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

Window systems

Door systems

Comfort systems

SIEGENIA nieuws speciaal voor u:

KFV Plug & Play

Uw voordelen3: 

➊ slechts één artikelnummer voor een set
➋ alle onderdelen zijn vooraf gemonteerd
➌ snelle installatie en montage, modulair systeem

Eenvoudige totaal oplossingen

http://www.raumkomfort.com/de/00001/index.html
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Enorm Efficient: De nieuwe KFV Plug & Play 
oplossingen voor het KFV GENIUS slot en 
meerpuntssluitingen met A-opener. De 
veilige uitvoering van deuren zijn zeer een-
voudig te bedienen. Dit betekent voor de 
verwerker: proceszekere procedures en uit-
breiding met extra activiteiten die de eindge-
bruikers een hoge mate van ruimtecomfort 
bieden. Voor een optimaal Smart Home-sys-
teem kunnen de nieuwe sets worden uitge-
breid met uitbreidingskits, die o.a. bediening 
via wifi of io-homecontrol mogelijk maken.

Eenvoudige montage.
Naast toegangscontrole en stroomvoorzie-
ning bevatten de sets de benodigde onderde-
len voor een eenvoudige en snelle montage. 
De volledige sets zijn op dit moment de enige 
verkrijgbare oplossing die gebundeld zijn. 
Ze kunnen eenvoudig via een enkel artikel-
nummer worden besteld, dit levert enorme 
tijdsbesparing op. Door de vooraf ingestelde 
onderdelen met kabelaansluitingen en con-
nectoren zijn ze zeer eenvoudig in gebruik. 
Bij het ontwikkelen van de sets stonden een 
hoge ongevoeligheid voor schokken en geco-
deerde, inklikkende verbindingen centraal, 
wat verkeerd aansluiten uitsluit. Dit zorgt 
voor een foutloze installatie zelfs zonder de 
inzet van elektriciens. 

Voordelen voor de verwerker

 slechts een artikelnummer voor een 
set inclusief toegangscontrolesysteem, 
voeding en alle benodigde kabels

 geen elektricien nodig

 foutloze bestelling en installatie

 snelle installatie/montage

 tijdbesparing door vooraf  
gemonteerde componenten

 kabelaansluitingen en gecodeerde 
stekkerverbindingen

 beschermd tegen het wisselen van 
de polariteit, klikt in, ongevoelig voor 
schokken

 modulair systeem

 geen ontbrekende onderdelen

 mogelijkheid tot uitbreiden bijvoor-
beeld voor somfy io-homecontrol

Zeer praktijk gericht. Alles in één.

http://www.siegenia.com/de/


SIEGENIA GRUPPE /// Industriestraße 1–3 /// 57234 Wilnsdorf /// Tel. +49 271 3931-0 /// info@siegenia.com /// www.siegenia.com
2017-10 / Technische aanpassingen en kleurwijzigingen voorbehouden.

KFV Plug & Play  
Set A

Onderdelen van de set:

 Basiscomponenten*
 Voeding in het kaderprofiel inclusief  

voorgemonteerde kabelovergang 180°  
met 20 mm behuizing

 Bluetooth-toetsenbord KFVkeyless

Artikelnummer:   3505908    

*Basiscomponenten van alle sets:

 Adapter voor de elektromechanische   
aandrijving GENIUS A of A-opener

 Verbindingskabel tussen aandrijving en   
kabelovergang 

 Beide positioneringsmagneten in ronde en  
ovale uitvoering (bij gebruik van een A-opener 
vervalt de montage van een magneet)

Voor het gebruik van de sets met een meerpunts-
sluiting GENIUS Type B of GENIUS-PANIEK is de 
volgende uitbreidingsset (bestaande uit kabel Type 
K en adapter Type B) nodig.

Artikelnummer:   3505917    

KFV Plug & Play  
Set B

Onderdelen van de set:

 Basiscomponenten*
 Voeding in het kaderprofiel inclusief  

voorgemonteerde kabelovergang 180°  
met 20 mm behuizing

 Bluetooth-vingerscanner 3.1

Artikelnummer:   3505909    

KFV Plug & Play  
Set E

Onderdelen van de set:

 Basiscomponenten*
 Montagerail-voeding
 Kabelovergang 180° met 20 mm behuizing
 Verbindingskabel tussen kabelovergang  

en montagerail-voeding 
 Bluetooth-toetsenbord KFVkeyless

Artikelnummer:   3505912    

KFV Plug & Play  
Set F

Onderdelen van de set:

 Basiscomponenten*
 Montagerail-voeding
 Kabelovergang 180° met 20 mm behuizing
 Verbindingskabel tussen kabelovergang  

en montagerail-voeding 
 Bluetooth-vingerscanner 3.1

Artikelnummer:   3505913    

Speciaal voor 
toepassing in 

houten deuren.

http://www.siegenia.com/de/
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KFV Plug & Play  
Set C

Onderdelen van de set:

 Basiscomponenten*
 Voeding in kaderprofiel inclusief voorge-

monteerde mini-kabelovergang
 Bluetooth-toetsenbord KFVkeyless

Artikelnummer:   3505910    

*Basiscomponenten van alle sets:

 Adapter voor de elektromechanische aandrijving 
GENIUS A of A-opener

 Verbindingskabel tussen aandrijving en   
kabelovergang 

 Beide positioneringsmagneten in ronde en ovale 
uitvoering (bij gebruik van een A-opener vervalt 
de montage van een magneet)

Voor het gebruik van de sets met een meerpunts-
sluiting GENIUS Type B of GENIUS-PANIEK is de 
volgende uitbreidingsset (bestaande uit kabel Type 
K en adapter Type B) nodig.

Artikelnummer:   3505917    

KFV Plug & Play  
Set D

Onderdelen van de set:

 Basiscomponenten*
 Voeding in kaderprofiel inclusief voorge-

monteerde mini-kabelovergang
 Bluetooth-vingerscanner 3.1

Artikelnummer:   3505911    

KFV Plug & Play  
Set G

Onderdelen van de set:

 Basiscomponenten*
 Montagerail-voeding
 Mini-kabelovergang
 Verbindingskabel tussen kabelovergang  

en montagerail-voeding 
 Bluetooth-toetsenbord KFVkeyless

Artikelnummer:   3505914    

KFV Plug & Play  
Set H

Onderdelen van de set:

 Basiscomponenten*
 Montagerail-voeding
 Mini-kabelovergang
 Verbindingskabel tussen kabelovergang  

en montagerail-voeding
 Bluetooth-vingerscanner 3.1

Artikelnummer:   3505915    

Speciaal voor 
toepassing in  

metalen of 
kunststof deuren.

http://www.siegenia.com/de/

