paslanki svirtis apačioje = dieninė funkcija aktyvinta

Dieninės funkcijos aktyvinimas
• Paspauskite ir laikykite rankeną arba pasukite ir laikykite
raktą atrakinimo padėtyje.

• Liežuvėlio kaiščiai ir pagrindinis spynos liežuvėlis
įvedami.

• Stumkite paslankią pagrindinio spynos skląsčio svirtį
žemyn.

• Paleiskite rankeną arba raktą.

• Liežuvėlio kaiščiai lieka įvesti ir uždarant duris
neįsijungia automatinis užraktas.
• Vėl išvedamas pagrindinis spynos liežuvėlis.

Dieninio liežuvėlio atrakinimas rėmo pusėje
• Stumkite paslankią svirtį [1] iš vidaus į išorę.

Dieninė funkcija aktyvinta:
• Liežuvėlio kaiščiai yra įvesti. Uždarant duris neįsijungia automatinis užraktas.
• Dieninis liežuvėlis yra atrakintas. Duris spaudžiant iš lauko pusės jis atlenkiamas atgal, atfiksuoja pagrindinį spynos
liežuvėlį, todėl duris galima atidaryti.

11.2017
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Montavimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
Dieninės funkcijos išaktyvinimas
• Paspauskite ir laikykite rankeną arba pasukite ir
laikykite raktą atrakinimo padėtyje.

• Stumkite paslankią pagrindinio spynos skląsčio svirtį
aukštyn.

• Paleiskite rankeną arba pasukite raktą į padėtį, kurioje
jį galima ištraukti.

• Liežuvėlio kaiščiai nustatomi į įjungimo padėtį.
• Vėl išvedamas pagrindinis spynos liežuvėlis.

Dieninio liežuvėlio užrakinimas rėmo pusėje
• Stumkite paslankią svirtį [1] iš išorės į vidų.

Dieninė funkcija yra išaktyvinta:
• Liežuvėlio kaiščiai yra įjungimo padėtyje. Uždarant duris įsijungia automatinis užraktas.
• Dieninis liežuvėlis yra užrakintas. Kai durys spaudžiamos atidarymo kryptimi, pagrindinį spynos liežuvėlį laiko
dieninis liežuvėlis.
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4.2.3

Apžvalga

AS 3600 T4

AS 3600 T4 automatinis daugiafunkcis užraktas turi durų atidarymo blokatorių.
Durų atidarymo blokatorius T4 riboja durų atidarymo tarpą.
Durų atidarymo blokatorių T4 galima užrakinti ir atrakinti iš
vidinės pusės apvalia rankenėle, o per profilinį cilindrą duris
galima atrakinti raktu.
Reikia naudoti atskiras, konkrečiai durų sistemai
sukonstruotas rėmo dalis su blokuojamąja apkaba.
Durų atidarymo blokatoriaus T4 užrakinimas
• Uždarykite duris.
• Pasukite apvalią rankenėlę 90° kampu užrakinimo
kryptimi.
Skląstis nustatomas į užrakinimo padėtį ir įstatomas
į blokuojamąją apkabą.
Jei durys atidaromos, atidarymo blokatorius riboja durų
atidarymo tarpą.
Durų atidarymo blokatorius T4 atrakinimas
• Uždarykite duris.
• Pasukite apvalią rankenėlę 90° kampu atrakinimo
kryptimi.
Skląstis nustatomas į atrakinimo padėtį ir atfiksuojama
blokuojamoji apkaba.
Duris vėl galima visiškai atidaryti.
Atrakinkite durų atidarymo blokatorių T4 per profilinį
cilindrą.
Norint atrakinti durų atidarymo blokatorių T4 per profilinį
cilindrą pagrindinis spynos skląstis turi būti vieną kartą
nustatomas į užrakinimo padėtį.
• Jei pagrindinis spynos skląstis yra atrakinimo padėtyje,
raktą reikia vieną apsisukimą pasukti į užrakinimo
padėtį. Kai durų atidarymo blokatoriaus T4 skląstis
atšoka į atrakinimo padėtį, raktą reikia pasukti vieną
apsisukimą į atrakinimo padėtį.
Duris vėl galima visiškai atidaryti.
• Jei pagrindinis spynos skląstis yra užrakinimo
padėtyje, raktą reikia vieną apsisukimą pasukti
į atrakinimo padėtį, o po to – vieną apsisukimą
į užrakinimo padėtį.
Kai durų atidarymo blokatoriaus T4 skląstis atšoka
į atrakinimo padėtį, raktą reikia pasukti vieną apsisukimą
į atrakinimo padėtį.
Duris vėl galima visiškai atidaryti.
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4.2.4

Montavimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
Komponentai modifikavimui

Su AS 3600 automatiniu daugiafunkciu užraktu galima naudoti papildomus komponentus.
1

Durų atidarymo blokatorius T3:
Papildomai montuojamas durų atidarymo blokatorius „T3“
nuo jau sumontuoto durų atidarymo blokatoriaus „T4“
skiriasi tuo, kad jį galima užrakinti ir atrakinti tik iš vidinės
durų pusės sukant apvalią rankenėlę.

2

AS 3600 automatiniam daugiafunkciam užraktui galima
naudoti papildomą dieninę funkciją TA.
Galima naudoti atskirai tiekiamą pagrindinę spyną
3050 TA.

1

2

3

Pagrindinė spyna 3050 TA

3

Elektromechaninis atidarymo mechanizmas:
Automatinis daugiafunkcis užraktas AS 3600 gali būti
modifikuojamas į elektromechaninį daugiafunkcį užraktą
naudojant atskirai įsigyjamą automatinio atidarymo
mechanizmo variklį.
Automatinis mechanizuotas užrakinimas, elektromechaninis
atrakinimas. Vykstant elektromechaniniam atidarymui
atitraukiami papildomų dėžučių kabliai ir pagrindinis spynos
liežuvėlis.
Galima prijungti domofoną arba kontrolinę įėjimo sistemą.
Prijungti galima taip pat, kaip KFV A tipo GENIUS. Kabelių
perėjimai ir kiti priedai yra tinkami naudoti iš KFV GENIUS
programos, o montavimo ir prijungimo veiksmai atliekami
analogiškai. KFV elektromechaninis atidarymo mechanizmas
neturi magnetinio daviklio, todėl prie rėmo nereikia montuoti
magneto.

PASTABA!
Jei pagrindinis spynos skląstis yra užrakinimo padėtyje,
visas daugiafunkcis užraktas yra užblokuotas.
Šioje padėtyje daugiafunkcio užrakto negalima
atidaryti
naudojant
elektromechaninį
atidarymo
mechanizmą.
Elektromechaninis atidarymo mechanizmas gali traukti
pagrindinį spynos skląstį ir liežuvėlio kaiščius bei kablius
tik į atrakinimo padėtį, kai pagrindinis spynos skląstis yra
atrakinimo padėtyje.

16

KFV

11.2017

Montavimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

4.3

Apžvalga

Kombinavimo galimybės

Tiekiamus gaminio variantus AS 3600, AS 3600 TA ir AS 3600 T4 galima kombinuoti su elektromechaniniu atidarymo
mechanizmu, durų atidarymo blokatoriumi T3 ir pagrindine spyna 3050 TA (dienine funkcija) taip:
AS 3600
(tiekiamas variantas)

11.2017

AS 3600
+ T3

AS 3600
+ elektromechaninis
atidarymo mechanizmas

KFV

AS 3600
+ 3050 TA
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AS 3600
+ 3050 TA + T3
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AS 3600 TA
(tiekiamas variantas)

AS 3600 TA
+ T3

KFV

AS 3600 T4
(tiekiamas variantas)
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4.4

Apžvalga

Matmenų variantai
A

B

C

F

G

H

I

K

tinka, kai
varčios
užkaito
aukštis

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

Matmenų
variantai

C

1

A

H

*
Matmenys I + K

= netiekiama su angų grupe „T0“
= galimybė trumpinti

K

G

B

F

[1] angų grupė „T0“ pasirenkamam durų atidarymo
blokatoriui „T3“
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Montavimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

4.5

Liežuvėlių krypties keitimas pagal DIN

4.5.1

Pagrindinio spynos liežuvėlio krypties keitimas pagal DIN
1,0 x 5,5

▸

Fiksavimas!

▸

Liežuvėlio veikimo patikra

5x

►► Įspauskite liežuvėlį kelis kartus (maždaug 5 kartus)
į spynos dėžutę.
• Liežuvėlis turi vėl pats lengvai išvažiuoti.
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4.5.2

Apžvalga

Liežuvėlio kaiščio krypties keitimas pagal DIN

▸

1,0 x 5,5

▸

Fiksavimas!

▸

Liežuvėlio kaiščių veikimo patikra naudojant rankeną ir raktą

5x

►► Paspauskite rankeną kelis kartus (maždaug 5 kartus) arba pasukite raktą maždaug 5 kartus atrakinimo kryptimi.
►► Liežuvėlio kaiščiai turi vėl patys lengvai išvažiuoti.

11.2017

KFV

21

Montavimas

Montavimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

5.

Montavimas

5.1

Durų sąvaros frezavimas naudojant
AS 3600 ir AS 3600 TA

Papildoma dėžutė

1

„4.4 Matmenų variantai“ 19 psl.

T1

I

I

1
Pagrindinė spyna

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

Atstumas nuo užkaito iki rankenos
Frezavimo gylis = 50,5 mm + 1 mm
Frezavimo gylis = atstumas nuo užkaito iki rankenos + 17,5 mm
Atstumas atsižvelgiant į variantą PZ = 92 mm / RZ = 94 mm

KFV
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Montavimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

5.2

Montavimas

Durų sąvaros frezavimas naudojant
AS 3600 T4

Durų atidarymo blokatorius T3/T4

4

„4.4 Matmenų variantai“ 19 psl.
T2

M

4

I

I

D

1

5
4

18 mm

5
C

C

D
T2

H

H

Atstumas nuo užkaito iki rankenos
Frezavimo gylis = atstumas nuo užkaito iki rankenos + 17,5 mm

2

A

A

3

B

B

G

G

1

K

K

11.2017
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5.3

Montavimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Durų sąvaros frezavimas naudojant
AS 3600/TA su automatiniu atidarymo
mechanizmu

Automatinis atidarymo mechanizmas

„4.4 Matmenų variantai“ 19 psl.

T

T

Rekomenduojamas frezavimo gylis = 55 mm

F

Apie papildomo elektromechaninio
atidarymo mechanizmo montavimą skaitykite
elektromechaninio atidarymo mechanizmo
montavimo instrukcijoje
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5.4

Montavimas

Durų sąvaros frezavimas naudojant
AS 3600 su durų atidarymo
blokatoriumi T3

Frezuojama išėma durų atidarymo blokatoriui T3

M

4

T2

D

T Frezavimo gylis = atstumas nuo užkaito iki rankenos + galinis atstumo
nuo užkaito iki rankenos matmuo + 1 mm

Durų atidarymo blokatoriaus T3 montavimas

H

5.4.1

►► Nuimkite dangtelį, skirtą T formos išėmai

►► Sumontuokite durų atidarymo blokatorių T3 naudodami
rinkinyje pridedamus varžtus.
M4 x 11

11.2017

KFV

TX10

25

Montavimas
5.4.2

Montavimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Reikalingi priedai
Durų atidarymo blokatoriui T3 reikia naudoti atskiras, konkrečiai durų sistemai sukonstruotas rėmo dalis su
blokuojamąja apkaba. Žr. daugiafunkcių užraktų ir rėmo dalių katalogą.

Rėmo dalis su blokuojamąja
apkaba

Durų atidarymo blokatorius T3

Gaminio numeris
3483983
3483984
3483985
3483986
3483987
3483988
3483989
3483990

Gaminio pavadinimo santrumpa Atstumas nuo užkaito iki rankenos Kiekis (vnt.)
ZSK 201-T3-8063/VS35-----E
35 mm
1
ZSK 201-T3-8063/VS40-----E
40 mm
1
ZSK 201-T3-8063/VS45-----E
45 mm
1
ZSK 201-T3-8063/VS50-----E
50 mm
1
ZSK 201-T3-8063/VS55-----E
55 mm
1
ZSK 201-T3-8063/VS60-----E
60 mm
1
ZSK 201-T3-8063/VS65-----E
65 mm
1
ZSK 201-T3-8063/VS80-----E
80 mm
1

Elektromechaninis atidarymo mechanizmas

Gaminio numeris

Gaminio pavadinimo santrumpa

Kiekis (vnt.)

3493787

F1060 / automatinis atidarymo mechanizmas 2.0

1

Apie papildomo elektromechaninio atidarymo mechanizmo montavimą skaitykite elektromechaninio atidarymo
mechanizmo montavimo instrukcijoje.
Jei pagrindinis spynos skląstis yra išvestas, durų atidaryti elektromechaniniu būdu negalima.
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5.5

Montavimas

Daugiafunkcio užrakto prisukimas
Nurodytas varžtų skaičius pateiktas B001
matmenų variantui.
AS 3600 B001		
= 16 varžtų.
AS 3600 su autom.
atid. mech. 		
= 13 varžtų.
AS 3600 su T3/T4
= 14 varžtų.

Įstatydami elektromechaninį atidarymo
mechanizmą į išfrezuotą išėmą atkreipkite
dėmesį, kad kabeliai turi būti nesulenkti ir
nepažeisti.
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5.6

Montavimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Durų rėmo frezavimas

Frezuojamos išėmos naudojant
AS 3600

Frezuojamos išėmos naudojant
AS 3600 su T4

„4.4 Matmenų
variantai“ 19 psl.

Nurodyti frezuojamų išėmų
duomenys pateikti esant šioms
sąlygoms:
ERH uždarymo
plokštelė
pagrindinė spyna
Q uždarymo
plokštelė
papildoma dėžutė
T2 uždarymo
plokštelė
durų atidarymo
blokatorius
ERQT2H
užrakto juosta

1

1

Jei norite sužinoti kitų rėmo dalių
arba susidėvinčių dalių frezuojamų
išėmų matmenis, susisiekite su KFV
klientų aptarnavimo tarnyba.

C

2
3

M
X

1

2

135

72

21

23

16

16

3
62
78*
16
23,5*
16

C

4
155
21

3

M
X

16

Griovelio gylis nuo
konstrukcinės dalies
+ 1 mm

N

L

2

N

* Frezuojamų išėmų matmenys montuojant
dieninį liežuvėlį

B

1

28

B
Visi matmenys pateikti nuo rankenos aukščio [X]
iki griovelio ilgio matmens vidurio.
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5.7

Montavimas

Durų rėmas, rėmo dalių montavimas
Užrakto plokštelės, skirtos AS 3600/AS 3600 TA

Užrakto plokštelės, skirtos AS 3600 T4/T3

Naudojant AS 3600 TA vietoje AT elemento
reikia pakeisti dieninį liežuvėlį.
Frezavimas pagal matmenis „5.6 Durų rėmo
frezavimas“ 28 psl.

9x
7x
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Užrakto juosta, skirta AS 3600/AS 3600 TA

Užrakto juosta, skirta AS 3600 T4/T3

Naudojant AS 3600 TA vietoje AT elemento
reikia pakeisti dieninį liežuvėlį.
Frezavimas pagal matmenis „5.6 Durų rėmo
frezavimas“ 28 psl.

13x
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5.8

Montavimas

Tarpelio nustatymas
Nustatykite tarpelį pagal DIN 18251-3:
3,5 mm ± 1,5 mm

min.
2 mm
iki
maks.
5 mm

11.2017
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5.9

Rėmo dalių nustatymas

5.9.1

Skersinio reguliavimo įtaiso nustatymas

(rėmo dalys arba susidėvinti juosta netiekiama rinkinyje su gaminiu)
Jei atliekant valdymo veiksmus uždarymo cilindras yra nepaslankus, AT elementą (pagrindinio spynos liežuvėlio)
reikia reguliuoti rėmo tarpiklio kryptimi , o skersinio reguliavimo įtaisą – priešinga kryptimi, žr. „AT elemento
viršutinės dalies reguliavimas į šoną“ 33 psl..
Fiksavimo varžtų atlaisvinimas

Įdėklas gali būti pastumiamas į šoną 2,5 mm bet kuria kryptimi
2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

Fiksavimo varžtų priveržimas
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5.9.2

Montavimas

AT elemento nustatymas
Jei atliekant valdymo veiksmus uždarymo cilindras yra nepaslankus, AT elementą [1] (pagrindinio spynos liežuvėlio)
reikia reguliuoti rėmo tarpiklio kryptimi, o skersinio reguliavimo įtaisą – priešinga kryptimi, žr. .
KFV dieninį liežuvėlį, pvz., 115A/B arba elektros srove nemaitinamą elektrinį durų atidarymo mechanizmą leidžiama
naudoti tik kombinuojant su MFV AS 3600 TA!
Dieninę dieninio liežuvėlio funkciją leidžiama aktyvinti tik tada, jei aktyvinta dieninė daugiafunkcio užrakto funkcija. Tik tada
papildomų dėžučių užrakinimo elementai yra atrakinimo padėtyje.
Papildomų dėžučių užrakinimo elementai perima skersines durų jėgas, kai yra aktyvinta dieninė dieninio liežuvėlio funkcija ir
išaktyvinta dieninė MFV AS 3600 TA funkcija. Dėl to gali anksčiau susidėvėti dalys ir atsirasti veikimo sutrikimų.
Fiksavimo varžtų atlaisvinimas

AT elemento viršutinės dalies reguliavimas į šoną

Fiksavimo varžtų priveržimas

11.2017
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5.10

Montavimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Transportavimo apsaugas
Norėdami transportuoti duris su sumontuotu užraktu,
įstatykite rinkinyje pridedamus transportavimo
apsaugus. Jie tiekiami su kiekvienu MFV AS 3600 ir
apsaugo nuo liežuvėlio kaiščių bei kablių išvedimo.

Papildomai
rekomenduojame
užfiksuoti
transportuojamų durų sąvarą naudojant atramas.

Transportavimo apsaugų nuėmimas
►► Įstatykite kryžminį atsuktuvą į transportavimo apsaugo angą ir ištraukite transportavimo apsaugą.
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5.11

Veikimo patikra

5.11.1

Bendroji patikra: AS 3600, AS 3600 TA, AS 3600 T4
Norint atlikti veikimo patikrą durys ir durų
rėmas turi būti vertikalioje padėtyje.

Patikrinkite, ar gerai pritvirtinti visi tvirtinimo varžtai:
Atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodytas varžtų
priveržimo momento vertes.
►► Naudodami atsuktuvą patikrinkite, ar gerai priveržti visi tvirtinimo varžtai.
• Varžtai negali būti įstatyti įstrižai, o varžtų galvutės negali būti išsikišusios.
Veikimo patikra esant atidarytoms durims

Rankenos veikimo patikra:
►► Nuspauskite rankeną į apatinę padėtį ir paleiskite.
Rankena pati turi grįžti į pradinę padėtį.

Liežuvėlio kaiščių ir pagrindinio spynos liežuvėlio
veikimo patikra naudojant rankeną:
►► Nuspauskite rankeną į apatinę padėtį.
Liežuvėlio kaiščiai ir pagrindinis spynos liežuvėlis turi būti
nustatomi į atrakinimo padėtį.
• Naudojant U profilio priekinę juostą (medžiagos storis
2 mm) liežuvėliai nuspaustoje padėtyje gali išsikišti
maks. 2 mm.
• Naudojant plokščią priekinę juostą (medžiagos storis
3 mm) liežuvėliai nuspaustoje padėtyje gali išsikišti
maks. 1 mm.
• Naudojant plokščią priekinę juostą (medžiagos storis
2,5 mm) liežuvėliai nuspaustoje padėtyje gali išsikišti
maks. 1,5 mm.

►► Paleiskite rankeną.
• Liežuvėlio kaiščiai turi būti nustatomi į įjungimo padėtį.
• Pagrindinis spynos liežuvėlis turi būti visiškai
išvedamas.
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Liežuvėlio kaiščių ir pagrindinio spynos liežuvėlio
veikimo patikra naudojant raktą:
►► Pasukite ir laikykite raktą atrakinimo padėtyje.
Liežuvėlio kaiščiai ir pagrindinis spynos liežuvėlis turi būti
nustatomi į atrakinimo padėtį.
• Naudojant U profilio priekinę juostą (medžiagos storis
2 mm) liežuvėliai nuspaustoje padėtyje gali išsikišti
maks. 2 mm.
• Naudojant plokščią priekinę juostą (medžiagos storis
3 mm) liežuvėliai nuspaustoje padėtyje gali išsikišti
maks. 1 mm.
• Naudojant plokščią priekinę juostą (medžiagos storis
2,5 mm) liežuvėliai nuspaustoje padėtyje gali išsikišti
maks. 1,5 mm.
►► Paleiskite raktą.
• Liežuvėlio kaiščiai turi būti nustatomi į įjungimo padėtį.
• Pagrindinis spynos liežuvėlis turi būti visiškai
išvedamas.

Pagrindinio spynos skląsčio veikimo patikra naudojant
raktą:
►► Pasukite raktą vieną apsisukimą į atrakinimo padėtį.
• Pagrindinis spynos skląstis turi būti nustatomas
į užrakinimo padėtį.
• Kai pagrindinis spynos skląstis yra išvestas, rankena
turi būti užblokuota.
• Kai pagrindinis spynos skląstis yra išvestas, turi būti
galima ištraukti raktą.
►► Pasukite raktą vieną apsisukimą į atrakinimo padėtį.
• Pagrindinis spynos skląstis turi būti nustatomas
į atrakinimo padėtį.
• Kai pagrindinis spynos skląstis yra įvestas, rankena turi
laisvai judėti.
• Kai pagrindinis spynos skląstis yra įvestas, turi būti
galima ištraukti raktą.

1
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Automatinio užrakto patikra
►► Įjunkite automatinį papildomų dėžučių užraktą rankiniu
būdu. Paspauskite įjungiklį [1] į vidų.
• Liežuvėlio kaiščiai ir kabliai turi būti visiškai išvedami į
užrakinimo padėtį.
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Montavimas
►► Paspauskite rankeną.
• Liežuvėlio kaiščiai ir kabliai turi būti visiškai įvedami.

►► Paleiskite rankeną.
• Liežuvėlio kaiščiai turi būti nustatomi į įjungimo padėtį.
• Kabliai lieka įvesti.

1

Automatinio užrakinimo mechanizmo patikra
naudojant raktą
►► Įjunkite automatinį papildomų dėžučių užraktą rankiniu
būdu. Paspauskite įjungiklį [1] į vidų.
• Liežuvėlio kaiščiai ir kabliai turi būti visiškai išvedami į
užrakinimo padėtį.
►► Pasukite raktą atrakinimo kryptimi.
• Liežuvėlio kaiščiai ir kabliai turi būti visiškai įvedami.

►► Paleiskite raktą.
• Liežuvėlio kaiščiai turi būti nustatomi į įjungimo padėtį.
• Kabliai lieka įvesti.

Veikimo patikra esant uždarytoms durims

►► Uždarykite duris.
• Uždarant durys turi būti paslankios.
• Automatinis užraktas turi įsijungti atsiradus kontaktui su
rėmo dalimi.
• Liežuvėlio kaiščiai ir kabliai turi būti visiškai išvedami.
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►► Paspauskite rankeną ir atidarykite duris.
• Liežuvėlio kaiščiai ir kabliai turi būti visiškai įvedami.
• Atidarant durys turi lengvai judėti.

►► Paleiskite rankeną arba raktą.
• Liežuvėlio kaiščiai nustatomi į įjungimo padėtį.
• Kabliai lieka įvesti.

►► Uždarykite duris.
• Uždarant durys turi būti paslankios.
• Automatinis užraktas turi įsijungti atsiradus kontaktui su
rėmo dalimi.
• Liežuvėlio kaiščiai ir kabliai turi būti visiškai išvedami.

►► Pasukite raktą atrakinimo kryptimi.
• Liežuvėlio kaiščiai ir kabliai turi būti visiškai įvedami.
• Atidarant durys turi lengvai judėti.

Pagrindinio spynos skląsčio patikra
►► Uždarykite duris ir pasukite raktą vieną apsisukimą
į užrakinimo padėtį.
• Pagrindinis spynos skląstis turi būti paslankiai
nustatomas į užrakinimo padėtį.
• Kai pagrindinis spynos skląstis yra išvestas, rankena
turi būti užblokuota.
• Kai pagrindinis spynos skląstis yra išvestas, turi būti
galima ištraukti raktą.
►► Pasukite raktą vieną apsisukimą į atrakinimo padėtį.
• Pagrindinis spynos skląstis turi būti nustatomas
į atrakinimo padėtį.
• Kai pagrindinis spynos skląstis yra įvestas, rankena turi
laisvai judėti.
• Kai pagrindinis spynos skląstis yra įvestas, turi būti
galima ištraukti raktą.

38

KFV

11.2017

Montavimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
5.11.2

Montavimas

Dieninės funkcijos patikra: AS 3600TA

PASTABA!
Nevisiškai aktyvinus dieninę atrakinimo funkciją kyla pavojus užblokuoti.
• Jei durys užsisklendžia ir dieninė liežuvėlio atrakinimo funkcija nėra aktyvinta, pagrindinis spynos liežuvėlis
užsifiksuoja ir laiko duris užrakintas.
• Jei durys užsisklendžia ir dieninė atrakinimo funkcija nėra aktyvinta pagrindiniam spynos skląsčiui, liežuvėlio kaiščiai ir
atlenkiami kabliukai išvedami į užrakinimo padėtį.
Abiem atvejais duris galima atidaryti tik raktu iš lauko pusės!
Visada turi būti aktyvintos abi funkcijos.

PASTABA!
Kai dieninė funkcija yra aktyvinta, niekada neuždarykite pagrindinio spynos skląsčio užrakinimo padėtyje.
• Jei pagrindinis spynos skląstis uždaromas užrakinimo padėtyje, kai yra aktyvinta dieninė funkcija, tuomet dieninė
funkcija išaktyvinama neleistinu būdu. Tai gali paskatinti greitesnį dalių susidėvėjimą.
Dieninė atrakinimo funkcija turi būti išaktyvinta pagal toliau pateiktą aprašymą prieš uždarant pagrindinį spynos skląstį
į užrakinimo padėtį.
Dieninės funkcijos aktyvinimo / išaktyvinimo patikra naudojant rankeną

Dieninės funkcijos aktyvinimo patikra
►► Paspauskite ir laikykite nuspaustą rankeną.
• Liežuvėlio kaiščiai ir kabliai nustatomi į atrakinimo
padėtį.

►► Stumkite paslankią pagrindinio spynos skląsčio svirtį
žemyn.

1

►► Stumkite paslankią dieninio liežuvėlio svirtį [1] iš
vidaus į išorė.
• Atrakintas dieninis liežuvėlis turi atsilenkti.

►► Uždarykite duris.
• Pagrindinis spynos liežuvėlis turi užsifiksuoti dieniniame
liežuvėlyje.
►► Spauskite duris atidarymo kryptimi.
• Dieninis liežuvėlis turi atsilenkti ir atblokuoti pagrindinį
spynos liežuvėlį.
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Dieninės funkcijos išaktyvinimo patikra
►► Paspauskite ir laikykite nuspaustą rankeną.

►► Stumkite paslankią pagrindinio spynos skląsčio svirtį
aukštyn.

►► Paleiskite raktą.
• Liežuvėlio kaiščiai turi būti nustatomi į įjungimo padėtį.
• Kabliai turi likti atrakinimo padėtyje.

1

►► Stumkite paslankią dieninio liežuvėlio svirtį [1] iš išorės
į vidų.
• Dieninis liežuvėlis turi būti užblokuotas užrakinimo
padėtyje.

►► Uždarykite duris.
• Pagrindinis spynos liežuvėlis turi užsifiksuoti dieniniame
liežuvėlyje.
• Liežuvėlio kaiščiai ir kabliai turi būti išvedami į
užrakinimo padėtį.

Dieninės funkcijos aktyvinimo / išaktyvinimo patikra naudojant raktą

Dieninės funkcijos aktyvinimo patikra
►► Pasukite ir laikykite raktą atrakinimo padėtyje.
• Liežuvėlio kaiščiai ir kabliai nustatomi į atrakinimo
padėtį.

►► Stumkite paslankią pagrindinio spynos skląsčio svirtį
žemyn.
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►► Paleiskite raktą.
• Liežuvėlio kaiščiai turi likti įvesti.
Neturi įsijungti automatinė užrakinimo funkcija.

►► Stumkite paslankią dieninio liežuvėlio svirtį [1] iš
vidaus į išorė.
• Atrakintas dieninis liežuvėlis turi atsilenkti.
1
►► Uždarykite duris.
• Pagrindinis spynos liežuvėlis turi užsifiksuoti dieniniame
liežuvėlyje.
►► Spauskite duris atidarymo kryptimi.
• Dieninis liežuvėlis turi atsilenkti ir atblokuoti pagrindinį
spynos liežuvėlį.
Dieninės funkcijos išaktyvinimo patikra
►► Pasukite ir laikykite raktą atrakinimo padėtyje.

►► Stumkite paslankią pagrindinio spynos skląsčio svirtį
aukštyn.

►► Pasukite raktą į padėtį, kurioje jį galima ištraukti.
• Liežuvėlio kaiščiai turi būti nustatomi į įjungimo padėtį.
• Kabliai turi likti atrakinimo padėtyje.

►► Stumkite paslankią dieninio liežuvėlio svirtį [1] iš išorės
į vidų.
• Dieninis liežuvėlis turi būti užblokuotas užrakinimo
padėtyje.
►► Uždarykite duris.
• Pagrindinis spynos liežuvėlis turi užsifiksuoti dieniniame
liežuvėlyje.
• Liežuvėlio kaiščiai ir kabliai turi būti išvedami į
užrakinimo padėtį.
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Durų tarpelio fiksatoriaus patikra: AS 3600 T4/T3
Skląsčio patikra
►► Pasukite apvalią rankenėlę 90° kampu užrakinimo
kryptimi.
• Skląstis turi būti išvedamas paslankiai.

►► Pasukite apvalią rankenėlę 90° kampu į atrakinimo
padėtį.
►► Skląstis turi būti įvedamas paslankiai.

Uždarymo ir atidarymo apvalia rankenėle patikra
►► Uždarykite duris.
►► Pasukite apvalią rankenėlę 90° kampu užrakinimo
kryptimi.
• Skląstis turi būti įstatoma į blokuojamąją apkabą.
►► Atidarykite duris.
• Atidarymo tarpas turi būti užtikrintai apribojamas
naudojant blokuojamąją apkabą.

• Uždarykite duris.
►► Pasukite apvalią rankenėlę 90° kampu atrakinimo
kryptimi.
• Skląstis turi atblokuoti blokuojamąją apkabą.
►► Atidarykite duris.
• Atidarant durys turi lengvai judėti ir visiškai atsidaryti.

Durų atidarymo blokatoriaus T4 atidarymas raktu.
►► Pasukite apvalią rankenėlę 90° kampu užrakinimo
kryptimi.
• Skląstis turi būti įstatoma į blokuojamąją apkabą.
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Kai pagrindinis spynos skląstis yra atrakintas, atrakinkite
durų atidarymo blokatorių T4 raktu.

►► Pasukite raktą užrakinimo kryptimi.
• Durų atidarymo blokatoriaus skląstis nustatomas
į atrakinimo padėtį.
►► Pasukite raktą atrakinimo kryptimi.
• Atidarant durys turi lengvai judėti ir visiškai atsidaryti.

Kai pagrindinis spynos skląstis yra užrakintas,
atrakinkite durų atidarymo blokatorių T4 raktu.

►► Pasukite raktą atrakinimo kryptimi.
• Pagrindinis spynos skląstis nustatomas į atrakinimo
padėtį.

►► Pasukite raktą užrakinimo kryptimi.
• Pagrindinis spynos skląstis nustatomas į užrakinimo
padėtį.
• Durų atidarymo blokatoriaus skląstis nustatomas
į atrakinimo padėtį.
►► Pasukite raktą atrakinimo kryptimi.
• Atidarant durys turi lengvai judėti ir visiškai atsidaryti.

5.11.4

Automatinio atidarymo mechanizmo patikra

►► Uždarykite duris.
• Įsijungia automatinė užrakto funkcija, liežuvėlio kaiščiai ir kabliai išvedami į užrakinimo padėtį.
►► Paspauskite mygtuką arba sumontuotos kontrolinės įėjimo sistemos valdymo elementą.
• Elektromechaninis atidarymo mechanizmas traukia liežuvėlio kaiščius, kablius ir pagrindinį spynos liežuvėlį į atrakinimo
padėtį, todėl duris galima atidaryti.
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Klaidų šalinimas

Rankenos veikimo sutrikimas
Jei rankena pati nesugrįžta į pradinę padėtį, vadinasi atsirado veikimo sutrikimas.
►► Patikrinkite, ar išfrezuotos išėmos yra reikiamų matmenų.
►► Patikrinkite, ar rankena yra tinkamai pritvirtinta.
►► Patikrinkite, ar apkaustai yra tinkamai pritvirtinti.
Jei rankena ir toliau pati nesugrįžta į pradinę padėtį, paveskite KFV patikrinti daugiafunkcį užraktą.
Profilinio cilindro veikimo sutrikimas
►► Jei negalima ištraukti rakto, išmontuokite profilinį cilindrą ir patikrinkite, ar nesutriko jo veikimas.
►► Jei profilinis cilindras veikia nesklandžiai, pakeiskite jį ir pakartokite patikros veiksmą.
►► Jei profilinis cilindras veikia sklandžiai, vadinasi yra mechaninis daugiafunkcio užrakto sutrikimas.
Paveskite KFV patikrinti daugiafunkcį užraktą.
Pagrindinės spynos užrakinimo elementų veikimo sutrikimas
Jei užrakinimo elementai juda sunkiai, vadinasi yra veikimo sutrikimas.
►► Patikrinkite, ar išfrezuotos išėmos yra reikiamų matmenų.
►► Patikrinkite, ar daugiafunkcis užraktas yra tinkamai pritvirtintas.
►► Patikrinkite, ar rėmo dalys yra tinkamai pritvirtintos.
Jei elementai išlieka nepaslankūs, paveskite KFV patikrinti daugiafunkcį užraktą.
Papildomų dėžučių užrakinimo elementų veikimo sutrikimas
Jei užrakinimo elementai juda sunkiai arba yra nevisiškai įvedami ar išvedami, vadinasi yra veikimo sutrikimas.
►► Patikrinkite, ar išfrezuotos išėmos yra reikiamų matmenų.
►► Patikrinkite, ar daugiafunkcis užraktas yra tinkamai pritvirtintas.
►► Patikrinkite, ar rėmo dalys yra tinkamai pritvirtintos.
►► Patikrinkite, ar laisvai juda varantieji strypai.
Jei elementai išlieka nepaslankūs, paveskite KFV patikrinti daugiafunkcį užraktą.
Elektromechaninio atidarymo mechanizmo veikimo sutrikimas
Jei paspaudus mygtuką / kontrolinės įėjimo sistemos valdymo elementą elektromechaninis atidarymo mechanizmas
neįsijungia, vadinasi yra elektros sistemos sutrikimas.
►► Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtintos kištukinės kabelių jungtys.
►► Patikrinkite, ar nepažeisti kabeliai.
• Būtina pakeisti pažeistus kabelius.
Jei sutrikimas nedingsta, paveskite KFV patikrinti automatinį atidarymo mechanizmą.
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Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE

Telefon: +49 2051 278-0

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

Telefax: +49 2051 278-167

Siemensstraße 10

info@siegenia.com

42551 Velbert

www.siegenia.com

DEUTSCHLAND
SIEGENIA weltweit:

Polen Telefon: +48 77 4477700

Benelux Telefon: +31 85 4861080

Russland Telefon: +7 495 7211762

China Telefon: +86 316 5998198

Schweiz Telefon: +41 33 3461010

Deutschland Telefon: +49 271 39310

Südkorea Telefon: +82 31 7985590

Frankreich Telefon: +33 3 89618131

Türkei Telefon: +90 216 5934151

Großbritannien Telefon: +44 2476 622000

Ukraine Telefon: +380 44 4637979

Unsere internationalen Anschriften

Italien Telefon: +39 02 9353601

Ungarn Telefon: +36 76 500810

finden Sie unter: www.siegenia.com

Österreich Telefon: +43 6225 8301

Weißrussland Telefon: +375 17 3143988
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Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb:

