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1.

Montagehandleiding AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Inleiding

Lees deze montagehandleiding zorgvuldig door, voordat
u met de montagewerkzaamheden begint. Neem de
instructies in hoofdstuk 2 "Veiligheid" in acht om gevaren
voor personen of storingen te vermijden.

1.1

Geldigheid

In deze handleiding wordt de montage beschreven van
de meerpuntssluiting AS 3600 en deze handleiding is tot
herroeping geldig.

1.2

Doelgroep van deze documentatie

Deze documentatie is uitsluitend bedoeld voor vakbedrijven.
Alle hierin beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door ervaren vakpersoneel, dat in
de montage, de ingebruikname en het onderhoud van
meerpuntssluitingen is opgeleid en daarin over voldoende
ervaring beschikt.

1.3

Gebruik volgens de voorschriften

1.3.1

Inbouwplaats

• De meerpuntssluiting is geschikt voor inbouw in 1- en
2-vleugelige 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.
1.3.2

Slot en beslag

• Een reparatie van de meerpuntssluiting is niet toegestaan.
In geval van een beschadiging moet de meerpuntssluiting
door KFV of een door KFV geautoriseerd servicebedrijf
hersteld worden.
• Er mogen uitsluitend KFV-kozijndelen met Q-verstelling
gebruikt worden.
• De vergrendelingselementen moeten altijd vrij in de
openingen van de kozijndelen vallen.

1.4

Onrechtmatig gebruik

• Niet voor vluchtdeuren gebruiken!
• De meerpuntssluiting is niet geschikt voor het opnemen
van 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 belemmeren of
verhinderen.
• Er mogen geen ingrepen en/of wijzigingen aan de
meerpuntssluiting worden uitgevoerd.
• Vergrendelingselementen mogen niet worden misbruikt
voor het openhouden van de deur.
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• Beweegbare c.q. instelbare vergrendelingsdelen (bijv.
nachtschoot, dagschoot) mogen niet nog een keer
worden gelakt.

1.5

Onderhoudsinstructies

• Voer ieder jaar een functietest uit, waarbij alle bewegende
beslagonderdelen op perfecte werking gecontroleerd
worden.
• De penschoten van de bijzetslotkasten moeten
eenmaal per jaar gesmeerd worden. Gebruik daarvoor
uitsluitend PTFE-spray H1 op oliebasis. Gebruik
geen oplosmiddelhoudende of harsafscheidende
smeer
middelen. Alle andere componenten van de
meerpuntssluiting zijn voorzien van een smering voor de
lange duur en zijn daarom onderhoudsvrij.
• Gebruik geen agressieve of oplosmiddelhoudende
schoonmaakmiddelen voor de reiniging, deze kunnen het
oppervlak van de beslagonderdelen beschadigen.
• Hoofdaannemer en gebruiker moeten worden
geïnstrueerd in de bediening en het onderhoud van de
meerpuntssluiting.

1.6

Montagevoorwaarden en -vereisten

Vóór en tijdens de montage regionale bouwvoorschriften
en -wetten alsmede onderstaande eisen en voorwaarden
absoluut naleven:
• Freesmaten in acht nemen
• Kozijndelen conform specificaties positioneren, daarbij
horizontale en verticale uitlijning nauwkeurig naleven.
• Vóór de montage van de meerpuntssluiting de
maatvastheid van de deur en het deurkozijn controleren.
Bij afhangen/of beschadigingen van de deur en/of het
deurkozijn mag de meerpuntssluiting niet ingebouwd
worden.
• Meerpuntssluiting en bijbehorende beslagonderdelen
conform onze montagehandleidingen inbouwen.
• Slotuitsparingen na het frezen spaanvrij maken.
• Bij ingebouwd slot de deur niet mechanisch bewerken
(bijv. boren, frezen). Hoofdslot in geen enkel geval (door)
boren.
• Bij het maken van de boorgaten de aangegeven posities
en afmetingen in acht nemen.
• Bij het vervaardigen van de boorgaten voor de
bedieningsgreep/het beslag de specificaties van de
beslagfabrikant naleven.
• Beslagonderdelen en cilinders in één lijn inbouwen en
schroeven niet te sterk of scheef inschroeven.
• Krukgarnituur slechts handvast aandraaien en krukstift
niet met geweld monteren.
• De afstand tussen voorplaat- en kozijndelen in acht
nemen:
• conform DIN 18251-3 = 3,5 +/- 1,5 mm
• Bedieningselementen mogen elkaar niet wederzijds
belemmeren.

KFV
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• Controleer of opgeblokte aanwezige vullingen in perfecte
staat verkeren.
• Deur en deurkozijn mogen alleen vóór de montage
van de meerpuntssluiting een oppervlaktebehandeling
ondergaan. Het achteraf behandelen van het oppervlak
kan de functionaliteit van de meerpuntssluiting beperken.
• Alleen zuurvrij verhardende afdichtingsmiddelen
gebruiken, om corrosieschade aan beslagonderdelen
en/of de deur te vermijden.

1.7

Metalen profielen

Houten profielen

Kunststof profielen

Transport

• De meerpuntssluiting zowel ongemonteerd als in het
deurblad gemonteerd rechtopstaand vervoeren.
• Plaats voor het vervoer van een voorgemonteerde deur de
meegeleverde transportbeveiligingen. Deze voorkomen
het losraken van penschoot en zwenkhaak.
• Zet tevens het deurblad in het kozijn vast.
• De meerpuntssluiting onverpakt niet hard op de vloer
plaatsen, omdat de meerpuntssluiting daardoor
beschadigd kan worden.
• De deur tijdens het vervoer niet aan de deurkruk of het
beslag dragen.
• Openen/sluiten/vergrendelen: de deur moet gemakkelijk
te openen en te sluiten zijn. Het uitsteken van dag- en/of
nachtschoot mag de opening van de deur niet belemmeren.

1.8

Doorvoerboring

1.11

Overige aanduidingen

De tekens in deze montagehandleiding hebben de volgende
betekenis:
• Teksten die achter dit symbool staan, zijn opsommingen.
►► Teksten die achter dit symbool staan, zijn handelingsinstructies die in de aangegeven volgorde moeten worden
uitgevoerd.
" " Teksten tussen aanhalingstekens zijn kruisreferenties naar
andere hoofdstukken of secties.

1.12

Schroefaanbeveling

Maataanduidingen

Alle maten zijn in mm aangegeven.

1.9

Aanduidingsoverzicht

1.9.1

Opmerkingen en symbolen

Aluminium:
		

SKG** schroefdiameter minimaal 3,9 mm

Hout:

SKG** schroefdiameter 4,0 x 40 mm
SKG*** schroefdiameter 4,5 x 45mm
SKH gecertificeerd

Kunststof:

3,9 x 25 mm door staalprofiel
van minimaal 1,5 mm dikte.

Dit symbool wijst op bronnen van gevaar,
waardoor het product of iets in de omgeving
beschadigd kan worden.
Dit symbool wijst op bijzonderheden en
markeert punten die extra aandacht verdienen.

1.10

Verklaring van de symbolen
Frees- c.q. boordiameter

Lengte beslagopnamegroef
Diepte beslagopnamegroef vanaf
beslagonderdeel
Breedte opnamegroef
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Oorzaken van beschadigingen

Het deurblad mag in geval van een ingebouwd slot of een
ingebouwde meerpuntssluiting niet doorboord worden in
de buurt van de slotkast(en).

De deurkruk mag alleen in de normale draairichting worden
belast.
In de bedieningsrichting mag maximaal een kracht van
150 N worden overgebracht op de deurkruk.
Het slot c.q. de meerpuntssluiting mag alleen met de
bijbehorende sleutel (en niet met voorwerpen die niet
daarvoor bedoeld zijn) worden gesloten.

De krukstift mag niet met geweld door het vierkant van het
slot worden geslagen.

Deurkruk en sleutel mogen niet tegelijk worden bediend.

Het deurblad mag niet aan de deurkruk worden gedragen.

Tweevleugelige deuren mogen niet via de tweede vleugel
worden geforceerd.

Alle vergrendelingselementen mogen bij een geopende
deur niet vergrendeld zijn.

6
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2.

Veiligheid

Lees voordat u begint met de montagewerkzaamheden
onderstaande veiligheidsinstructies zorgvuldig door.
Ze dienen voor uw veiligheid en hebben tot doel gevaren,
letsel en materiële schade te voorkomen.

2.1

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor de werkzaamheden ten behoeve van de montage
van de reparatie-meerpuntssluiting hebt u de volgende
beschermingsmiddelen nodig:
• Veiligheidsschoenen
• Veiligheidshandschoenen
• Veiligheidsbril
• Veiligheidsinstructies

2.2

Zware beslagonderdelen

Bij werkzaamheden aan meerpuntssluitingen moet in
sommige gevallen het deurblad worden uitgenomen.
Er bestaat gevaar voor voetletsel.
• Draag altijd veiligheidsschoenen.

2.3

Scherpe randen

Bij het afkorten van metalen onderdelen ontstaan scherpe
randen.
Er bestaat gevaar voor snijwonden.
• Draag geschikte veiligheidshandschoenen.

2.4

Snel rondvliegende spaanders

Bij freeswerkzaamheden ontstaan snel rondvliegende
spaanders.
Er bestaat gevaar voor oogletsel.
• Draag een veiligheidsbril.

11.2017
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3.

Aansprakelijkheid

3.1

Gebruiksdoel

Elk gebruik dat niet overeenstemt met het gebruiksdoel
en alle aanpassingen of veranderingen aan het product
met bijbehorende onderdelen en componenten, die niet
uitdrukkelijk door ons zijn toegestaan, zijn strikt verboden.
Bij niet-naleving van deze bepaling aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid voor materiële schade en/of persoonlijk
letsel.

3.2

Productgarantie

Op onze producten geven wij – op voorwaarde dat deze
correct gemonteerd en gebruikt zijn – aan bedrijven 1 jaar
garantie vanaf ontvangst van de goederen (overeenkomstig
onze Algemene Voorwaarden) of overeenkomstig andere
afspraken en aan eindgebruikers 2 jaar garantie volgens
de wettelijke voorschriften. In het kader van eventuele
verbeteringen behouden wij ons het recht voor afzonderlijke
componenten of complete producten te vervangen.
Gevolgschade door gebreken – voor zover wettelijk
toegestaan – is uitgesloten van de garantie. Wanneer er aan
het product en/of afzonderlijke componenten veranderingen
worden uitgevoerd, die niet door ons geautoriseerd zijn of
die hier niet beschreven worden, of wanneer het product
en/of afzonderlijke componenten worden gedemonteerd
of (deels) uit elkaar worden genomen, vervalt de garantie,
voor zover de gebreken aan de hiervoor genoemde
veranderingen zijn te wijten.

3.3

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het product en zijn beslagonderdelen zijn onderhevig aan
zeer strenge kwaliteitscontroles. Bij gebruik overeenkomstig
de regels werkt dit product betrouwbaar en veilig. Onze
aansprakelijkheid voor gevolgschade door gebreken en/of
aanspraken op schadevergoeding sluiten wij uit, tenzij wij
met opzet of grove nalatigheid gehandeld zouden hebben of
verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor schade aan leven,
lichaam of gezondheid. Eventuele, schuldonafhankelijke
aansprakelijkheid overeenkomstig de wet op de
productaansprakelijkheid wordt daardoor niet aangetast.
Eveneens van toepassing blijft de aansprakelijkheid
voor verwijtbare schending van essentiële contractuele
verplichtingen; de aansprakelijkheid is in dergelijke gevallen
echter beperkt tot de te voorziene, contracteigen schade.
Eveneens van toepassing blijft de aansprakelijkheid
voor verwijtbare schending van essentiële contractuele
verplichtingen; de aansprakelijkheid is in dergelijke gevallen
echter beperkt tot de te voorziene, contracteigen schade.
Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de consument
is niet met voornoemde regelingen verbonden.

KFV
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3.4

Begripsdefinitie

3.4.1

Meerpuntssluiting en deurblad
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1

2
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3
4
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1

Voorplaat

2

Bijzetslotkast

3

Penschoot

4

Zwenkhaak

5

Kierstandhouder (T3/T4)

6

Hoofdslotkast

7

Nachtschoot hoofdslot

8

Vierkant

9

Hoofdslotschoot

10

A-opener

11

Deurblad

12

Uitsparingen

13

Frezing voor de draaiknop

14

Frezing voor de deurkruk

15

Frezing voor profiel-/
rondcilinder

6
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7
8
9

15

10

2
3
4
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3.4.2

Aansprakelijkheid

Kozijndelen en kozijn

2

3

4
1

1

Uitsparingen

2

Kozijn

3

Sluitlijst

4

Kozijndeel voor
bijzetslotkast

5

Q-verstelling

6

Vergrendelbeugel

7

Kozijndeel voor
kierstandhouder

8

AT-stuk

9

Kozijndeel voor hoofdslot

10 Kunststof uitvulling
5
6

7

8

9

10

4
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4.

Overzicht

4.1

Leveringsvarianten
AS 3600

10

AS 3600 TA (met dagontgrendeling)

KFV

AS 3600 T4 (met kierstandhouder)
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4.2

Overzicht

Functiebeschrijving en combinatiemogelijkheden

De automatische meerpuntssluiting AS 3600 is af fabriek in drie varianten leverbaar en kan naderhand met verdere
componenten worden uitgerust.
4.2.1

1
2

AS 3600 standaard uitvoering
Automatische vergrendeling:
• De stuurelementen [1] van de penschoten [2] worden
bij contact met het kozijndeel naar binnen gedrukt.
Penschoot en zwenkhaak [3] vergrendelen automatisch.

3

Openen:
• Door bediening van de deurkruk [1] of het draaien
van de sleutel [2] in de ontgrendelstand, worden
penschoot, zwenkhaak en de nachtschoot van het
hoofdslot [3]ingetrokken.

1

2

3
• Na het loslaten van de deurkruk of de sleutel worden
de penschoten geactiveerd.
• De zwenkhaken blijven ontgrendeld.

• De nachtschoot van het hoofdslot schuift uit.

Vergrendelen:
• Door de sleutel met één draai in de vergrendelstand
te draaien, wordt de nachtschoot uitgeschoven.
• In deze stand is de deurkruk geblokkeerd en kan de
deur zonder sleutel niet geopend worden.

• Door de sleutel met één draai in de ontgrendelstand
te draaien, wordt de nachtschoot intgetrokken

• In deze stand kan de deurkruk vrij bewegen.

11.2017

KFV

11

Overzicht
4.2.2

Montagehandleiding AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
AS 3600 TA

Dagontgrendeling activeren/deactiveren
Het nachtschoot blokkeringssysteem maakt het mogelijk om de deur van buitenaf open te maken zonder sleutel. Bij actieve
nachtschoot blokkeringssysteem zijn de vergrendelingselementen van de bijzetslotkasten (penschoot en zwenkhaak)
ingeschoven. De deur wordt alleen door de nachtschoot van het hoofdslot aan de dagschoot gehouden. Bij een actief
nachtschoot blokkeringssysteem zwenkt de dagschoot door in openingsrichting tegen de deur te drukken terug en wordt
zo de nachtschoot van het hoofdslot vrijgegeven.
Om het nachtschoot blokkeringssysteem te activeren/deactiveren moeten twee instellingen uitgevoerd worden:
• In de deurvleugel van de nachtschoot:
aan de voorkant van de nachtschoot bevindt zich een schuifhendel waarmee de dagontgrendeling geactiveerd c.q.
gedeactiveerd wordt. Als het nachtschoot blokkeringssysteem geactiveerd is, worden de penschoten in ingetrokken positie
vastgezet.
• In het deurkozijn aan de dagschoot:
aan de dagschoot bevindt zich ook een schuifhendel, daarmee wordt de dagschoot geblokkeerd c.q. vrijgegeven.
Het nachtschoot blokkeringssysteem kan via de deurkruk of via de profielcilinder geactiveerd/gedeactiveerd worden.
De activering/deactivering via de deurkruk c.q. via de sleutel verschillen in de eerste twee werkstappen.
De daaropvolgende werkstappen zijn identiek.

ADVIES!
Bij onvolledige activering van het nachtschoot blokkeringssysteem bestaat het risico dat u zich buitensluit.
• Als de deur dichtvalt en het nachtschoot blokkeringssysteem op de dagschoot niet geactiveerd is, vergrendelt de
nachtschoot van het hoofdslot en houdt deze de deur gesloten.
• Als de deur dichtvalt en het nachtschoot blokkeringssysteem op de hoofdslotschoot niet geactiveerd is, worden
de penschoten en de zwenkhaken vergrendeld.
In beide gevallen kan de deur van buitenaf alleen met de sleutel geopend worden!
Beide functies moeten geactiveerd zijn.

ADVIES!
Nooit bij geactiveerde dagfunctie de hoofdslotschoot vergrendelen.
• Als de hoofdslotschoot bij de eactiveerde dagfunctie vergrendeld wordt, dan wordt de dagfunctie op ondeskundige
wijze gedeactiveerd. Dit leidt tot voortijdige slijtage.
Het nachtschoot blokkeringssysteem moet gedeactiveerd zijn overeenkomstig de hierna beschreven werkwijze, voordat
de nachtschoot in vergrendeld mag worden.
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Overzicht
De dagfunctie wordt steeds via een schuifhendel aan de
dagschoot [1] (kozijn) en aan de nachtschoot [2] (deur)
geactiveerd.
De nachtschoot is met twee slotsymbolen gemarkeerd:
• Schuifhendel boven = dagfunctie gedeactiveerd
• Schuifhendel onder = dagfunctie geactiveerd

De dagfunctie activeren
• De deurkruk indrukken en ingedrukt houden of de sleutel
in de ontgrendelstand draaien en houden.

• De penschoten en de nachtschoot van het hoofdslot
worden ingetrokken.

• De schuifhendel in de nachtschoot naar beneden
bewegen.

• Deurkruk c.q. sleutel loslaten.

• De penschoten blijven ingetrokken, daardoor wordt
het vergrendelingsmechanisme bij het sluiten van de
deur niet geactiveerd.
• De nachtschoot van het hoofdslot schuift weer uit.

Aan kozijnzijde de dagschoot ontgrendelen
• De schuifhendel [1] van binnen naar buiten bewegen.

De dagfunctie is geactiveerd:
• De penschoten zijn ingetrokken. Bij het sluiten van de deur wordt de automatische vergrendeling niet geactiveerd.
• De dagschoot is ontgrendeld. Bij druk van de buitenkant zwenkt hij terug, geeft hij de hoofdslotschoot vrij en kan de
deur geopend worden.
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De dagfunctie deactiveren
• De deurkruk indrukken en ingedrukt houden of met de
sleutel ontgrendelen

• De schuifhendel in de hoofdslotschoot naar boven
bewegen.

• Laat de deurkruk los c.q. verwijder de sleutel.

• De penschoten gaan over naar de activeringspositie.
• De nachtschoot van het hoofdslot schuift weer uit.

Aan kozijnzijde de dagschoot vergrendelen
• Beweeg de schuifhendel [1] van buiten naar binnen.

De dagfunctie is gedeactiveerd:
• De penschoten bevinden worden geactiveerd Bij het sluiten van de deur wordt de automatische vergrendeling
geactiveerd.
• De dagschoot is vergrendeld. Door tegen de deur te drukken in openingsrichting wordt de nachtschoot van het
hoofdslot door de dagschoot gehouden.
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4.2.3

Overzicht

AS 3600 T4

De automatische meerpuntssluiting AS 3600 T4 is met een kierstandhouderuitgerust.
Met de kierstandhouder deur T4 wordt de openingsbreedte
van de deur begrensd. De kierstandhouder T4 kan van
binnenuit via de draaiknop vergrendeld en ontgrendeld
worden en via de profielcilinder kan hij met de sleutel
ontgrendeld worden.
Daarnaast zijn afzonderlijke, op het betreffende
deursysteem afgestemde kozijndelen met een
vergrendelbeugel vereist.
De kierstandhouder deur T4 vergrendelen
• De deur sluiten.
• De draaiknop 90° in vergrendelingsrichting draaien.
De nachtschoot gaat naar de vergrendelstand en grijpt
in de vergrendelbeugel.
Als de deur wordt geopend, wordt de openingsbreedte
van de deur door de vergrendelbeugel begrensd.
De kierstandhouder deur T4 ontgrendelen
• De deur sluiten.
• De draaiknop 90° in ontgrendelingsrichting draaien.
De nachtschoot wordt ontgrendeld en geeft de
vergrendelbeugel vrij.
De deur kan weer volledig geopend worden.
De kierstandhouder T4 via de profielcilinder
ontgrendelen.
Om de kierstandhouder T4 via de profielcilinder te
ontgrendelen, moet de hoofdslotschoot eenmaal worden
vergrendeld.
• Als de hoofdslotschoot is ontgrendeld, moet de sleutel
met één draai in worden vergrendeld. De nachtschoot
van de kierstandhouder T4 springt in ontgrendelstand,
daarna de sleutel met één draai ontgrendelen.
De deur kan weer volledig geopend worden.
• Als de nachtschoot is vergrendeld, moet de sleutel met
één draai ontgrendeld worden en daarna met één
draai vergrendeld worden.De nachtschoot wordt van
de kierstandhouder T4 ontgrendeld, daarna de sleutel
met één draai ontgrendelen.
De deur kan weer volledig geopend worden.
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Componenten voor installatie achteraf

De automatische meerpuntssluiting AS 3600 kan naderhand met verdere componenten worden uitgebreid.
1

Kierstandhouder 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.

2

De automatische meerpuntssluiting AS 3600 kan naderhand
met de dagfunctie TA worden uitgebreid.
Hiervoor is het apart leverbare hoofdslot 3050 TA
verkrijgbaar.

1

2

3

Hoofdslot 3050 TA

3

A-opener:
De AS 3600 automatische meerpuntssluiting kan met de apart
verkrijgbare A-opener-motor tot een elektromechanische
meerpuntssluiting worden opgewaardeerd.
Automatisch mechanisch vergrendelen, elektromechanisch
ontgrendelen. Bij elektromechanische opening worden de
zwenkhaken en penschoten van de bijzetslotkasten en de
nachtschoot in het hoofdslot teruggetrokken.
De aansluiting van een intercominstallatie of een toegangs
controlesysteem is mogelijk. De aansluitmogelijkheden 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.

ADVIES!
Staat de nachtschoot in vergrendelstand, dan is de gehele
meerpuntssluiting geblokkeerd. In deze stand kan de meerpuntssluiting niet via de A-opener geopend worden.
De A-opener kan de nachtschoot van het hoofdslot en de
penschoten en zwenkhaken alleen ontgrendelen, als de
nachtschoot ontgrendeld is.
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4.3

Overzicht

Combinatiemogelijkheden

De leveringsvarianten AS 3600, AS 3600 TA en AS 3600 T4 kunnen met de A-opener, de openingsbegrenzer deur T3 en
het hoofdslot 3050 TA (dagfunctie) tot de volgende combinaties worden samengesteld:
AS 3600 (leveringsvariant)

11.2017

AS 3600 + T3

AS 3600 + A-opener

KFV

AS 3600 + 3050 TA
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AS 3600 + 3050 TA + T3
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AS 3600 TA
(leveringsvariant)

AS 3600 TA + T3

KFV

AS 3600 T4
(leveringsvariant)
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Maatvarianten

I

4.4

Overzicht

A

B

C

F

G

H

I

K

geschikt voor
vleugelsponninghoogte

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

C

1

Maatvarianten

*

= af te korten

A

H

Afmetingen I + K

= niet leverbaar met boorgroep "T0"

K

G

B

F

[1] boorgroep "T0" voor optionele kierstandhouder " T3"
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4.5

DIN-richting van de schoten omzetten

4.5.1

DIN-richting van de nachtschoot van het hoofdslot omzetten
1,0 x 5,5

▸

Klik!

▸

Functietest van de dagschoot

5x

►► Druk de dagschoot meerdere malen (ca. 5x) in de
slotkast.
• De dagschoot moet automatisch en gemakkelijk weer
uitschuiven.

20
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4.5.2

Overzicht

DIN-richting van de penschoten omzetten

▸

1,0 x 5,5

▸

Klik!

▸

Werking van de penschoten via de deurkruk en de sleutel controleren

5x

►► Bedien meerdere malen (ca. 5x) de deurkruk of draai de sleutel ca. 5x in ontgrendelingsrichting.
►► De penschoten moeten automatisch en gemakkelijk weer uitschuiven.
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5.

Montage

5.1

Deurblad frezen voor AS 3600
en AS 3600 TA

Bijzetslotkast

1

"4.4 Maatvarianten" op pagina 19

T1

I

I

1
Hoofdslot

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

Doornmaat
Freesdiepte = 50,5 mm + 1 mm
Freesdiepte = doornmaat + 17,5 mm
Afstand afhankelijk van de uitvoering PZ = 92 mm / RZ = 94 mm

KFV
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5.2

Montage

Deurblad frezen voor AS 3600 T4

Kierstandhouder T3/T4

4

"4.4 Maatvarianten" op pagina 19

T2

I

I

M

4

1

D

5
4
18 mm

5
C

C

D

H

H

2

T2

Doornmaat
Freesdiepte = doornmaat + 17,5 mm

A

A

3

B

B

G

G

1

K

K
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5.3

Montagehandleiding AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Deurblad frezen voor AS 3600 met
A-opener

A-opener

"4.4 Maatvarianten" op pagina 19

T

T

Aanbevolen freesdiepte = 55 mm

F

Lees voor de inbouw van de optionele
A-opener de montagehandleiding "A-opener"
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5.4

Montage

Deurblad frezen voor AS 3600 met
kierstandhouderT3

Frezing kierstandhouder T3

M

4

T2

T

D

Freesdiepte = doornmaat + achterdoorn + 1 mm

Kierstandhouder T3 monteren

H

5.4.1

►► Verwijder de afdekking voor de T-doorbreking

►► Monteer de kierstandhouder T3 met de bijgevoegde
schroeven.
M4 x 11

11.2017
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5.4.2

Montagehandleiding AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
Benodigde toebehoren
Voor de kierstandhouder T3 zijn afzonderlijke, op het betreffende deursysteem afgestemde kozijndelen met een
vergrendelbeugel vereist. Zie productcatalogussen meerpuntssluitingen en kozijndelen.

Kozijndeel met
vergrendelbeugel

Kierstandhouder T3

Artikelnummer
3483983
3483984
3483985
3483986
3483987
3483988
3483989
3483990

Korte artikelomschrijving Doornmaat Inhoud (stuks)
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
A-opener

Artikelnummer

Korte artikelomschrijving

Inhoud (stuks)

3493787

F1060/A-opener 2.0

1

Lees voor de inbouw van de optionele A-opener de montagehandleiding "A-opener".

Bij uitgeschoven hoofdslotschoot is een elektromechanische opening niet mogelijk.
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5.5

Montage

Meerpuntssluiting aanschroeven
De specificatie van het benodigde aantal
schroeven heeft betrekking op de maatvariant
B001.
AS 3600 B001		
= 16 schroeven.
AS 3600 met A-opener
= 13 schroeven.
AS 3600 met T3/T4
= 14 schroeven.

Let er bij het plaatsen van de A-opener in de
uitsparing op dat de kabels knikvrij zijn en niet
beschadigd worden.
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5.6

Montagehandleiding AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Deurkozijn frezen
Frezingen voor AS 3600

De opgegeven freesmaten hebben
betrekking op:
ERH sluitplaat
hoofdslot
Q sluitplaat
bijzetslotkast
T2 sluitplaat
kierstandhouder
ERQT2H
sluitlijst

1

Frezingen voor AS 3600 met T4

"4.4 Maatvarianten" op
pagina 19

1

Voor freesmaten van andere kozijn
delen of sluitlijsten kunt u contact
opnemen met de klantendienst
van KFV.

1

2

135

72

3
62
78*

C

2
3

21

23

16

16

M
X

16
23,5*

4
155
C
21
16

2

Diepte opnamegroef
vanaf beslagonderdeel
+ 1 mm

3

16

L
M
X

* Freesmaten voor het gebruik van een
dagschoot

N

N
Bij alle maataanduidingen is uitgegaan van de
hoogte van de deurkruk [X] tot het midden van
de lengte van de beslagopnamegroef.

B

B

C

M

N

L

760

730

27,5

62,5

321

1

1

28
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5.7

Montage

Deurkozijn kozijndelen monteren
Sluitplaat voor AS 3600/AS 3600 TA

Sluitplaat voor AS 3600 T4/T3

Voor AS 3600 TA moet het AT-stuk door een
dagschoot vervangen worden.
Frezing conform maataanduiding "5.6 Deurkozijn
frezen" op pagina 28.

9x
7x
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Montagehandleiding AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
Sluitlijst voor AS 3600/AS 3600 TA

Sluitlijst voor AS 3600 T4/T3

Voor AS 3600 TA moet het AT-stuk door een
dagschoot vervangen worden.
Frezing conform maataanduiding "5.6 Deurkozijn
frezen" op pagina 28.

13x
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5.8

Montage

Speling instellen
Stel de speling conform DIN 18251-3 in:
3,5 mm ± 1,5 mm

min.
2 mm
tot
max.
5 mm
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5.9

Kozijndelen instellen

5.9.1

Q-verstelling instellen

(Kozijndelen resp. sluitlijst zijn niet bij de levering inbegrepen)
Bij een grote sluitweerstand tijdens de bediening van de profielcilinder moet het dagschootplaatje in de
sluitplaat versteld worden richting kozijn/kaderdichting, en de Q-verstellingen onder en boven eventueel in de
tegenovergestelde richting versteld worden, zie ook "Zijdelingse verstelling AT-stuk bovendeel" op pagina 33.
Borgschroeven losdraaien

Zijdelingse verstelling van de uitvulling in elke richting 2,5 mm
2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

Borgschroeven aandraaien

32

KFV

11.2017

Montagehandleiding AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
5.9.2

Montage

AT-stuk instellen
Bij een grote sluitweerstandtijdens het activeren van de sluitcilinder moet het AT-stuk [1] (nachtschoot hoofdslot) in
de richting van de kozijndichting en de Q-verstelling in de tegenovergestelde richting verplaatst worden.
Gebruik van een KFV-dagschoot bijv. 115A/B of een niet onder stroom staande E-opener is alleen toegestaan in combinatie
met een MFV AS 3600 TA!
De dagfunctie van de dagschoot mag alleen geactiveerd zijn, als ook de dagfunctie op de meerpuntssluiting geactiveerd is.
Alleen dan bevinden de vergrendelingselementen van de bijzetslotkasten zich in de ontgrendelstand.
Bij een geactiveerde dagfunctie van de dagschoot en gedeactiveerde dagfunctie van de MFV AS 3600 TA nemen de vergrendelingselementen van de bijzetslotkasten de afschuifkrachten van de deur op. Dit kan tot voortijdige slijtage en storing leiden.
Borgschroeven losdraaien

Zijdelingse verstelling AT-stuk bovendeel

Borgschroeven aandraaien
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5.10
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Transportbeveiliging
Plaats bij het vervoer van een voorgemonteerde deur
altijd de transportbeveiligingen. Deze worden meegeleverd bij elke MFV AS 3600 en voorkomen het losraken van de penschoten en de zwenkhaken.

Tevens wordt aanbevolen om het deurblad voor
het vervoer op te blokken.

Transportbeveiligingen verwijderen
►► Plaats een sleufschroevendraaier in de opening van de transportbeveiliging en til de transportbeveiliging eruit.
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5.11

Functietest

5.11.1

Algemene controle voor AS 3600, AS 3600 TA, AS 3600 T4
Voor de functietest moeten de deur en het
deurkozijn loodrecht staan.

Controleer of alle bevestigingsschroeven goed vastzitten:
Let op het aandraaimoment van de schroef,
opgegeven door de fabrikant.
►► Controleer met een schroevendraaier of alle bevestigingsschroeven zijn aangedraaid.
• Schroeven mogen niet schuin worden ingedraaid, de schroefkoppen mogen niet uitsteken.
Functietest bij geopende deur

Werking van de deurkruk controleren:
►► Druk de deurkruk geheel naar beneden en laat
hem los.
De deurkruk moet automatisch in de uitgangspositie
terugkeren terugkeren.

Werking van de penschoten en nachtschoot van het
hoofdslot met de deurkruk controleren:
►► Druk de deurkruk geheel naar beneden.
De penschoten en de nachtschoot van het hoofdslot
moeten in ontgrendelstand schuiven.
• Bij de U-vormige voorplaat (materiaaldikte 2 mm)
mogen de schoten in ingedrukte stand max. 2 mm
uitsteken.
• Bij de platte slotplaat (materiaaldikte 3 mm) mogen de
schoten in ingedrukte stand max. 1 mm uitsteken.
• Bij de platte slotplaat (materiaaldikte 2,5 mm) mogen
de schoten in ingedrukte stand max. 1,5 mm uitsteken.

►► Laat de deurkruk los.
• De penschoten worden geactiveerd
• De nachtschoot van het hoofdslot moet volledig
uitschuiven.
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Werking van de penschoten en de nachtschoot van het
hoofdslot met de sleutel controleren:
►► De sleutel draaien en ontgrendelen
De penschoten en de nachtschoot van het hoofdslot
moeten in ontgrendelstand schuiven.
• Bij de U-vormige voorplaat (materiaaldikte 2 mm)
mogen de schoten in ingedrukte stand max. 2 mm
uitsteken.
• Bij de platte slotplaat (materiaaldikte 3 mm) mogen de
schoten in ingedrukte stand max. 1 mm uitsteken.
• Bij de platte slotplaat (materiaaldikte 2,5 mm) mogen
de schoten in ingedrukte stand max. 1,5 mm uitsteken.
►► Laat de sleutel los.
• De penschoten worden geactiveerd
• De nachtschoot van het hoofdslot moet volledig
uitschuiven.

Werking van de hoofdslotschoot met de sleutel testen:
►► Draai de sleutel met één draai om deze te
vergrendelen.
• De hoofdslotschoot wordt vergendeld.
• De deurkruk moet bij een uitgeschoven
hoofdslotschoot geblokkeerd zijn.
• De sleutel moet bij een uitgeschoven hoofdslotschoot
verwijderd kunnen worden.
►► Draai de sleutel met één draai om te ontgrendelen.
• De hoofdslotschoot wordt ontgrendeld.
• De deurkruk moet bij een teruggetrokken
hoofdslotschoot vrij beweegbaar zijn.
• De sleutel moet bij teruggetrokken hoofdslotschoot
verwijderd kunnen worden.

1

36

Automatische vergrendeling controleren
►► Activeer de automatische vergrendeling van de
bijzetslotkasten met de hand. Druk daarvoor het
stuurelement [1] naar binnen.
• De penschoten en de zwenkhaken moeten volledig
vergrendeld zijn.
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Montage
►► Bedien de deurkruk.
• De penschoten en de zwenkhaken moeten volledig
teruggetrokken zijn.

►► Laat de deurkruk los.
• De penschoten worden geactiveerd
• De zwenkhaken blijven teruggetrokken.

1

Automatische vergrendeling met de sleutel controleren
►► Activeer de automatische vergrendeling van de
bijzetslotkasten met de hand. Druk daarvoor het
stuurelement [1] naar binnen.
• De penschoten en de zwenkhaken moeten volledig
vergrendeld zijn.
►► Draai de sleutel in ontgrendelingsrichting.
• De penschoten en de zwenkhaken moeten volledig
teruggetrokken zijn.

►► Laat de sleutel los.
• De penschoten worden geactiveerd
• De zwenkhaken blijven teruggetrokken.

Functietest bij gesloten deur

►► Sluit de deur.
• De deur moet gemakkelijk te sluiten zijn.
• De automatische vergrendeling moet bij contact met
het kozijndeel geactiveerd worden.
• De penschoten en de zwenkhaken moeten volledig
uitschuiven.
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►► Bedien de deurkruk en open de deur.
• De penschoten en de zwenkhaken moeten volledig
teruggetrokken zijn.
• De deur moet gemakkelijk te openen zijn.

►► Laat de deurkruk c.q. de sleutel los.
• De penschoten gaan over naar de activeringspositie.
• De zwenkhaken blijven teruggetrokken.

►► Sluit de deur.
• De deur moet gemakkelijk te sluiten zijn.
• De automatische vergrendeling moet bij contact met
het kozijndeel geactiveerd worden.
• De penschoten en de zwenkhaken moeten volledig
uitschuiven.
►► Draai de sleutel in ontgrendelingsrichting.
• De penschoten en de zwenkhaken moeten volledig
teruggetrokken zijn.
• De deur moet gemakkelijk te openen zijn.

Hoofdslotschoot controleren
►► Sluit de deur en draai de sleutel met één draai om
deze te vergrendelen.
• De hoofdslotschoot moet gemakkelijk vergrendeld
kunnen worden.
• De deurkruk moet bij een uitgeschoven
hoofdslotschoot geblokkeerd zijn.
• De sleutel moet bij een uitgeschoven hoofdslotschoot
verwijderd kunnen worden.
►► Draai de sleutel met één draai om te ontgrendelen.
• De hoofdslotschoot wordt ontgrendeld.
• De deurkruk moet bij een teruggetrokken
hoofdslotschoot vrij beweegbaar zijn.
• De sleutel moet bij teruggetrokken hoofdslotschoot
verwijderd kunnen worden.
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5.11.2

Montage

Controle van de dagfunctie AS 3600TA

ADVIES!
Bij onvolledige activering van het nachtschoot blokkeringssysteem bestaat het risico dat u zich buitensluit.
• Als de deur dichtvalt en het nachtschoot blokkeringssysteem op de dagschoot niet geactiveerd is, vergrendelt de
nachtschoot van het hoofdslot en houdt deze de deur gesloten.
• Als de deur dichtvalt en het nachtschoot blokkeringssysteem op de hoofdslotschoot niet geactiveerd is, worden de
penschoten en de zwenkhaken vergrendeld.
In beide gevallen kan de deur van buitenaf alleen met de sleutel geopend worden!
Beide functies moeten geactiveerd zijn.

ADVIES!
Nooit bij geactiveerde dagfunctie de hoofdslotschoot vergrendelen.
• Als de hoofdslotschoot bij de eactiveerde dagfunctie vergrendeld wordt, dan wordt de dagfunctie op ondeskundige
wijze gedeactiveerd. Dit leidt tot voortijdige slijtage.
Het nachtschoot blokkeringssysteem moet gedeactiveerd zijn overeenkomstig de hierna beschreven werkwijze, voordat
de nachtschoot in vergrendeld mag worden.
Dagfunctie activering/deactivering via de deurkruk controleren

Activering van de dagfunctie controleren
►► Bedien de deurkruk en houd deze ingedrukt.
• Penschoot en zwenkhaak worden ontgrendeld.

►► Beweeg de schuifhendel in de nachtschoot naar
beneden.

1

►► Beweeg de schuifhendel [1] aan de dagschoot van
binnen naar buiten.
• Wanneer de dagschoot ontgrendelt zwenkt deze
terug.
►► Sluit de deur.
• De nachtschoot van het hoofdslot moet in de dagschoot
vergrendelen.
►► Druk in openingsrichting tegen de deur.
• De dagschoot moet terugzwenken en de nachtschoot
van het hoofdslot vrijgeven.
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Deactivering van de dagfunctie controleren.
►► Bedien de deurkruk en houd deze ingedrukt.

►► Beweeg de schuifhendel in de nachtschoot naar
boven.

►► Laat de sleutel los.
• De penschoten worden geactiveerd
• De zwenkhaken blijven ontgrendeld.

1

►► Beweeg de schuifhendel [1] aan de dagschoot van
buiten naar binnen.
• De dagschoot moet in de vergrendelde toestand
geblokkeerd zijn.

►► Sluit de deur.
• De nachtschoot van het hoofdslot moet in de dagschoot
vergrendelen.
• Penschoten en zwenkhaken worden vergrendeld.

Dagfunctie activering/deactivering via de sleutel controleren

Activering van de dagfunctie controleren
►► De sleutel draaien en ontgrendelen
• Penschoot en zwenkhaak worden ontgrendeld.

►► Beweeg de schuifhendel in de nachtschoot naar
beneden.
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Montage
►► Laat de sleutel los.
• De penschoten blijven ingetrokken.
De automatische vergrendeling mag niet geactiveerd
worden.

►► Beweeg de schuifhendel [1] aan de dagschoot van
binnen naar buiten.
• Wanneer de dagschoot ontgrendelt zwenkt deze
terug.
1
►► Sluit de deur.
• De nachtschoot van het hoofdslot moet in de dagschoot
vergrendelen.
►► Druk in openingsrichting tegen de deur.
• De dagschoot moet terugzwenken en de nachtschoot
van het hoofdslot vrijgeven.
Deactivering van de dagfunctie controleren.
►► De sleutel draaien en ontgrendelen

►► Beweeg de schuifhendel in de nachtschoot naar
boven.

►► Verwijder de sleutel.
• De penschoten worden geactiveerd
• De zwenkhaken blijven ontgrendeld.

►► Beweeg de schuifhendel [1] aan de dagschoot van
buiten naar binnen.
• De dagschoot moet in de vergrendelde toestand
geblokkeerd zijn.
►► Sluit de deur.
• De nachtschoot van het hoofdslot moet in de
dagschoot vergrendelen.
• Penschoten en zwenkhaken worden vergrendeld.
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Controle van de deurkierstandbeveiliging AS 3600 T4/T3
Nachtschoot controleren
►► Draai de draaiknop 90° in vergrendelingsrichting.
• De nachtschoot moet gemakkelijk uitschuiven.

►► Draai de draaiknop 90° in de ontgrendelstand.
►► De nachtschoot moet gemakkelijk inschuiven.

Sluiten en openen met de draaiknop controleren
►► Sluit de deur.
►► Draai de draaiknop 90° in vergrendelingsrichting.
• De nachtschoot moet in de vergrendelbeugel grijpen.
►► Open de deur.
• De openingsbreedte van de deur moet door de
vergrendelbeugel begrensd zijn.

• Sluit de deur.
►► Draai de draaiknop 90° in ontgrendelingsrichting.
• De nachtschoot moet de vergrendelbeugel vrijgeven.
►► Open de deur.
• De deur moet gemakkelijk en volledig te openen zijn.

Open de kierstandhouder T4 met de sleutel.
►► Draai de draaiknop 90° in vergrendelingsrichting.
• De nachtschoot moet in de vergrendelbeugel grijpen.
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De kierstandhouder T4 bij ontgrendelde hoofdslotschoot
met de sleutel ontgrendelen.

►► Draai de sleutel in vergrendelingsrichting.
• De nachtschoot van de kierstandhouder wordt
ontgrendeld.
►► Draai de sleutel in ontgrendelingsrichting.
• De deur moet gemakkelijk en volledig te openen zijn.

De kierstandhouder T4 bij vergrendelde
hoofdslotschoot met de sleutel ontgrendelen.

►► Draai de sleutel in ontgrendelingsrichting.
• De hoofdslotschoot wordt ontgrendeld.

►► Draai de sleutel in vergrendelingsrichting.
• De hoofdslotschoot wordt vergrendeld.
• De nachtschoot van de kierstandhouder wordt
ontgrendeld.
►► Draai de sleutel in ontgrendelingsrichting.
• De deur moet gemakkelijk en volledig te openen zijn.

5.11.4

Controle van de A-opener

►► Sluit de deur.
• De automatische vergrendeling wordt geactiveerd, penschoot en zwenkhaak vergrendelen.
►► Bedien de knop c.q. het gemonteerde toegangscontrolesysteem.
• De A-opener trekt de penschoot, zwenkhaak en de nachtschoot van het hoofdslot, ontrgrendeld en de deur kan
geopend worden.
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Storingsopheffing

Functiestoring van de deurkruk
Als de deurkruk niet automatisch in de uitgangspositie terugkeert, is er sprake van een functiestoring.
►► Controleer de uitsparingen op maatvastheid.
►► Controleer of de deurkruk op de juiste wijze is gepositioneerd.
►► Controleer of het deurbeslag goed vastzit.
Als de deurkruk nog steeds niet automatisch in de uitgangspositie terugkeert, moet de meerpuntssluiting van KFV
gecontroleerd worden.
Functiestoring van de profielcilinder
►► Als de sleutel niet verwijderd kan worden, demonteer dan de profielcilinder en controleer deze op functiestoringen.
►► Als de profielcilinder niet perfect functioneert, vervangt u de profielcilinder en herhaalt u de teststap.
►► Als de profielcilinder goed functioneert, is er sprake van een mechanische storing in de meerpuntssluiting.
De meerpuntssluiting moet door KFV gecontroleerd worden.
Functiestoring van de vergrendelingselementen van het hoofdslot
Als de vergrendelingselementen zich niet gemakkelijk bewegen, is er sprake van een functiestoring.
►► Controleer de uitsparingen op maatvastheid.
►► Controleer of de meerpuntssluiting op de juiste wijze is gepositioneerd.
►► Controleer of de kozijndelen op de juiste wijze zijn gepositioneerd.
Als de zware loop voortduurt, moet de meerpuntssluiting door KFV gecontroleerd worden.
Functiestoring van de vergrendelingselementen van de bijzetslotkasten
Als de vergrendelingselementen zich niet gemakkelijk bewegen c.q. niet volledig in- en uitschuiven, is er sprake van een
functiestoring.
►► Controleer de uitsparingen op maatvastheid.
►► Controleer of de meerpuntssluiting op de juiste wijze is gepositioneerd.
►► Controleer of de kozijndelen op de juiste wijze zijn gepositioneerd.
►► Controleer of de drijfstangen zich vrij bewegen.
Als de zware loop voortduurt, moet de meerpuntssluiting door KFV gecontroleerd worden.
Functiestoring van de A-opener
Als de A-opener na bediening van de knop/het toegangscontrolesysteem niet opstart, is er sprake van een elektrische
storing.
►► Controleer of de kabelstekkers op de juiste wijze zijn gepositioneerd.
►► Controleer de kabels op beschadigingen.
• Beschadigde kabels moeten vervangen worden.
Als de storing voortduurt, moet de A-opener door KFV gecontroleerd worden.
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