
s integrovaným přepínačem denního provozu

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 TA 

Naše výhody3: 

➊ Spolehlivé, automatické zamknutí a odemknutí 
vstupních dveří

➋ Integrovaný přepínač denního provozu pro  
otevírání bez klíčů

➌ Bezpečnost proti vloupání až do RC2 podle  
ČSN EN 1627-1630



Princip fungování automatického uzávěru  
AS 3600 je jednoduchý a účinný: Jakmile 
se oba automatické střelkové čepy vedlejší 
schránky zámku aktivují mechanickým 
spouštěčem, zahájí proces zavírání a uza-
vřou na 20 mm. Současně s tím se dva 
otočné háky zasunou do rámových dílů. 
Vhodný pro montáž do elementů podle 
ČSN EN 1627–1630 do bezpečnostní třídy 
RC2.

Vysoká flexibilita příslušenství
Komfort ovládání a krátký průchod ven bez 
klíče zajišťuje volitelný přepínač denní-
ho provozu integrovaný v hlavní závoře. 
Prostřednictvím přechodné deaktivace au-
tomatické funkce umožňuje tento přepí-
nač ve spojení s denní západkou KFV nebo 
E-otvíračem návrat do budovy pouhým 
zatlačením dveří. 

Přepínač denního provozu se aktivuje 
stisknutím a podržením kliky a posunu-
tím blokovací páčky v závoře hlavního 
zámku směrem dolů. Navíc se musí uvol-
nit střelka vícebodového uzávěru pomocí 
funkce denního přepínání např. denní 
západky KFV 115A/B nebo E-otvírače na 
straně rámu.

Kromě toho nabízí uzávěr AS 3600 vy-
sokou flexibilitu při rozmanitém dalším 
vybavení. Jako např. v podobě dveřní štěr-
binové pojistky, která poskytuje ochranu 
proti neoprávněnému přístupu. Jedním 
jednoduchým pohybem ruky ji lze zevnitř 
zablokovat pomocí otočné rukojeti. Klíčem 
ji lze také ve variantě na přání odblokovat 
zvenku. 

Výhody pro zpracovatele

 automatický střelkový čep zabezpe-
čený proti zpětnému stlačení a otočný 
hák

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

 zřetelné úspory času a nákladů ve 
výrobě

 denní odemykání integrované v hlavní 
závoře (lze dodatečně vybavit nebo je 
namontované z výroby)

 lze kombinovat s denní západkou KFV 
nebo E-otvíračem v rámovém dílu — 
pro aktivaci denního provozu

 možnost dalšího vybavení: dveřní 
štěrbinová pojistka, A-otvírač, různé 
systémy kontroly přístupu

Užitek pro koncové uživatele

 bezpečnost proti vloupání až do RC2 
podle ČSN EN 1627–1630

 pojistná ochrana již při přitažení dveří

 hlavní zámek a automatický střelkový 
čep s bezúdržbovou Softlock střelkou

 ochrana před prohnutím dveří díky uza-
víracím prvkům v horní a spodní oblasti

 volitelný, integrovaný přepínač denního 
provozu pro otevírání bez klíčů

 pomocí blokovací páčky v závoře hlav-
ního zámku lze deaktivovat automatic-
kou funkci

 velká rozmanitost vybavení

Bezpečnost  
s dalšími výhodami.

Efektivní,  
bezpečný,  
komfortní.



Maximální komfort použití.

Ochrana proti vloupání 
až do RC2

Integrovaný přepínač denního  
provozu pro otevírání bez klíčů

Automatický uzávěr AS 3600 pro dveře ze dřeva, kovu 
a plastu spojuje bezpečnost s pohodlným ovládáním.



SIEGENIA po celém světě:

Benelux  Telefon: +31 613 143773

Bělorusko  Telefon: +375 17 2573988

Čína  Telefon: +86 316 5998198

Francie  Telefon: +33 3 89618131

Indie  Telefon: +91  124 4342302

Itálie  Telefon: +39 02 9353601

Jižní Korea  Telefon: +82 15445369

Maďarsko  Telefon: +36 76 500810

Německo  Telefon: +49 271 39310

Polsko  Telefon: +48 77 4477700

Rakousko  Telefon: +43 6225 8301

Rusko  Telefon: +7 495 7211762

Švýcarsko  Telefon: +41 33 3461010

Turecko  Telefon: +90 216 5934151

Ukrajina  Telefon: +38 044 4065793

Velká Británie  Telefon: +44 2476 622000

Obraťte se na Vašeho odborného prodejce:

Hlavní sídlo:
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
NĚMECKO

Mobile:  +420 602 120029
pavel.paluch@siegenia.com
www.siegenia.com

Naše mezinárodní adresy najdete na:  

www.siegenia.com


