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Door systems

Comfort systems

Wij zorgen met onze producten en oplossingen voor levendige ruimten,  
zodat mensen zich er prettig voelen: www.siegenia.com.

SIEGENIA nieuws speciaal voor u:

KFV A-opener 2.1

Uw voordelen3: 

➊ toekomstbestendig door digitale communicatie 
via de nieuwe SI-BUS

➋ koppeling aan smart-home-systemen mogelijk
➌ LED-statusweergave van de in gebruikname

Elektromechanische aandrijving voor automatische meerpuntssluitingen



Met de motor van de A-opener kunnen de 
automatische meerpuntssluitingen AS 3500 
en AS 3600 tot een elektromechanische vari-
ant worden opgewaardeerd. In de nieuwe 
versie 2.1 is het toepassingsgebied aanzienlijk 
uitgebreid. Zo is vanaf heden de combinatie 
met los te koppelen stroomvoorzieningen 
zoals stootcontacten mogelijk.  De deur 
krijgt hierdoor een aantrekkelijk, onopvallend 
uiterlijk en maakt bovendien de aansluiting 
en installatie heel eenvoudig. De A-opener 2.1 
is geschikt voor toegangsdeuren van huizen 
en woningen in alle kozijnmaterialen. 

Een echt uniek kenmerk is de compleet 
nieuwe implementatie van de digitale com-
municatie via de SI-BUS. Hiermee kunnen 
verwerkers de optionele SI-BUS-conver-
ters en het SI-BUS-analysehulpprogramma 
gebruiken. Deze laatste kan gratis worden 
gedownload van de website van SIEGENIA 
en maakt de door software ondersteunde 
diagnose van de A-opener mogelijk. De veel-
zijdigheid is o.a. te danken aan de mogelijk-
heid om diverse toegangscontrolesystemen 
te combineren, van afstandsbedieningen via 
transpondersystemen tot vingerscanners 
en KFVkeyless. Dankzij de optionele smart 
module universal is het nu absoluut eenvou-
dig om de A-opener 2.1 in de wifi thuis op 
te nemen en via de SIEGENIA Comfort-app 
te bedienen. Via de somfy io lock control-
ler is bovendien de besturing via somfy io 
homecontrol mogelijk. Hiermee worden 
comfort en veiligheid aanzienlijk verhoogd en 
maximale flexibiliteit bereikt. Ook de geopti-
maliseerde motor die sneller en stiller is dan 
voorheen, is een duidelijk pluspunt. 

Bij de montage profiteren verwerkers van de 
verdere sterke punten van de A-opener 2.1: de 
LED-statusweergave geeft daar met behulp 
van een verkeerslichtsysteem informatie over 
de huidige bedrijfstoestand en het zoemer-
volume kan comfortabel via een drukknop 
worden aangepast.

Voordelen voor verwerkers

 compatibel met kabelovergangen en 
toebehoren uit het GENIUS-program-
ma 

 dezelfde compacte afmetingen als de 
GENIUS motor

 eenvoudige aansluiting en eenvoudige  
installatie 

 digitale SI-BUS-interface ondersteunt 
SI-BUS-converter en SI-BUS-analy-
setool

 stroomoverdracht via kabelovergang 
of stootcontacten mogelijk

 voor toegangsdeuren van huizen en 
woningen in alle kozijnmaterialen ge-
schikt

Veelzijdige  
comfortfuncties.

Digitaal is smart.

Voordelen voor eindgebruikers

 hoog bedieningscomfort door elektro-
mechanische opening van de deur

 combineerbaar met diverse toe-
gangscontrolesystemen, bijv. vinger-
scanner, KFVkeyless en systemen van 
derden zoals bijv. intercomsystemen

 verbinding met Smart-Home-systemen 
mogelijk

 LED-statusweergave toont de actuele 
bedrijfstoestand met behulp van een 
verkeerslichtsysteem

▪ knop voor de aanpassing van het zoe-
mervolume



Meer flexibiliteit, meer veiligheid, meer comfort.

Sneller en stiller:   
de nieuwe A-opener 2.1

Combinatie met diverse toegangscontrolesystemen en koppeling 
aan smart-home-systemen mogelijk.



Neem contact op met uw vakbedrijf:

Verkoopkantoor Benelux
Industrieterrein Dombosch I
Ramgatseweg 15
4941 VN Raamsdonksveer
NEDERLAND

Telefoon: +31 85 4861080 
info-b@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA wereldwijd:

Benelux  Telefoon: +31 85 4861080

China  Telefoon: +86 316 5998198

Duitsland  Telefoon: +49 271 39310

Frankrijk  Telefoon: +33 3 89618131

Groot-Brittannië  Telefoon: +44 2476 622000

Hongarije  Telefoon: +36 76 500810

Indië  Telefoon: +91  124 4342302 

Italië  Telefoon: +39 02 9353601

Oekraïne  Telefoon: +38 044 4054969

Oostenrijk  Telefoon: +43 6225 8301

Polen  Telefoon: +48 77 4477700

Rusland  Telefoon: +7 495 7211762

Turkije  Telefoon: +90 216 5934151

Wit Rusland  Telefoon: +375 17 2573988

Zwitserland  Telefoon: +41 33 3461010

Zuid-Korea  Telefoon: +82 31 7985590

Onze internationale adresgegevens vindt  

u op de website: www.siegenia.com


