
Window systems

Door systems

Comfort systems

Naše řešení napomáhají tomu, aby se z místností  
stal prostor pro život a lidé se v nich cítili dobře: www.raumkomfort.com.

SIEGENIA Novinky pro Vás:

KFV AS 3600 
Naše výhody3: 

➊  Spolehlivé, automatické zamknutí a odemknutí  
domovních vstupních dveří ze dřeva, kovu a plastu

➋  Kombinace dvou automatických střelkových čepů 
a otočného háku pro mnohonásobnou bezpečnost

➌  Odolnost proti vloupání do RC2 podle  
ČSN EN 1627-1630

http://www.raumkomfort.com/de/00001/index.html
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Princip je stejně jednoduchý, jako účinný 
a zajišťuje pohodlné, spolehlivé zamknutí 
a odemknutí domovních vstupních dveří ve 
vícegeneračních rodinných domech: jakmile 
se oba automatické střelkové čepy vedlej-
ší schránky zámku aktivují mechanickým 
spouštěčem, zahájí proces zamykání a vysu-
nou se přitom na 20 mm. Současně s tím se 
dva otočné háky zasunou do rámových dílů. 

Pozitivní vedlejší efekt: dveře jsou díky 
uzavíracím prvkům chráněny před deforma-
cemi. Elegantně řešené je také téma dětské 
pojistky, neboť zamknutím závory v hlavním 
zámku lze zamezit tomu, aby děti nepozo-
rovaně neopustily budovu.

Další přesvědčující výhody nabízí AS 3600 
při zpracování. Díky úplné integraci do 
stavebnicového systému SIEGENIA KFV 
se tak stává neomezeně kompatibilním 
s programem rámových dílů KFV — zřetel-
né úspory času a nákladů ve výrobě.

Výhody pro zpracovatele

  mechanické spuštění nezávislé na  
tolerancích

 automatický střelkový čep a otočný hák 
zabezpečené proti zpětnému zatlačení

 použitelné vpravo a vlevo dle DIN díky 
přestavení hlavní střelky a obou auto-
matických střelkových čepů

 zřetelné úspory času a nákladů ve  
výrobě

 možnost dodatečné montáže motoru 
A-otvírače

 možnost dodatečného vybavení dveřní 
štěrbinovou pojistkou T3 (ovládání  
pouze zevnitř) 

 z výroby namontovaná dveřní štěrbino-
vá pojistka T4 (ovládání zevnitř  
a zvenku)

 přepínač denního provozu se připravuje

 certifikát VdS se připravuje

Užitek pro koncové uživatele

 odolnost proti vloupání do RC2 podle 
ČSN EN 1627-1630

 pojistná ochrana již při přivření dveří

 hlavní zámek a automatický střelkový 
čep s bezúdržbovou Softlock střelkou

 maximální flexibilita od otevírání klikou 
a klíčem, až po ovládání systémem kon-
troly přístupu nebo tlačítkem domácího 
telefonu

ochrana před deformací dveří uzavíracími 
prvky v horní a spodní oblasti

 dětská pojistka k dispozici jako  
standard

 díky volitelné dveřní štěrbinové pojistce 
více ochrany před nezvanými hosty

Automatický uzávěr
AS 3600:  

mechanicky aktivovaný, 
automaticky uzamknutý.

Efektivní,  
bezpečné,  
komfortní.

Další technické informace naleznete na 
portálu ke stažení.

Odolnost proti 
vloupání do RC2

http://www.siegenia.com/de/
http://downloads.siegenia.com/de/00005/index.html

