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1 Inleiding
Lees deze handleiding zorgvuldig door, voordat u met 
de montagewerkzaamheden begint. Neem de opmer-
kingen in hoofdstuk 2 "Veiligheid" in acht om gevaren 
voor personen of storingen te vermijden.
Deze handleiding maakt deel uit van de meerpuntsslui-
ting en moet op ieder moment toegankelijk zijn voor 
het vakpersoneel.

1.1 Fabrikant en service
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
Een onderneming van de SIEGENIA GROEP 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0  
Fax: +49 2051 278-167  
E-mail: info@kfv.de
Neem in geval van reclamatie of service contact op met 
uw onderhoudspartner.

1.2 Doelgroep van deze documentatie
Deze documentatie is uitsluitend bedoeld voor vakbe-
drijven. Alle hierin beschreven werkzaamheden mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd door ervaren vakperso-
neel, dat in de montage, de ingebruikname en het on-
derhoud van meerpuntssluitingen is opgeleid en daarin 
over voldoende ervaring beschikt.

1.3 Productbeschrijving
De AS 3600C is een meerpuntssluiting met automa-
tische vergrendeling. Met de comfort-functie kan de 
deur van binnenuit op ieder moment zonder sleutel 
worden geopend. In combinatie met de A-opener is 
een gemotoriseerde opening (bijv. via de intercom) mo-
gelijk. De bedieningshandleiding is bestanddeel van de 
AS 3600C en moet op ieder moment voor de doelgroep 
toegankelijk zijn.

1.4 Gebruik volgens de voorschriften
1.4.1 Inbouwplaats

• De meerpuntssluiting is geschikt voor de inbouw in 
één- en tweevleugelige deuren in vaste gebouwen.

• De meerpuntssluiting mag alleen in technisch per-
fect gemonteerde deuren worden ingebouwd.

• De deurconstructie moet geschikt zijn voor het ge-
bruik van de meerpuntssluiting.

1.4.2 Slot en beslag

• Uitsluitend KFV-kozijndelen gebruiken.

1.5 Oneigenlijke gebruik
• De meerpuntssluiting mag niet voor vluchtdeuren 

worden gebruikt.
• Buiten het zijdelingse verstelbereik van de Q-verstel-

lingen is de meerpuntssluiting niet ontworpen om 
vormveranderingen of wijzigingen van de afdichting 
ten gevolge van temperatuurverschillen of verande-
ringen in het gebouw te weerstaan.

• In deuren van vochtige ruimtes of ruimtes met agres-
sieve, corrosiebevorderende luchtbestanddelen mag 
de meerpuntssluiting niet worden gebruikt.

• Er mogen geen vreemde voorwerpen en/of mate-
rialen in het openingsgebied, het sluitsysteem of 
de sluitplaten worden ingebracht die het gebruik 
volgens de voorschriften belemmeren of beletten. 

• Geen ingrepen en/of wijzigingen aan de meerpunts-
sluiting uitvoeren. 

• Vergrendelingselementen niet misbruiken voor het 
openhouden van de deur. 

• Beweegbare c.q. instelbare vergrendelingsele-
menten (bijv. dag-, nachtschoot) niet nog een keer 
lakken.

1.6 Montagevoorwaarden en -vereisten
Vóór en tijdens de montage regionale bouwvoorschrif-
ten en -wetten alsmede onderstaande vereisten en 
voorwaarden absoluut naleven:
• Vóór de montage van de meerpuntssluiting de 

maatvoering van de deur en het deurkozijn contro-
leren. Bij het scheeftrekken of beschadiging van de 
deur of het deurkozijn mag de meerpuntssluiting 
niet worden ingebouwd.

• Deur en deurkozijn mogen alleen vóór de montage 
van de meerpuntssluiting een oppervlaktebehande-
ling ondergaan. Een oppervlaktebehandeling achter-
af kan de functionaliteit van de meerpuntssluiting 
beperken.

• Voor alle frees- en boormaten de bijbehorende po-
sitiets en maten binnen de aangegeven toleranties 
in acht nemen. Horizontale en verticale uitlijning 
precies aanhouden.

Freesuitsparingen na het frezen spaanvrij maken.
• Schroeven niet doldraaien of scheef aanbrengen. 
• De deur bij ingebouwde meerpuntssluiting niet 

mechanisch bewerken (bijv. boren, frezen). 
• Hoofdslotkast in geen enkel geval aan- of doorbo-

ren.
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• Beslagonderdelen en cilinders in één lijn installeren.
• Sluitnaad (afstand tussen voorplaat- en kozijndelen) 

in acht nemen: de meerpuntssluiting functioneert 
veilig bij een sluitnaad binnen 3,5 mm +/- 1,5 mm. 
Bovendien moet de verwerker ervoor zorgen dat de 
sluitnaad ten minste zo groot gekozen wordt dat het 
vrijdraaien van de deur gegarandeerd is.

• Alleen zuurvrij verhardende afdichtingsmiddelen 
gebruiken om corrosieschade aan beslagonderdelen 
of de deur te vermijden.

1.7 Transport
• Blokkeer het deurblad in het kozijn met afstandhouders.
• Plaats voor het vervoer van een voorgemonteerde 

deur de meegeleverde transportbeveiligingen. (zie 
pagina Pagina 24). Deze voorkomen het losraken 
van penschoot en zwenkhaak.

• Zorg er bij de hantering en bij het transport voor dat 
de vergrendelingselementen in de vergrendelstand 
staan, om zo het ongecontroleerd opengaan van de 
deur te voorkomen. 

• Meerpuntssluitingen zijn gevoelige componenten 
en moeten derhalve met zorg behandeld worden. Er 
mag bijvoorbeeld niet hard mee gegooid worden, ze 
mogen niet hard opengeklapt of gebogen worden.

• De deur tijdens het transport niet aan de deurkruk 
of het beslag dragen.

1.8 Maataanduidingen
Alle maten zijn vermeld in mm.

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

Algemeen waarschuwingsteken

Nuttige informatie of advies

Geen mechanisch geweld toepassen

Oogbescherming dragen

Veiligheidsschoenen dragen

Veiligheidshandschoenen dragen

Op het desbetreffende punt in de handleiding 
verder lezen

Frees- c.q. boordiameter

Groeflengte

Diepte beslagopnamegroef

Breedte opnamegroef

Doorvoerboring

Metalen profielen

Houten profielen

Kunststof profielen

Overige aanduidingen
De schrifttekens in deze handleiding hebben de volgen-
de betekenis:
• Teksten die achter deze markering staan, zijn op-

sommingen.
– Teksten die achter deze markering staan, zijn 

ondergeschikte opsommingen.
 f Teksten die achter deze markering staan, zijn han-
delingsinstructies die in de gespecificeerde volgorde 
uitgevoerd moeten worden.

1.10 Schroefadvies

Aluminium:  
SKG** Ø ≥ 4,8 mm,  
aluminium profiel min. 2 mm wanddikte

Hout:  
SKG** Ø 4,0 mm x 40 mm 
SKG*** Ø 4,5 mm x 45 mm 
SKH-gecertificeerd

Kunststof: 
SKG** Ø ≥ 4,2 mm 
Staalversterking min. 1,5 mm wanddikte
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De deurkruk mag alleen in de normale draairichting worden belast. In de 
bedieningsrichting mag maximaal een kracht van 150 N worden overge-
bracht 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.

Deurkruk en sleutel mogen niet tegelijk worden bediend.

Tweevleugelige deuren mogen niet via de tweede vleugel worden gefor-
ceerd.

1.11 Andere toepasbare documentatie
Bij de montage van de meerpuntssluiting absoluut alle 
montage- en bedieningshandleidingen die aan ande-
re (optionele) componenten zijn toegevoegd in acht 
nemen. Zo nodig gelden ook de handleidingen van 
de deurenfabrikanten en van overige toebehoren van 
andere fabrikanten.

1.12 Vakkundige verwijdering
• De meerpuntssluiting en de optioneel verkrijgbare 

accessoires horen niet thuis in het huisvuil. Neem nota 
van de plaatselijk geldende, nationale bepalingen.

• De verpakking bestaat uit recyclebare grondstoffen 
en kan plaatselijk met het oud papier verwijderd 
worden.

1.13 Oorzaken van beschadigingen

Het deurblad mag bij ingebouwde meerpuntssluiting dichtbij een slotkast 
niet doorboord worden.

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

Het deurblad mag niet aan de deurkruk worden gedragen.
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3 Leveringsomvang en componenten

AS 3600C

A-opener optioneel

 

2 Veiligheid
Vóór het begin van de montagewerkzaamheden onder-
staande waarschuwingen zorgvuldig lezen. Ze dienen 
voor de veiligheid en hebben tot doel risico's, letsel en 
materiële schade te voorkomen. Neem alle waarschu-
wingen in acht.

Informatie

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

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

2.2 Zware beslagonderdelen
Bij werkzaamheden aan meerpuntssluitingen moet in 
sommige gevallen het deurblad worden uitgenomen.
Er bestaat gevaar voor voetletsel.

Veiligheidsschoenen dragen

2.3 Scherpe randen
Bij het afkorten van metalen onderdelen ontstaan 
scherpe randen. Er bestaat gevaar voor snijwonden.

Veiligheidshandschoenen dragen

2.4 Snel rondvliegende spaanders
Bij freeswerkzaamheden ontstaan snel rondvliegende 
spaanders. 
Er bestaat gevaar voor oogletsel.

Veiligheidsbril dragen
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3.1 Componenten
3.1.1 Meerpuntssluiting en deurblad

1

2

3

4

7

5

6

8

9

10

11

12

2

3

4

1 Voorplaat

2 Bijzetslotkast

3 Penschoot

4 Zwenkhaak

5 Hoofdslotkast

6 Dagschoot hoofdslot

7 Slotvierkant

8 A-opener

9 Deurblad

10 Freesuitsparingen

11 Frezing voor de deurkruk

12 Frezing voor 
profiel-/rondcilinder
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3.1.2 Kozijndelen en kozijn

2

3

4

4

5

5

6

7

8

1

1 Freesuitsparingen

2 Kozijn

3 Sluitlijst

4 Kozijndeel voor bijzetslotkast

5 Q-verstelling

6 Dagschootplaatje

7 Kozijndeel voor hoofdslotkast

8    Kunststof uitvulling
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3.2 Functiebeschrijving
3.2.1 AS 3600C

1 2

3

Automatische vergrendeling:
• De stuurelementen 1  van de penschoten 2  

worden bij contact met het kozijndeel naar 
binnen gedrukt. 
Penschoot en zwenkhaak 3  bewegen automa-
tisch in vergrendelstand.

Openen:
• Door bediening van de deurkruk 1  of het 

draaien van de sleutel 2  in de ontgrendelde 
positie, worden penschoot, zwenkhaak en de 
dagschoot van het hoofdslot 3  ingetrokken.

2 3

• Na het loslaten van de deurkruk of de sleutel 
bewegen de penschoten naar activeringspositie.

• De zwenkhaken blijven in ontgrendelde positie.
• De dagschoot van het hoofdslot schuift uit.

3.2.2 AS 3600C met A-opener
Automatisch mechanisch vergrendelen 
zie 3.2.1

Elektromechanisch ontgrendelen 
Bij de elektromechanische ontgrendeling worden de zwenkha-
ken, penschoten van de bijzetslotkasten alsmede de dagschoot 
van het hoofdslot via de A-opener ingetrokken.
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3.3 Maatvarianten

H

C
G

A

B

F

I

Maat- 
varianten

A B C F G I K geschikt voor vleugelspon-
ninghoogte

B001 2170 760 730 380 1020 290 130 1881 - 2170

B003 2400 760 980 380 1020 270 130 2171 - 2400

K001 1817 760 730 380 892 1881 - 2170

K003 2067 760 980 380 892 2171 - 2400

Maten I 
+ K

= af te korten
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4 Montage

4.1 DIN-richting van de dagschoten omzetten
4.1.1 DIN-richting van de dagschoot van het hoofdslot omzetten

1,0 x 5,5

1. 2.

 

Click!

 

5x

Functietest van de dagschoot
 f Druk de dagschoot meerdere malen (ca. 5 x) in de 
slotkast.

• De dagschoot moet automatisch en gemakkelijk 
weer uitschuiven.

1 2

3 4

5
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4.1.2 DIN-richting van de penschoten omzetten

       

1,0 x 5,5

 

Click!

 

Functietest van de penschoten

5x

5x

oder

 

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

1 2

3 4

5 6

7
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4.2 Deurblad frezen voor AS 3600C

Zie hoofdstuk 3.3
I

C
B

K

G

A

1

2

1

3

Bijzetslotkast 

15
16

5

82
,5

16

R8

50,5

18
0

T1

Hoofdslotkast

15
,2

17,5

16

R8

10

38

10

24
0

14
0 10

0

D

Ø 6,5

Ø 6,5

T2
(9

,6
)

26

31
,5

21
,5

45 56

18
6,

5

22
0,

7

E

PC RC

PZ = Ø 18
RZ = Ø 24

E

Ø 18

21

18

1212

24

20

D  Doornmaat
T1  Freesdiepte = 50,5 mm + 1 mm
T2  Freesdiepte = doornmaat + 17,5 mm
E  PC maat afhankelijk van de uitvoering PC = 92 

mm / RC = 94 mm

1

2

3
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4.3 Deurblad frezen voor AS 3600C met A-opener

F

A-opener

52,516

R8

15
,5

25
3

23
5

27
0

13
0

14
0

T

 Aanbevolen freesdiepte = 55 mm

De inbouw van de optionele A-opener kunt u vinden in de betreffende 
montagehandleiding.

T
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4.4 Meerpuntssluiting aanschroeven
Let er bij het plaatsen van de A-opener in de freesuit-
sparing op dat de kabels knikvrij zijn en niet beschadigd 
worden.
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4.5 Deurkozijn frezen
Frezingen voor AS 3600C

Zie hoofdstuk 3.33.3 “Maatvarianten”.

• De aangegeven freesmaten hebben betrekking op:
• ERH sluitplaat hoofdslotkast
• Q-sluitplaat bijzetslotkast
• Sluitlijst
• Voor freesmaten van andere kozijndelen of sluitlijsten kunt u contact opnemen met de 

KFV-klantenservice.

C
B

N

XM

1

2

1

3

Bij alle maataanduidingen is uitgegaan van de hoogte van de deurkruk x  tot het midden van de 
groeflengte:

1 2 3

135 72 62

21 23 16

Beslagonderdeelhoogte 
plus 1 mm

B C M N

760 730 27,5 62,5
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4.6 Deurkozijndelen monteren

Maten voor frezingen, zie „4.5 Deurkozijn frezen“ op pagina 17.

Sluitplaat voor AS 3600C Sluitlijst voor AS 3600C
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4.6.1 Montagevoorschriften voor SKG-gecertificeerde kozijndelen

Bij de montage van de kozijndelen moet de maat voor de verticale positie nauwkeurig in acht worden genomen. Daarmee wordt gegarandeerd dat 
de zwenkhaak volledig in vergrendelstand kan bewegen en de voorgeschreven minimumafmetingen bereikt om in het kozijndeel te vallen.

9,
5

0

8,
5

• De zwenkhaak moet min. 9,5 mm in het kozijn-
deel vergrendelen.

• De zwenkhaak moet gemakkelijk en volledig in 
vergrendelde en ontgrendelde positie bewogen 
kunnen worden.

• Maak de benodigde freesuitsparingen en mon-
teer de kozijndelen met de voorgeschreven 
schroeven (zie hoofdstuk 1.10).

9,
5

0

8,
5
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4.7 Schroefverbindingsvoorschriften voor SKG-gecertificeerde deurkozijndelen
4.7.1 Houten kozijn

Kozijndeel voor hoofdslotkast
881-083 + 402-00031 C/D RC2 RC3

3 st. 4,0x40 mm 3 st. 4,5x45 mm
(SKH-gecertificeerd)

Kozijndeel voor bijzetslotkast met combinatie penschoot/zwenkhaak
2600-267-2W RC2 RC3

2 st. 4,0x40 mm 2 st. 4,5x45 mm
(SKH-gecertificeerd)

4.7.2 Aluminium kozijn

Kozijndelen met SKG-logo RC2

Ø ≥ 4,8 mm

4.7.3 Kunststof kozijn

Kozijndelen met SKG-logo RC2

 Ø ≥ 4,2 mm



04.2020H39.MFVRS014NL-00 21/28

Montagehandleiding Meerpuntssluiting

AS 3600C met A-opener

4.8 Sluitnaad instellen
Stel de sluitnaad conform DIN 18251-3 in:
3,5 mm ± 1,5 m

2 – 5 mm
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4.9 Kozijndelen instellen
4.9.1 Q-verstelling instellen

(Kozijndelen resp. sluitlijst zijn niet bij de levering inbegrepen.)
Als de cilinder moeilijk te bedienen is, moet de Q-verstelling in tegenovergestelde richting 
versteld worden. 

Borgschroeven losdraaien

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

2,5
2,5

2,5
2,5

Borgschroeven aandraaien
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4.9.2 Dagschootplaatje instellen

Als de cilinder moeilijk te bedienen is, moet het dagschootplaatje 1  (dagschoot hoofdslot) in de richting van de kozijndichting verplaatst worden.

Borgschroeven losdraaien

Zijdelingse verstelling dagschootplaatje bovendeel

Borgschroeven aandraaien

1
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4.10 Transportbeveiliging
Plaats bij het vervoer van een voorgemonteerde deur altijd de transportbeveiligingen. Deze worden meegeleverd bij elke meerpuntssluiting  
AS 3600C en voorkomen het losraken van de penschoten en de zwenkhaken.

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

Transportbeveiligingen verwijderen
 f Plaats een sleufschroevendraaier in de opening van de 
transportbeveiliging en til de transportbeveiliging eruit.
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4.11 Functietest
Voor de functietest moeten de deur en het deurkozijn loodrecht 
staan.

 f Controleer of alle bevestigingsschroeven goed vastzitten:

Let op het aandraaimoment van de schroef, opgegeven door de 
fabrikant.

 f Controleer met een schroevendraaier of alle bevestigingsschroeven zijn aangedraaid.
• Schroeven mogen niet schuin worden ingedraaid, de schroefkoppen mogen niet uitsteken.

4.11.1 Functietest bij geopende deur
Werking van de deurkruk controleren:

 f Druk de deurkruk geheel naar beneden en laat hem los.
• De dagschoot van het hoofdslot moet volledig inschui-

ven.
• De deurkruk moet automatisch in de uitgangspositie 

terugkeren terugkeren.

Werking van de penschoten en de dagschoot van het 
hoofdslot met de deurkruk controleren:

 f Druk de deurkruk geheel naar beneden.
• De penschoten en de dagschoot van het hoofdslot moe-

ten in ontgrendelde positie schuiven.

 f Laat de deurkruk los.
• De penschoten moeten naar activeringspositie bewegen
• Kozijndeel voor bijzetslotkast met combinatie pen-

schoot/zwenkhaak

Werking van de penschoten en de dagschoot van het 
hoofdslot met de sleutel controleren:

 f Draai de sleutel en houd deze in de ontgrendelde positie.
• De penschoten en de dagschoot van het hoofdslot moe-

ten in ontgrendelde positie schuiven.
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 f Laat de sleutel los.
• De penschoten moeten naar activeringspositie bewe-

gen.
• Kozijndeel voor bijzetslotkast met combinatie pen-

schoot/zwenkhaak

4.11.2 Functietest bij gesloten deur

 f 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.
 f Bedien de deurkruk tot de aanslag en open de deur.

• De penschoten en de zwenkhaken moeten volledig 
teruggetrokken zijn.

• De deur moet gemakkelijk te openen zijn.

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

 f 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.

 f Draai de sleutel in ontgrendelingsrichting.
• De penschoten en de zwenkhaken moeten volledig 

teruggetrokken zijn.
• De deur moet gemakkelijk te openen zijn.
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4.11.3 Storingsopheffing

Storing van de deurkruk

De deurkruk keert niet automatisch in de uitgangspositie terug.
 f Controleer of de deurkruk goed vastzit.

•De deurkruk mag geen contact maken met de rozet c.q. het plaatje of de slotkast.
 f Controleer het aantrekmoment van de verschroeving van de krukgarnituur.

• Als de verschroeving te vast is aangetrokken, kan de freesuitsparing vervormd raken en zijdelings druk op de 
slotkast uitoefenen, met een stroeve bediening als gevolg. 

 f Controleer de freesuitsparing van de hoofdslotkast op maatvastheid.
• Als de deurkruk ondanks het naleven van de gespecificeerde maten niet automatisch terugkeert, moet de 

meerpuntssluiting door KFV gecontroleerd worden.
• Als de freesuitsparing niet met de maataanduidingen overeenkomt, moet de freesuitsparing nabewerkt wor-

den.
 f Herhaal de teststap met nabewerkte freesuitsparing.

Als de deurkruk nog steeds niet automatisch in de uitgangspositie terugkeert, moet de meerpuntssluiting door 
KFV gecontroleerd worden.
 

Storing van de profielcilinder

De sleutel kan niet worden verwijderd.
 f Demonteer de profielcilinder en controleer deze op storingen.

• Als de profielcilinder niet correct functioneert, moet hij vervangen worden.
 f Herhaal de teststap met vervangen profielcilinder.

• Als de sleutel nog steeds niet verwijderd kan worden, moet de meerpuntssluiting door KFV gecontroleerd wor-
den.

Storing 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 storing.

 f Controleer de freesuitsparingen op maatvastheid.
 f Controleer of de meerpuntssluiting op de juiste wijze is gepositioneerd.
 f Controleer of de kozijndelen op de juiste wijze zijn gepositioneerd.
 f Controleer of de drijfstangen zich vrij bewegen.

• Als de stroeve bediening voortduurt, moet de meerpuntssluiting door KFV gecontroleerd worden.
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