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Úvod

1.

Návod na ovládání AS 3600 / AS 3600 TA / AS 3600 T4 / AS 3600 T3 / AS 3600 s A-otvíračem

Úvod

1.5

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

1.1

Platnost

Tento návod popisuje ovládání automatického vícebodového uzávěru AS 3600, AS 3600 TA a AS 3600 T4. Je
platný do odvolání.

1.2

Určení této dokumentace

Tato dokumentace je určena koncovým uživatelům.
Pro zajištění bezpečného používání automatického
vícebodového uzávěru AS 3600, AS 3600 TA a AS 3600 T4
a zamezení chybným funkcím, resp. poškozením si přečtěte
celý tento návod na ovládání a dodržujte především pokyny
uvedené v kapitole „Bezpečnost“.

1.3

Způsob používání

1.3.1

Místo montáže

• Vícebodový uzávěr je určen k montáži do jednoa dvoukřídlých dveří ve stabilních budovách.
• Vícebodový uzávěr se smí montovat pouze do technicky
bezvadně namontovaných dveří.
• Konstrukce dveří musí umožňovat použití vícebodového
uzávěru.
1.3.2

Uzávěr a kování

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

1.4

4

• Kontrolu funkce je nutno provádět každý rok, u všech
pohyblivých součástí je třeba zkontrolovat jejich bez
chybnou funkci.
• Střelkové čepy přídavných schránek se musí každý rok
mazat. Používejte k tomu výhradně PTFE sprej H1 na
bázi oleje. Nepoužívejte žádná maziva s obsahem
rozpouštědel nebo pryskyřic. Všechny další komponenty
vícebodového uzávěru jsou vybaveny dlouhodobým
mazáním a proto jsou bezúdržbové.
• K čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo
prostředky s obsahem rozpouštědel, protože by jinak
mohly poškodit povrch dílů kování.

1.6

Přeprava

• Přepravujte vícebodový uzávěr pokud možno ve svislé
poloze – jak nenamontovaný, tak i namontovaný ve
dveřním křídle.
• K přepravě předmontovaných dveří použijte přiložené
přepravní pojistky. Tyto pojistky zabraňují vysunutí
střelkových čepů a otočných háků.
• Navíc podložte dveřní křídlo v rámu.
• Nezabalený vícebodový uzávěr nestavte tvrdě na
podlahu, protože jinak může dojít k jeho poškození.
• Při přepravě nenoste dveře za kliku nebo kování.
• Otevírání/zavírání/zamykání: Dveře musí být možné lehce
otevírat a zavírat. Přesah střelky a/nebo závory nesmí
bránit otevírání nebo zavírání dveří.

1.7

Rozměrové údaje

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

1.8

Zobrazovací prostředky

1.8.1

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

Omezení používání

• Nepoužívejte pro únikové dveře!
• Vícebodový uzávěr není určen k tomu, aby přebíral
změny tvaru nebo změny těsného uzavření v důsledku
rozdílů teplot nebo změn stavebního objektu.
• Vícebodový uzávěr není dovoleno používat ve dveřích
vlhkých místností nebo v prostředí se vzduchem obsahují
cím sůl nebo agresivní látky.
• Do prostoru otevírání, systému uzávěru nebo protiplechů
není dovoleno umisťovat žádné cizí předměty nebo
materiály, které by zamezovaly řádnému způsobu
používání.
• Na vícebodovém uzávěru se nesmí provádět žádné
zásahy a/nebo změny.
• Uzamykací elementy se nesmí používat k udržení
otevřených dveří.
• Pohyblivé, resp. nastavitelné uzavírací díly (např. závora,
střelka) se nesmí lakovat.

Péče a pokyny k údržbě

1.9

Ostatní znázornění

Tyto písemné znaky v tomto návodu na montáž mají
následující význam:
• texty, které po těchto značkách následují, jsou výčty.
►► texty, které po těchto značkách následují, jsou pokyny
k postupu, které je nutno provést v uvedeném pořadí.
„ “ texty v uvozovkách jsou vzájemné odkazy na jiné
kapitoly nebo oddíly.
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1.10

Úvod

Příčiny poškození

Neprovrtávejte dveře při namontovaném zámku.

Nenasazujte čtyřhran kliky násilím.

V případě stop násilí se zámek musí vyměnit.

Uzavírací elementy namažte v případě potřeby
mazivem ve spreji.

Nepřelakovávejte uzavírací elementy.

Zatěžujte kliku pouze ve směru ovládání. Max. síla
150 N. Zámek se smí zamykat pouze příslušným
klíčem.

Není dovoleno současně ovládat kliku a otáčet
klíčem.

Dvoukřídlé dveře se nesmí zavřené nuceně
namáhat.

Uzamykací elementy se nesmí používat k udržení
otevřených dveří.

06.2017

KFV

5

Bezpečnost

2.

Návod na ovládání AS 3600 / AS 3600 TA / AS 3600 T4 / AS 3600 T3 / AS 3600 s A-otvíračem

Bezpečnost

Než začnete provádět kroky ovládání, přečtěte si pečlivě
následující bezpečnostní pokyny. Slouží Vaší bezpečnosti
a měly by zamezit ohrožením, úrazům a poškození materiálu.

2.1

Chybné ovládání

V případě neúplné aktivace denní funkce hrozí riziko
uzamknutí se.
• Pokud se dveře zavřou a není aktivovaná denní funkce
na denní západce, zaskočí střelka hlavního zámku a drží
dveře uzavřené.
• Pokud se dveře zavřou a není aktivovaná denní funkce na
závoře hlavního zámku, spustí se samočinné uzamknutí.
Střelkové čepy a otočné háky najedou do polohy
uzamknutí.
V obou případech pak lze dveře zvenku otevřít pouze
pomocí klíče!
Vždy musí být aktivovány OBĚ funkce.
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3.

Přehled

3.1

Definice pojmů

3.1.1

Vícebodový uzávěr a dveřní křídlo

1
2

3
4

5

Přehled

1

Dveřní křídlo

2

Lišta

3

Střelkový čep

4

Otočný hák

5

Oliva

6

Závora
dveřní štěrbinové pojistky

7

Klika

8

Střelka hlavního zámku

9

Závora hlavního zámku

10

Klíč

11

Cylindrická vložka

6

7

8

9

10
11
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Bezpečnost
3.1.2

Návod na ovládání AS 3600 / AS 3600 TA / AS 3600 T4 / AS 3600 T3 / AS 3600 s A-otvíračem

Rámové díly a dveřní rám

Uzavírací lišta

Protiplechy

1

2

3

4

1

Dveřní rám

2

Uzavírací lišta

3

Protiplechy

4
5
6
7
8

5

Plastové zadní zakrytí pro
střelkové čepy a otočné
háky
Uzavírací ramínko dveřní
štěrbinové pojistky (T4/T3)
AT kus
Denní západka s denní
funkcí TA
Plastové zadní zakrytí pro
závoru hlavního zámku

6

nebo

7

8

4
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3.2

Bezpečnost

Charakteristické vlastnosti dodávaných variant

Automatický vícebodový uzávěr AS 3600 je k dostání v následujících provedeních:

AS 3600

AS 3600 T3
s dveřní
štěrbinovou
pojistkou

AS 3600 T4
s dveřní
štěrbinovou
pojistkou

3.2.1

AS 3600

Automatický vícebodový uzávěr AS 3600 při zavření dveří
samočinně zamyká. Přitom najedou oba uzavírací elementy
přídavných schránek (otočný hák a střelkový čep) do
polohy uzamknutí.
3.2.2

AS 3600 T3
s dveřní štěrbinovou pojistkou

Automatický vícebodový uzávěr AS 3600 T3 je vybaven
dveřní štěrbinovou pojistkou T3.
• Dveřní štěrbinová pojistka T3 vymezuje mezeru otevření
dveří.
• Dveřní štěrbinovou pojistku T3 lze zevnitř zamykat
a odemykat pomocí olivy.
3.2.3

AS 3600 T4
s dveřní štěrbinovou pojistkou

Automatický vícebodový uzávěr AS 3600 T4 je vybaven
dveřní štěrbinovou pojistkou T4.
• Dveřní štěrbinová pojistka T4 vymezuje mezeru otevření
dveří.
• Dveřní štěrbinovou pojistku T4 lze zevnitř zamykat
a odemykat pomocí olivy.
• Dveřní štěrbinovou pojistku T4 lze zevnitř a zvenku
odemykat klíčem.
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Bezpečnost

AS 3600 TA
s denní funkcí

Návod na ovládání AS 3600 / AS 3600 TA / AS 3600 T4 / AS 3600 T3 / AS 3600 s A-otvíračem
AS 3600 TA/T3
s denní funkcí /
dveřní štěrbinovou pojistkou

3.2.4
AS 3600
A-otevírač

AS 3600 TA
s denní funkcí

Automatický vícebodový uzávěr AS 3600 TA je vybaven
denní funkcí. Denní funkce umožňuje otevírání dveří bez
použití klíče.
• Při aktivované denní funkci jsou uzamykací elementy
přídavných schránek (střelkové čepy a otočné háky)
zafixované v poloze odemknutí.
• Dveře jsou drženy pouze střelkou hlavního zámku na
denní západce. Denní západka se může přetočit zpět
pouze při aktivované denní funkci. Při tlaku na dveře ve
směru otevírání se tím střelka hlavního zámku uvolní.

3.2.5

AS 3600 TA/T3
s denní funkcí / dveřní štěrbinovou pojistkou

Automatický vícebodový uzávěr AS 3600 TA/T3
kombinuje denní funkci TA a dveřní štěrbinovou pojistku T3.
3.2.6

AS 3600
s A-otvíračem

Automatický vícebodový uzávěr AS 3600 s A-otvíračem je
vybaven funkcí elektromechanického odemykání.
Při elektromechanickém otevírání se zatáhnou otočné háky
a střelkové čepy přídavných schránek a střelka hlavního
zámku. Závora hlavního zámku se při tomto procesu otevření
nezatáhne.
Při uzamknuté závoře hlavního zámku není
elektromechanické otvírání možné.
Lze připojit interkomunikační zařízení nebo systém kontroly
přístupu.
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4.

Ovládání

Ovládání

Dále je popsáno ovládání automatického vícebodového uzávěru AS 3600. Základní funkce platí pro všechny varianty:
AS 3600, AS 3600 TA a AS 3600 T4 a kombinace s dodatečným vybavením T3 a A-otvíračem.
Pokud se při ovládání vyskytnou poruchy funkce, kontaktujte svého smluvního partnera a nechte vícebodový
uzávěr zkontrolovat, resp. opravit.

4.1

1
2

AS 3600 – základní funkce
Automatické zamknutí:
►► Zavřete dveře.
• Spouštěče [1] střelkových čepů [2] se při kontaktu
s rámovým dílem zatlačí dovnitř.
Střelkové čepy a otočné háky [3] se automaticky
vysunou do polohy uzamknutí.
• Střelka hlavního zámku zaskočí do rámového dílu.

3

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

1

2

3

►► Pusťte kliku, resp. otočte klíč do polohy pro jeho
vytažení.
• Střelkové čepy najedou do uvolňovací polohy.
• Otočné háky zůstanou v poloze odemknutí.
• Střelka hlavního zámku se vysune.

Aktivace dětské pojistky:
►► Otočte klíčem o jeden západ do polohy uzamknutí.
• Závora hlavního zámku se vysune.
• V poloze uzamknutí závory hlavního zámku je klika
zablokovaná. Dveře nelze otevřít bez klíče.

►► Otočte klíčem o jeden západ ve směru odemykání.
• Závora hlavního zámku se zasune.

• V poloze odemknutí závory hlavního zámku je klika
uvolněná.
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Ovládání

4.2

Návod na ovládání AS 3600 / AS 3600 TA / AS 3600 T4 / AS 3600 T3 / AS 3600 s A-otvíračem

AS 3600 TA – aktivace/deaktivace denní funkce

Denní funkce umožňuje otevírání dveří zvenku bez použití klíče. Při aktivované denní funkci jsou uzamykací elementy
přídavných schránek (střelkové čepy a otočné háky) zasunuté. Dveře jsou drženy pouze střelkou hlavního zámku na denní
západce. Při aktivované denní funkci se denní západka při tlaku na dveře ve směru otevírání přetočí zpět a uvolní střelku
hlavního zámku.
Pro aktivaci/deaktivaci denní funkce je nutné provést dvě nastavení:
• Ve dveřním křídle na závoře hlavního zámku:
Na přední straně závory hlavního zámku se nachází posuvná páčka, kterou se aktivuje, resp. deaktivuje denní funkce. Když je
denní funkce aktivní, zablokují se střelkové čepy v zasunuté poloze.
Závora hlavního zámku je označena dvěma symboly
zámku:
• posuvná páčka nahoře = denní funkce deaktivována
• posuvná páčka dole = denní funkce aktivována

• Ve dveřním rámu na denní západce:
Na denní západce se rovněž nachází posuvná páčka, s jejíž pomocí se denní západka blokuje, resp. uvolňuje.
• posuvná páčka uvnitř = denní funkce deaktivována
• posuvná páčka venku = denní funkce aktivována

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

UPOZORNĚNÍ!
Pokud je aktivována denní funkce, nikdy nezavírejte závoru hlavního zámku do polohy uzamknutí.
• Pokud se závora hlavního zámku při aktivované denní funkci zavře do polohy uzamknutí, pak se denní funkce
neodborným způsobem deaktivuje. To vede k předčasnému opotřebení.
Přepínač denního provozu musí být deaktivovaný předtím, než se může závora hlavního zámku zavřít do polohy
uzamknutí. Správný postup pro deaktivaci přepínače denního provozu je následující.
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Návod na ovládání AS 3600 / AS 3600 TA / AS 3600 T4 / AS 3600 T3 / AS 3600 s A-otvíračem

Ovládání

Aktivace denní funkce
►► Otevřete dveře.
►► Stiskněte a podržte kliku, resp. otočte klíč do polohy
odemknutí a podržte.
• Střelkové čepy a střelka hlavního zámku se zasunou.

►► Posuňte posuvnou páčku v závoře hlavního zámku
dolů.

►► Pusťte kliku, resp. otočte klíč do polohy pro jeho
vytažení.

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

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

1

Denní funkce je aktivována:
• Střelkové čepy jsou zasunuté. Při zavření dveří není spuštěno samočinné uzamknutí.
• Denní západka je odjištěna. Při tlaku na dveře ve směru otevírání se denní západka přetočí zpět a uvolní střelku
hlavního zámku.
• Dveře lze otevírat bez použití klíče.

06.2017
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Ovládání

Návod na ovládání AS 3600 / AS 3600 TA / AS 3600 T4 / AS 3600 T3 / AS 3600 s A-otvíračem
Deaktivace denní funkce
►► Otevřete dveře.
►► Stiskněte a podržte kliku, resp. otočte klíč do polohy
odemknutí a podržte.

►► Posuňte posuvnou páčku v závoře hlavního zámku
nahoru.

►► Pusťte kliku, resp. otočte klíč do polohy pro jeho
vytažení.

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

Zablokování denní západky na rámové straně
• Posuňte posuvnou páčku [1] zvenku směrem dovnitř.

Denní funkce je deaktivována:
• Střelkové čepy jsou v uvolňovací poloze. Při zavření dveří je spuštěno samočinné uzamknutí.
• Denní západka je zablokovaná. Při tlaku na dveře ve směru otevírání je střelka hlavního zámku
držena denní západkou.
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Návod na ovládání AS 3600 / AS 3600 TA / AS 3600 T4 / AS 3600 T3 / AS 3600 s A-otvíračem

4.3

Ovládání

AS 3600 T4 – aktivace/deaktivace dveřní štěrbinové pojistky

Automatický vícebodový uzávěr AS 3600 T4 je vybaven dveřní štěrbinovou pojistkou.
Dveřní štěrbinová pojistka T4 omezuje mezeru otevření
dveří. Dveřní štěrbinová pojistka T4 se může zevnitř zamykat
a odemykat pomocí olivy a cylindrickou vložkou se může
odemykat klíčem.
Uzamknutí dveřní štěrbinové pojistky T4
►► Zavřete dveře.
►► Otočte olivu o 90° ve směru uzamknutí.
Závora zajede do polohy uzamknutí a zachytí uzavírací
ramínko.
Když se dveře otevřou, omezí uzavírací ramínko mezeru
otevření dveří.
Odemknutí dveřní štěrbinové pojistky T4
►► Zavřete dveře.
►► Otočte olivu o 90° ve směru odemknutí.
Závora zajede do polohy odemknutí a uvolní uzavírací
ramínko.
Dveře se mohou úplně otevřít.
Odemknutí dveřní štěrbinové pojistky T4 klíčem.
Abyste dveřní štěrbinovou pojistku T4 odemknuli
cylindrickou vložkou, musí závora hlavního zámku jednou
vyjet do polohy uzamknutí.
Pokud se závora hlavního zámku nachází v poloze
odemknutí, musí se klíč otočit na jeden západ do polohy
uzamknutí.
• Závora dveřní štěrbinové pojistky T4 zaskočí do polohy
odemknutí, poté otočte klíč na jeden západ do polohy
odemknutí.
Dveře se mohou opět úplně otevřít.
Pokud se závora hlavního zámku nachází v poloze
uzamknutí, musí se klíč otočit na jeden západ do polohy
odemknutí a poté na jeden západ do polohy uzamknutí.
• Závora dveřní štěrbinové pojistky T4 zaskočí do polohy
odemknutí, poté otočte klíč na jeden západ do polohy
odemknutí.
Dveře se mohou úplně otevřít.

06.2017

KFV

15

Ovládání

4.4

Návod na ovládání AS 3600 / AS 3600 TA / AS 3600 T4 / AS 3600 T3 / AS 3600 s A-otvíračem

AS 3600 T3 – aktivace/deaktivace dveřní štěrbinové pojistky

Automatický vícebodový uzávěr AS 3600 T3 je vybaven dveřní štěrbinovou pojistkou.
Dveřní štěrbinová pojistka T3 omezuje mezeru otevření
dveří. Dveřní štěrbinovou pojistku T3 lze zamykat a
odemykat pomocí olivy pouze zevnitř.
Uzamknutí dveřní štěrbinové pojistky T3
►► Zavřete dveře.
►► Otočte olivu o 90° ve směru uzamknutí.
Závora zajede do polohy uzamknutí a zachytí uzavírací
ramínko.
Když se dveře otevřou, omezí uzavírací ramínko mezeru
otevření dveří.
Odemknutí dveřní štěrbinové pojistky T3
►► Zavřete dveře.
►► Otočte olivu o 90° ve směru odemknutí.
Závora zajede do polohy odemknutí a uvolní uzavírací
ramínko.
Dveře se mohou úplně otevřít.
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Návod na ovládání AS 3600 / AS 3600 TA / AS 3600 T4 / AS 3600 T3 / AS 3600 s A-otvíračem

4.5

Ovládání

AS 3600 s A-otvíračem – ovládání

Automatický vícebodový uzávěr AS 3600 s A-otvíračem se odemyká elektromechanicky.

4.5.1

A-otvírač:

Automatický vícebodový uzávěr AS 3600 s A-otvíračem se
pomocí motoru A-otvírače rozšiřuje na elektromechanický
vícebodový uzávěr.
• samočinné mechanické zamykání
• elektromechanické odemykání
Při elektromechanickém otevírání se zatáhnou otočné háky
a střelkové čepy přídavných schránek a střelka hlavního
zámku. Závora hlavního zámku se při tomto procesu otevření
nezatáhne.
Při uzamknuté závoře hlavního zámku není
elektromechanické otvírání možné.
Lze připojit interkomunikační zařízení nebo systém kontroly
přístupu.
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Čištění a péče

5.

Návod na ovládání AS 3600 / AS 3600 TA / AS 3600 T4 / AS 3600 T3 / AS 3600 s A-otvíračem

Čištění a péče

vícebodových uzávěrů KFV série AS 3xxx

Čistění
• Používejte k čištění měkký hadřík.
• Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo
čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel.

Kontrola funkce a péče
Zkontrolujte jednou ročně všechny díly z hlediska
bezvadné funkce.
Pokud zjistíte poruchy funkce
nebo poškození, kontaktujte svého
smluvního partnera.
Opravy smí provádět výhradně
odborná firma s certifikací pro
výrobky KFV.
Jednou ročně namažte střelkové čepy.
• Používejte výhradně PTFE sprej
H1 na bázi oleje.
• Nepoužívejte žádná maziva
s obsahem rozpouštědel nebo
pryskyřic.
Všechny další komponenty
vícebodového uzávěru jsou
vybaveny dlouhodobým mazáním
a proto jsou bezúdržbové.
Pokud by přesto bylo zapotřebí
namazat jiné uzavírací elementy, pak
je v případě potřeby namažte rovněž
PTFE sprejem H1 na bázi oleje.
Další informace o záruce naleznete
v našich všeobecných obchodních
podmínkách, které jsou pro vás ke
stažení na:
www.siegenia.com
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Hlavní sídlo:

Mobile: +420 602 120029

Industriestraße 1–3

pavel.paluch@siegenia.com

57234 Wilnsdorf

www.siegenia.com

NĚMECKO

SIEGENIA po celém světě:

Německo Telefon: +49 271 39310

Benelux Telefon: +32 9 2811312

Polsko Telefon: +48 77 4477700

Bělorusko Telefon: +375 17 3143988

Rakousko Telefon: +43 6225 8301

Čína Telefon: +86 316 5998198

Rusko Telefon: +7 495 7211762

Francie Telefon: +33 3 89618131

Švýcarsko Telefon: +41 33 3461010

Itálie Telefon: +39 02 9353601

Turecko Telefon: +90 216 5934151

Naše mezinárodní adresy najdete na:

Jižní Korea Telefon: +82 31 7985590

Ukrajina Telefon: +38 044 4054969

www.siegenia.com

Maďarsko Telefon: +36 76 500810

Velká Británie Telefon: +44 2476 622000
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Obraťte se na Vašeho odborného prodejce:

