ALU vytváří náskok

lehkost
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Kompletní program ALU:
kompletní spektrum optimalizovaných řešení kování
pro okna, dveře a posuvné dveře z hliníku.

Window systems
Door systems
Comfort systems
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Využívání
komfortu místností.
Vytváříme z místností
prostor pro život.
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Pro komfort místností budoucnosti.
S našimi výrobky a řešeními se staráme o to, abychom
z místností vytvářeli prostor pro život a lidé se v nich
cítili dobře. To je náš motor a naše inspirace, současně
je to však také klíč k tomu, abychom společně s našimi
zákazníky byli trvale úspěšní.
Cit pro požadavky trhu, vývoj v budoucnosti a nároky našich zákazníků z nás v celosvětovém měřítku
udělaly předního inovátora. Vděčíme za to více než
2 800 zaměstnancům v asi 80 zemích a intenzivní
komunikaci s našimi partnery a zákazníky.

Více než 100 let zkušeností.
Jako německá rodinná firma vyvíjíme již ve čtvrté
generaci systémy budoucnosti, které vám v každodenním dalším zpracování usnadňují život a vašim
zákazníkům dávají jistotu, že z jejich čtyř stěn vznikne individuální domov nebo moderní pracovní svět.
V našem výstavním centru můžete tuto vizi komfortu
místností zažít na vlastní kůži. I když jsme tomu dříve
ještě neříkali „komfort místností“: pracujeme na tom
již více než 100 let.
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Zpracování
komfortu místností.
Přizpůsobeno
vašim požadavkům.
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Větší rozmanitost řešení od jednoho výrobce.
S širokým portfoliem výrobků pro moderní okenní systémy, dveřní systémy a
komfortní systémy dostanete u společnosti SIEGENIA jednoduše vše najednou,
v přísně kontrolované kvalitě a s četnými inovacemi. Náš kompletní program ALU
vám nabízí kompletní spektrum kování pro okna, dveře a posuvné dveře, které
sahá až k inteligentním systémům pohonu a kontroly přístupu.

Vyšší flexibilita a hospodárnost.
Univerzální, inovativní, efektivní – tam, kde jiné systémy narážejí na své hranice,
vám náš kompletní program ALU nabízí více možností. Zajišťuje to modulární
systém, který bude s minimálním počtem stavebních dílů, vysokým stupněm
předmontáže a velmi jednoduchým zpracováním určovat měřítka i v budoucnosti. Dokážete tak dodat vhodné řešení pro všechny druhy otevírání a hmotnostní
třídy a pro veškeré nároky na bezpečnost, komfort a design.

Servisní služby na míru.
Často jsou to maličkosti, které v praxi dělají rozhodující rozdíl. Se společností
SIEGENIA máte partnera, který dbá na každý detail a zná vaše každodenní požadavky jako nikdo jiný. Proto jsme pro vás perfektně propojili nejen naše systémy
výrobků, ale také celé naše know-how: vytvořili jsme balíčky služeb, které vám
přesně poradí, informují vás nebo vám poskytnou podporu při montáži. Ať pro
vaši výrobu, školení vašich zaměstnanců, váš marketing nebo vaši montáž: jsme
tu pro vás!

Modulární systém ALU.
Stanete se mistrem v oblasti
logistiky: Všechny řady okenního
kování se liší pouze v nůžkách a
pantové straně. S minimálním
počtem stavebních dílů a vysokým
stupněm předmontáže tak lze
realizovat velmi široké spektrum
variant.
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Plánování
komfortu místností.
Na tom můžete
stavět.

Vyšší kvalita plánování s komfortem místností.
Naše kvalitní technika kování, větrací technika a technika pro
budovy vám poskytuje nejen důležité stavební kameny pro moderní
koncepce bydlení a koncepce místností, ale také vzájemně sladěné
systémy. Protože až když všechny funkce místnosti fungují jako
jeden systém, může z místnosti vzniknout prostor pro život.
Se společností SIEGENIA máte volnost, abyste vytvořili komfort,
který z místností vytváří prostor pro život: komfort místností.

Rozsáhlá podpora.
Chceme vám poskytovat optimální podporu
v podobě kvalifikovaných poradenských a
servisních služeb. Navíc je pro vás vedle
našeho týmu poradců pro jednotlivé objekty a
aplikačních techniků připravena také odpovídající datová technika a software.
architekten.siegenia.com
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Kompletní program ALU
Přehled
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Okenní kování
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Okenní kování
Vyšší nosnost a větší volnost uspořádání
v efektivním modulárním systému.

Univerzální.
Okenní kování ALU vám nabízí perfektní díly pro náročné zákazníky a architekturu. To spočívá jednak v rozmanitosti, která sahá od skrytého otevíravě-sklopného
kování pro designové koncepce místností až po otevíravé kování pro nejvyšší
hmotnostní třídy a po motorické systémy pohonu, ale také ve vysoké kvalitě výrobků. Všechny řady okenního kování jsou certifikovány podle obzvlášť přísných
měřítek QM-328 a nejvyšší třídy ochrany proti korozi.

Inovativní.
Aby výrobky ALU byly i v budoucnosti nejlepším základem pro velké nápady,
neustále sledujeme trh a jeho vývoj. Neustále pracujeme na inovacích, které
určují měřítka i ve výrobě – jako například velmi úzká větrací klapka pro otevíravá křídla, která nabízí zcela nové možnosti pro ruční větrání a vzhled fasády. Pro
individuální stavby objektů jsme schopni také vyvinout speciální řešení na míru a
pečlivě je vyzkoušet z hlediska vhodnosti pro praktické použití.

Efektivní.
Díky modulárnímu systému ALU je nejen všechno možné, ale také je všechno
efektivnější. Vzhledem k tomu, že všechny řady okenního kování se liší pouze
v nůžkách a pantové straně, lze s minimálním počtem stavebních dílů realizovat
velmi široké spektrum variant. Přitom máte kdykoliv k dispozici všechny možnosti pro individuální odstupňování, abyste svůj systém přizpůsobili svému trhu
nebo speciálním nárokům projektu. Modulární konstrukce okenního kování ALU
usnadňuje sestavení kování, urychluje vaše procesy objednání a zeštíhluje skladování. Také vysoký stupeň předmontáže a velké rozsahy nastavení přispívají k
efektivní výrobě.

Individuální speciální řešení.
Pokroková architektura s sebou často přináší nové požadavky na techniku kování. S více
než 50 lety zkušeností ve výstavbě bytů a
objektů pro vás vyvíjíme i speciální řešení.
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Okenní kování: skrytá, samosvorná

ALU axxent PLUS
Zcela skryté otevíravě-sklopné kování
pro moderní koncepce místností.
Kování ALU axxent PLUS umožňuje minimalistický design okna, který splňuje
nejvyšší nároky na estetiku. Vzhledem k tomu, že všechny součásti kování jsou
skryté, jsou možné velmi úzké pohledové šířky profilů a větší plochy skla. Vysoká
nosnost pro hmotnost křídla až 150 kg nabízí potřebné bezpečnostní rezervy pro
dlouhodobý vysoký komfort ovládání, přičemž nevyžaduje přídavné zavěšení.
Také díky inteligentnímu 3D seřízení a vysokému stupni předmontáže umožňuje
systém velmi efektivní zpracování.

Plánování a výroba
Druh otevírání

DK / D / TBT / DS / K

Okno – šířka křídla

380–1 600 mm

Okno – výška křídla

550–2 000 mm

Balkónové dveře – max. šířka křídla

≤ 1 300 mm (≤ 1 400 mm)1)

Balkónové dveře – max. výška křídla

≤ 2 600 mm (≤ 2 800 mm)1)

Max. hmotnost křídla

150 kg

Možnost 3D seřízení

◉

Rámová drážka

10–14 mm

Volný rozměr rámu

≥ 10 mm

Pantová strana předmontovaná

◉

Modulární systém

◉

Zajištění kvality

certifikace QM-328 (H3)
třída ochrany proti korozi 5

1) v závislosti na profilu

Možnosti pro vyšší komfort místností
Odolnost proti vloupání

až RC3

Bezbariérovost podle DIN 18040

v závislosti na profilu

Motorický pohon

DRIVE axxent DK
DRIVE axxent
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Výhody
• Zcela skryté otočné body pro perfektní design okna
• Možnost použití velmi úzkých profilů pro větší plochy skla
• Rychlá a snadná montáž: malý počet samosvorných
kompaktních dílů s vysokým stupněm předmontáže
• Pojistka proti přibouchnutí u nůžek ve výklopné poloze
• Velký úhel otevření 110° v otevíravé poloze

Nosnost rozšiřitelná až do 150 kg bez přídavného
zavěšení: velké bezpečnostní rezervy pro
dlouhodobý vysoký a bezpečný komfort ovládání.
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Okenní kování: skrytá, samosvorná

ALU axxent PLUS LK
Nové řešení kování pro velmi úzké
větrací klapky otevíravých křídel.
Pomocí šířek křídla od 170 mm nabízí pantová strana ALU axxent PLUS LK zcela
nové možnosti pro ručně ovládaný přívod čerstvého vzduchu při perfektním
vzhledu fasády. V závislosti na profilu se přitom také může vynechat zabezpečení
proti pádu. Při velmi jednoduchém zpracování lze realizovat provedení panelů
a skla v mnoha variantách, abyste v místnosti nepřišli o žádný prostor. Pro větší
výšky křídla je navíc k dispozici aktivní středový uzávěr, který i při větších výkyvech teploty zabraňuje deformaci křídla.

Plánování a výroba
Druh otevírání

D

Okno – šířka křídla

≥ 170 mm1)

Okno – výška křídla

550–3 000 mm

Max. hmotnost křídla

100 kg

Možnost 3D seřízení

◉

Rámová drážka

10–14 mm

Volný rozměr rámu

≥ 10 mm

Pantová strana předmontovaná

◉

Modulární systém

◉

1) v závislosti na profilu

Možnosti pro vyšší komfort místností
Odolnost proti vloupání

na vyžádání

Bezbariérovost podle DIN 18040

v závislosti na profilu
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Výhody
• Vhodné pro velmi úzká otevíravá křídla s šířkou křídla od 170 mm
• U větších šířek křídla volitelně s aktivním středovým uzávěrem
• Zcela skryté otočné body: užší pohledové šířky profilů
a větší plochy skla
• Vysoká rozmanitost variant pro provedení panelů a skla
• Rychlé zpracování a montáž: plynulé seřízení výšky a stran,
možnost zavěšení křídla i na stavbě
• Nosnost až 100 kg pro dlouhodobý, bezpečný provoz okna
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Okenní kování: viditelná, samosvorná

ALU 5200, ALU 5100, ALU 2200
Výkonná otevíravě-sklopná kování s viditelnými panty
pro nejrůznější požadavky.
Díky vysokému stupni předmontáže a velmi nízkému počtu stavebních dílů, které
jsou navíc ještě samosvorné a použitelné vlevo a vpravo dle DIN, zajišťují tato
tři otevíravě-sklopná kování vysoce efektivní zpracování. Řady kování ALU 5200
a ALU 5100 lze kromě toho velmi flexibilně přizpůsobit aktuálním požadavkům
trhu nebo speciálním nárokům projektu a optimalizovat tak vaše náklady: díky
jednoduchému odstupňování nosnosti, bezpečnostní třídě nebo individuálnímu
komfortnímu vybavení.

Plánování a výroba
ALU 5200

ALU 5100

ALU 2200

Druh otevírání

DK / D / TBT / DS / K

DK / D / TBT / DS / K

DK / D / TBT / DS / K

Okno – šířka křídla

365–1 600 mm

375–1 600 mm

375–1 600 mm

Okno – výška křídla

550–2 000 mm

550–2 000 mm

550–2 000 mm

Balkónové dveře – max. šířka křídla

≤ 1 300 mm (≤ 1 400 mm)1)

≤ 1 300 mm

≤ 1 300 mm

Balkónové dveře – max. výška křídla

≤ 2 600 mm (≤ 2 800 mm)

≤ 2 400 mm

≤ 2 400 mm

Max. hmotnost křídla

170 kg

100 kg

80 kg

Směr otevírání neutrální

◉

◉

◉

Možnost 3D seřízení

◉

◉

◉

Rámová drážka

10–14 mm

10–14 mm

10–14 mm

Volný rozměr rámu

≥ 18 mm

≥ 18 mm

≥ 17,5 mm

Pantová strana předmontovaná

◉

◉

◉

Modulární systém

◉

◉

◉

Zajištění kvality

certifikace QM-328 (H3)
třída ochrany proti korozi 5

certifikace QM-328 (H2)
třída ochrany proti korozi 5

certifikace QM-328 (H2)
třída ochrany proti korozi 5

1)

1) v závislosti na profilu

Možnosti pro vyšší komfort místností
Odolnost proti vloupání

až RC3

až RC2

až RC2

Bezbariérovost podle DIN 18040

◉

◉

◉

Motorický pohon

DRIVE axxent DK
DRIVE axxent

na vyžádání

na vyžádání

Barevné varianty

stříbrná
RAL 9005
RAL 9016
ROH - bez barvy
EV1 elox.
speciální barva

stříbrná
RAL 9005
RAL 9016
ROH - bez barvy
EV1 elox.
speciální barva

stříbrná
RAL 9005
RAL 9016
ROH - bez barvy
speciální barva
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Výhody
• Rychlá a snadná montáž: malý počet samosvorných
kompaktních dílů s vysokým stupněm předmontáže
• Možnost použití vpravo i vlevo pro minimální náklady na logistiku
• 3D seřízení pro bezproblémové vyrovnání tolerancí
• ALU 5200 s flexibilně stupňovitě rozšiřitelnou nosností: 100, 150 a 170 kg
• ALU 5100 s flexibilně stupňovitě rozšiřitelnou nosností: 80 a 100 kg

Nůžky s integrovanou pojistkou proti přibouchnutí pro
zajištěnou sklopnou polohu, i při vysokém zatížení větrem.
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Okenní kování: viditelná, šroubovatelná

ALU D300, ALU DK200
Nosná řešení pro nejvyšší hmotnostní třídy.

Pokud s pokrokem architektury pokročí i hmotnosti oken do nových rozměrů,
nebudou v ohledech nosnosti a životnosti možné žádné kompromisy. Elegantní
výkonné balíčky ALU D300 a ALU DK200 těmto nárokům snadno odolávají a navíc
spojují maximální nosnost s maximální funkčností. Zatímco kování ALU D300 je na
základě svého přídavného středního pantu dimenzováno speciálně pro otevíravá
křídla s hmotností až 300 kg, nabízí kování ALU DK200 i u hmotností do 200 kg
velmi flexibilní otevíravě-sklopné nebo sklopně-otevíravé řešení s lehkým chodem.

Plánování a výroba
ALU D300

ALU DK200

Druh otevírání

D

DK / D / TBT / DS / K

Okno – šířka křídla

350 (v závislosti na profilu)–1 800 mm

550–1 800 mm

Okno – výška křídla

1 100–2 000 mm

1 100–2 000 mm

Balkónové dveře – max. šířka křídla

≤ 1 500 mm

≤ 1 500 mm

Balkónové dveře – max. výška křídla

≤ 3 000 mm

≤ 2 800 mm

Max. hmotnost křídla

300 kg

200 kg

Možnost 3D seřízení

◉

◉

Rámová drážka

10–14 mm

10–14 mm

Volný rozměr rámu

≥ 20 mm

≥ 23 mm

Modulární systém

◉

◉

Zajištění kvality

certifikace QM-328 (H3)
třída ochrany proti korozi 5

certifikace QM-328 (H3)
třída ochrany proti korozi 5

Možnosti pro vyšší komfort místností
Odolnost proti vloupání

až RC3 na vyžádání

až RC3

Bezbariérovost podle DIN 18040

◉

—

Barevné varianty

stříbrná
RAL 9016
ROH - bez barvy
EV1 elox.
speciální barva

stříbrná
RAL 9016
ROH - bez barvy
speciální barva

17

Výhody
• ALU D300 pro otevíravá okna s hmotností křídla až 300 kg:
s přídavným středním pantem pro vysokou těsnost a stabilitu
• ALU DK200 pro otevíravě-sklopná a sklopně-otevíravá okna do 200 kg:
s pojistkou proti přibouchnutí u nůžek pro zajištěnou sklopnou polohu
při zatížení větrem
• Efektivní logistika díky modulárnímu systému přesahujícímu rámec
jednotlivých produktů
• Snadno přístupné 3D seřízení pro bezproblémové vyrovnání tolerancí
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Okenní kování

Program klik
Spojení estetiky a ergonomie s vyšší funkční
bezpečností a bezpečností proti vloupání.

Designová klika ALU GLOBE RR
s kruhovou rozetou a nástrčnou převodovkou
Perfektní manipulace, perfektní design.

Se svým zaobleným prohnutým tvarem je klika skutečně velmi příjemná do
ruky. V kombinaci s decentní kruhovou rozetou velmi jasně a vhodně doplňuje
moderní design okna.
Designovou kliku ALU GLOBE RR lze rychle a bez použití nářadí namontovat
na nástrčnou převodovku ALU. Pro bezproblémové uvedení do provozu to lze
provést i po ukončení veškerých stavebních prací.
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Klika převodovky ALU GLOBE
a ALU Si-line
Kvalita, na kterou si můžete sáhnout.

Naše kliky převodovky ALU GLOBE a ALU Si-line jsou k dostání v mnoha různých provedeních a pro všechny varianty otevírání. Přitom nejsou ani vzhledu
kladeny žádné meze. Vedle klasického stříbrného odstínu nebo designu INOX
lze totiž realizovat také všechny barvy RAL.
V uzamykatelném provedení, které lze vždy dodat, je standardně integrována
funkce výklopu před otevíráním.
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Okenní kování

Příslušenství
Pro individuální nároky na bezpečnost a komfort.

Odolnost proti vloupání až RC3
Zcela bezpečné a efektivní.

Zvedač křídla
Nadzvedne téměř i gravitaci.

Omezovač otevření
Průběžně absorbuje sílu a jemně
tlumí křídlo.

Všechny řady kování ALU dosahují
s několika málo odolnými přídavnými díly bezpečnost proti vloupání až
RC2. Lze je však bez problémů dovybavit, aby byla dosažena odolnost
proti vloupání až RC3 nebo SKG***.
Všechny díly uzavírací strany centrálního uzávěru jsou k dostání jako
kompletní sada pro otevíravá, otevíravě-sklopná nebo sklopně-otevíravá
křídla a v závislosti na rozměru okna
je také můžete rozšířit o středové
uzávěry.

Zvedač křídla při zavírání trochu
nadzvedává křídlo. Díky tomu i širší
okenní křídla s hmotností 300 kg i
po mnoha letech optimálně vklouznou do rámu. Zvedač křídla lze
použít vpravo i vlevo, lze jej bez
problémů dodatečně namontovat
a rovněž se optimálně hodí pro
dvoukřídlé elementy.

Pro vyšší komfort ovládání a bezpečnost provozu zajišťuje omezovač
otevření svůj brzdicí a tlumicí účinek
v celém rozsahu otevření. Všechny
díly jsou vyrobeny z nerezavějících
materiálů, aby byla zajištěna trvalá
povrchová úprava. Omezovač otevření lze zcela jednoduše upnout do
drážky křídla a rámu.
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Pojistka chybné manipulace
Bezpečná ochrana
před chybným ovládáním.

Štulpová převodovka
a hranová zástrč
Univerzální komfortní řešení
s variabilní polohou kliky.

Letní/zimní spárové větrání
Příjemnější větrání díky
regulovatelné šířce vyklopení.

Kompletní program ALU nabízí
několik multifunkčních dílů, které
současně vylučují chybné ovládání: spojovací sadu pro jednoduché
přišroubování na kliku, rohový
převod pro připevnění do drážky
křídla nebo inteligentní nástrčnou
převodovku.

Toto samosvorné řešení, které lze
použít pro nejrůznější profily, lze
ručně ovládat pomocí hranové
zástrče nebo centrální štulpovou
převodovkou. Hranovou zástrč
dimenzovanou pro vysoké zatížení
větrem až 3 000 pascalů lze dále
napojovat a výška ovládání kliky je
variabilní.

Takto lze šířku vyklopení jednoduše
omezit na 40 mm, aby se přivětrávání zcela pohodlně přizpůsobilo
venkovnímu klimatu. To zabrání
průvanu a pomáhá při úspoře energie. Toto řešení nezávislé na profilu, s integrovanou pojistkou proti
přibouchnutí je samosvorné a lze je
kdykoliv dodatečně namontovat.

Letní větrání

Zimní větrání
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Okenní kování

Motorika a zabezpečení
Nová lehkost v elegantní výstavbě
bytů a objektů.

DRIVE axxent DK
Zcela skrytý výklopný uzamykací pohon
pro sklopná a otevíravě-sklopná okna s maximálním komfortem.

Jak pro těžko přístupná okna nebo jednoduše pro vyšší komfort místnosti:
s možností plně automatického okenního větrání zvyšuje tento pohon spolu
s kvalitou bydlení také hodnotu nemovitosti. DRIVE axxent DK je kompletně integrován v rámovém profilu a spojuje funkce „vyklápění“, „uzamykání“ a
„odemykání“ v jednom jediném systému. Otevírání je nadále možné u otevíravě-sklopných elementů: buď
ručně nebo s motorickým pojezdem, například za účelem mytí oken.
Ovládání se provádí tlačítkovými spínači, dálkovým ovládáním nebo pomocí řídicí techniky budovy. Pomocí volitelného modulu WLAN je možné také ovládání
aplikací SIEGENIA Comfort. Všechny informace o aplikaci SIEGENIA Comfort
najdete od strany 54.

Když se okno přitlačí, uzamkne se element zcela
automaticky pomocí nové funkce Auto-Lock.
Na kliku můžeme zcela zapomenout.
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DRIVE axxent
Skrytý řetězový pohon
pro moderní nadsvětlíky.

Magnetický spínač
AEROCONTROL
Zabezpečení polohy otevření a
uzavření až do třídy VdS C.

S šířkou odsunutí až 350 mm a flexibilními možnostmi ovládání
umožňuje DRIVE axxent vysloveně efektivní a pohodlné větrání ve
výklopné poloze u jinak těžko přístupných nadsvětlíků. Silný pohon DRIVE axxent je až na decentní krycí lištu zcela skrytý a lze jej
používat u nejrůznějších okenních systémů a profilů. Stejně jako u
pohonu DRIVE axxent DK je k dispozici možnost ovládání aplikací
SIEGENIA Comfort.

Tyto magnetické spínače, které
lze skrytě integrovat do profilu,
umožňují optimální zapojení oken
do zabezpečovacích a alarmových
systémů. Přitom lze vedle stavu
otevření kontrolovat také správné
uzamknutí. Pomocí řídicí techniky budovy je možné také připojení
k termostatickým ventilům.
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Kování pro posuvné dveře
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Kování pro posuvné dveře
Větší lehkost a volnost uspořádání u každého
druhu otevírání a v každé hmotnostní třídě.

Univerzální.
Skutečná velikost místnosti se neměří v metrech čtverečních, ale podle optické
velikosti a přirozeného denního světla. Své silné stránky zde ukazují posuvné
elementy. S kováním PORTAL pro posuvné dveře je lze v každé velikosti, druhu
otevírání a hmotnostní třídě lehce a bezpečně obsluhovat – mimo jiné také stisknutím tlačítka nebo pomocí aplikace SIEGENIA Comfort. S kováním PORTAL tak
vytvoříte prostor pro bydlení a pracovní prostředí zítřka.

Inovativní.
Díky nejvyšší kvalitě výrobků a inovativnímu doplňkovému volitelnému vybavení, které sahá od dodatečně montovatelných komfortních dílů až po motorické
pohony, lze s kováním PORTAL pro posuvné dveře zajistit vyšší lehkost a stěny
prakticky „rozpustit ve vzduchu“. Díky šířce otevření až 12 m a velkému výběru
různých druhů otevírání se elementy PORTAL perfektně přizpůsobí každému
prostoru a každému požadavku projektu.

Efektivní.
PORTAL není jen zárukou větší šířky, komfortu ovládání a rozmanitosti variant,
ale nabízí vám také ty nejlepší vyhlídky na méně náročnou logistiku a optimální
zpracování. Inteligentní modulární systém ukazuje svou efektivitu již během procesu objednání a malým počtem stavebních dílů, vysokým stupněm předmontáže
a flexibilními možnostmi seřízení a odstupňování zajišťuje citelné úspory času a
nákladů v celém výrobním procesu.

Velké zdvižně-posuvné elementy
s inteligentní motorikou.
Kování PORTAL přináší do konceptů
uspořádání více světla a lehkosti.
S našimi pohonnými systémy lze
i hmotnosti křídla do 400 kg
posouvat a uzamykat pomocí aplikace.
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Kování pro posuvné dveře · Zdvižně-posuvná

PORTAL HS ALU
Výkonný zdvižně-posuvný systém
pro větší komfort a šířku otevření.
S šířkou otevření až 12 m a celkovou šířkou téměř 20 m přináší PORTAL HS ALU
s lehkostí pohyb do moderních konceptů uspořádání. Po mnoha desetiletích vývoje lze vyloženě komfortně a bezpečně obsluhovat i zdvižně-posuvné elementy
s hmotností křídla 400 kg.
Inovativní doplňkové vybavení vám přitom nabízí všechny možnosti pro individuální odstupňování, zatímco nízký počet stavebních dílů a vysoký stupeň předmontáže urychlují celou výrobu.

Plánování a výroba
Druh otevírání

zdvižně-posuvné

Celková šířka max.

19 800 mm (u schéma L)

Šířka křídla

590–3 335 mm

Výška křídla

1 175–3 325 mm

Hmotnost křídla max.

400 kg

Zajištění kvality

certifikace QM-346 (H3), třída ochrany proti korozi 5

Schéma

A, C, D, G, E

Možnosti pro vyšší komfort místností
Dosažitelná bezpečnostní třída
podle EN 1627–1630

až RC3 (v závislosti na profilu)

Bezbariérovost podle DIN 18040

◉

Spárové větrání

◉

Funkce SOFT CLOSE

◉

Zvláštní vlastnosti

volitelná komfortní převodovka s akumulátorem energie

Motorický pohon

DRIVE axxent HSA smart
MHS400 smart

Kontrola otevření a uzavření
AEROCONTROL

◉

Varianty klik

velký výběr bílých odstínů
stříbrná
vzhled nerezu
titan matný světlý
F9

EV1 elox.
EV2 elox.
starozlatá
střední bronz
RAL 8019
RAL 8022
RAL 9005
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Výhody
• Flexibilně stupňovitě rozšiřitelná nosnost až 200 kg, 300 kg nebo 400 kg
• Rychlá a snadná montáž: malý počet stavebních dílů, vysoký
stupeň předmontáže a optimální možnosti seřízení
• Středící díly pro pojezdový vozík HS 200 pro použití v široké drážce
• Sériové bezpečné ovládání s lehkým chodem a spárové větrání
• Vysoká základní bezpečnost jako standard, v závislosti na profilu lze rozšířit
až na RC3
• V závislosti na profilu s tlumičem SOFT CLOSE: přibrzdí křídlo a přitáhne je
• Možnost zabezpečení polohy otevření a uzavření AEROCONTROL
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Kování pro posuvné dveře · Zdvižně-posuvná

Příslušenství
Zvyšuje komfort na maximální úroveň.

Kliky ALU Si-line
Kvalita, kterou hned pochopíte.

Komfortní převodovka
Minimalizuje potřebu síly při zvedání
těžkých křídel.

Pojezdový vozík HS 400 compact
Snadné pohybování těžkými věcmi.

Kliky PORTAL HS zajišťují uzamykání
a odemykání bez vůle a hluku s trvale
vysokou funkční bezpečností. Jsou
perfektně přizpůsobeny zdvižně-posuvnému kování a hmotnosti křídla a
jsou k dispozici ve velké paletě barev.
V případě speciálních přání je možné
i dodatečné nalakování. Díky rozmanitosti variant jsou možné různé
konfigurace posuvných dveří.

U komfortní převodovky je pro těžká
křídla předmontována a montážně
fixována akumulační jednotka. Skrytě
integrovaná speciální pružina využívá
sílu hmotnosti křídla, aby snížila kroutící moment a snáze křídlo nadzvedla.
Při spouštění do polohy uzavřeno je
zabráněno nekontrolovanému zpětnému rázu kliky. V závislosti na požadovaném komfortu lze pro komfortní
převodovku u hmotností křídla od cca
300 kg navíc použít tlumič. Tím se ještě více minimalizuje zpětný ráz kliky.

Tento pojezdový vozík dokáže díky
svému kyvně uloženému rozložení zátěže na osm koleček beztížně
pohybovat i těžkými křídly sem a
tam. Jeho velmi malá konstrukční výška umožňuje použít obzvlášť
úzké profily křídel a díky upuštění od
tandemového řešení u hmotnosti
křídel 300–400 kg se zkracují doby
montáže.
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Motorické pohony
Silné pohonné systémy pro inteligentní bydlení.

DRIVE axxent HSA smart
Maximální komfort ovládání a
jasné designové výhody.

MHS400 smart, MSA400 smart
Plně automatický a bez problémů
dodatečně namontovatelný.

S tímto částečně skrytým pohonným
systémem, který je možné pro optimalizaci nákladů a užitku stupňovitě
rozšířit, lze plně automaticky otevírat,
zavírat a bezpečně uzamykat křídla
o hmotnosti až 400 kg. Zcela skrytý
zdvižný pohon přitom zajišťuje jasné
designové výhody. Na základě sériově
integrovaného modulu WLAN funguje ovládání nejen tlačítkem, ale také
pomocí aplikace SIEGENIA Comfort:
s chytrými doplňkovými funkcemi jako
motorickým najetím do polohy spárového větrání nebo omezené šířky
otevření.

Také se zdvižně-posuvným pohonem
MHS400 smart a posuvným pohonem
MSA400 smart lze hmotnosti křídla
až 400 kg automaticky otevírat a
zavírat pomocí aplikace nebo tlačítka.
Pohon MHS400 smart kromě toho
umožňuje také motorické uzamykání
a odemykání. Vzhledem k tomu, že
oba pohonné systémy fungují nezávisle na výrobci kování nebo profilu,
lze je také montovat dodatečně.
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Kování pro posuvné dveře · Posuvná

PORTAL ECO SLIDE ALU
Více možností a hospodárnosti
pro posuvné dveře a posuvná okna.
Vysloveně hospodárné posuvné kování PORTAL ECO SLIDE ALU se snadnou
montáží dává komfortu ovládání zdvižně-posuvných systémů a těsnosti paraleně-posuvných-sklopných systémů stejného jmenovatele. Kombinace speciálního
pojezdového vozíku a inovativních vodicích a uzavíracích elementů zajišťuje
prvotřídní tepelnou izolaci a intuitivní komfort ovládání se sériovou funkcí spárového větrání. Při použití jako okenní systém ušetří posuvné kování oproti oknům,
která se otevírají dovnitř, dost prostoru v interiéru.

Plánování a výroba
Druh otevírání

posuvné

Celková šířka max.

10 000 mm (u schéma K)

Šířka křídla

680–2 500 mm

Výška křídla

1 200–2 500 mm

Hmotnost křídla max.

250 kg

Zajištění kvality

certifikace QM-346 (H2)
třída ochrany proti korozi 5

Schéma

A

Možnosti pro vyšší komfort místností
Spárové větrání

◉

Funkce SOFT CLOSE

◉

Zvláštní vlastnosti

skrytý pojezdový vozík a inovativní
vodicí a uzavírací elementy;
možnost použití jak posuvné okno
nebo posuvné dveře

Kontrola otevření a uzavření
AEROCONTROL

◉
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Výhody
• Obzvlášť hospodárné řešení pro posuvné dveře nebo okna
• Rychlá a snadná montáž: malý počet stavebních dílů, vysoký
stupeň předmontáže a optimální možnosti seřízení
• Vysoká energetická efektivita díky průběžným nepřerušeným těsněním
a inovativním vodicím a uzavíracím elementům v každém rohu křídla
• Intuitivní ovládání: ideální pro měnící se skupiny uživatelů
• Sériově se spárovým větráním
• V závislosti na profilu s tlumičem SOFT CLOSE: přibrzdí křídlo a přitáhne je
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Kování pro posuvné dveře · Paralelně-posuvná, paralelně-posuvná-sklopná

PORTAL PS/PSK comfort ALU
Paralelně-posuvné a paralelně-posuvné-sklopné systémy
pro intuitivní ovládání a zpracování.
Nová generace PS/PSK comfort je od modulárního systému až po ovládání jednoduše prvotřídní. S inovativními komfortními součástmi je otevírání a zavírání nejen
obzvlášť lehké a bezpečné, ale také absolutně intuitivní. S jemným a šetrným
komfortem zatažení křídla, kterému se nic nevyrovná, a nepřerušovanými těsněními proti energetickým ztrátám. Stejně efektivní a flexibilní je také celý koncept
kování. Základní vybavení můžete podle požadavků zákazníka s několika málo
přídavnými díly velmi rychle a flexibilně pozvednout na nejvyšší úroveň komfortu.

Plánování a výroba
PORTAL PS comfort ALU

PORTAL PSK comfort ALU

Druh otevírání

paralelně-posuvné

paralelně-posuvné-sklopné

Celková šířka max.

8 000 mm (u schéma C/K)

8 000 mm (u schéma C/K)

Šířka křídla

670–2 000 mm

670–2 000 mm

Výška křídla

840–2 800 mm

840–2 800 mm

Hmotnost křídla max.

200 kg

200 kg (v závislosti na profilu)

Zajištění kvality

certifikace QM-347 (H3)
třída ochrany proti korozi 5

certifikace QM-347 (H3)
třída ochrany proti korozi 5

Schéma

A, C, G, K

A, C, G, K

Možnosti pro vyšší komfort místností
Dosažitelná bezpečnostní třída
podle EN 1627–1630

RC2 (v závislosti na profilu)

RC2 (v závislosti na profilu)

Spárové větrání

◉

—

Funkce SOFT CLOSE

◉

◉

Zvláštní vlastnosti

komfortní díly pro intuitivní
ovládání

spřažené ovládání (provedení PSK-Z)
komfortní díly pro intuitivní ovládání
(provedení PSK160 comfort)

Kontrola otevření a uzavření
AEROCONTROL

◉

◉

Barevné varianty

stříbrná
starozlatá
RAL 8022
RAL 9003
barvy F9
speciální barva

stříbrná
starozlatá
RAL 8022
RAL 9003
barvy F9
speciální barva

33

Výhody
•
•
•
•
•

Intuitivní komfort ovládání: vhodné pro měnící se skupiny uživatelů
Velmi tichý chod a velmi šetrné vykývnutí křídla dovnitř a ven
Vysoká energetická efektivita díky nepřerušenému těsnění
Jednoduché stupňovité rozšíření díky inovativním komfortním součástem
Vysoká základní bezpečnost jako standard, bez problémů lze rozšířit
až na RC2
• Zjednodušená montáž: pojezdový vozík se seřizováním výšky a sklonu
• Maximální flexibilita: s šířkou odsunutí 125 mm a malými rozměry se výborně
hodí také pro velmi úzké nebo hluboké profily křídel
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Kování pro posuvné dveře · Skládací-posuvná

PORTAL FSPLUS ALU
Skládací posuvné kování pro velké šířky otevření
a plnou flexibilitu.
S kováním PORTAL FSPLUS ALU lze hravě skládat skládací-posuvné elementy s až
sedmi elementy, přičemž na přání je možné i bezbariérové použití. Výsledkem
jsou šířky otevření až 6,3 m, stejně velká volnost uspořádání a rovněž četné výhody při zpracování. Kryty kování lze barevně nalakovat a kvalitní povrchové úpravy
jsou vhodné i pro exteriér. Efektivní technologie montáže zajišťuje větší flexibilitu
a hospodárnost.

Plánování a výroba
Druh otevírání

skládací-posuvné

Celková šířka max.

6 300 mm

Šířka křídla

330–900 mm

Výška křídla

840–2 400 mm

Hmotnost křídla max.

80 kg

Zajištění kvality

certifikace QM-345 (H3)
třída ochrany proti korozi 5

Schéma

321, 330, 431, 541, 550, 532,
651, 633, 761, 770, 743

Možnosti pro vyšší komfort místností

Zvláštní vlastnosti

možnost integrace otevíravě-sklopného křídla, možnost
skládání dovnitř nebo ven

Barevné varianty

stříbrná
střední bronz
RAL 1011
RAL 8019
RAL 8022
RAL 9003
RAL 9005
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Výhody
•
•
•
•
•
•
•

Téměř neomezená šířka otevření až 6,3 m
Hmotnost křídla až 80 kg
Obzvlášť lehký pojezd: nahoře nebo dole, stejná profilová sada
Bezúdržbové křídlové panty díky plastovému uložení
K dostání ve vzhledu nerezu s vysokou odolností proti korozi
Možnost integrace otevíravě-sklopného křídla
Možnost bezbariérového provedení prahu
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Dveřní kování
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Dveřní kování
Celé spektrum moderních vícebodových
uzávěrů a inteligentních uzavíracích systémů.

Univerzální.
S rozmanitostí řešení, která sahá od kvalitních zadlabacích zámků přes mechanické
a elektromechanické vícebodové uzávěry až po digitální kontrolu přístupu a rozmanitý sortiment pro únikové dveře, budou vaše dveře s naším dveřním kováním
KFV nejen bezpečnější, komfortnější a inteligentnější. Navíc se vám otevřou také
možnosti proniknutí na nové trhy a trvalého odlišení.

Inovativní.
S dveřním kováním KFV může komfort místností budoucnosti začínat již u dveří.
Jeho použitím lze spojit nekompromisní odolnost s intuitivním komfortem ovládání a elegantním vzhledem. Například díky našim automatickým vícebodovým
uzávěrům, které lze jako řešení Plug & Play pomocí technologie sběrnice SI-BUS
digitálně propojit s inteligentním systémem kontroly přístupu. Nebo také díky
našemu zcela skrytému dveřnímu pantu axxent pro moderní hliníkové dveře.

Efektivní.
Díky vícebodovým uzávěrům s jednotnými obrazy frézování a libovolně kombinovatelnými rodinami produktů umožňovala naše dveřní kování KFV vždy velké, ale
současně úzké a efektivní spektrum variant. S naším novým modulárním systémem byly nyní osvědčené přednosti systému KFV dále vyvíjeny, přičemž byly
nově definovány meze modularity. Toto rovněž spojuje požadavky jednotlivých
zemí a potřeby zákazníků, zatímco jednotné rozměry frézování a polohy upevnění pro všechny vícebodové uzávěry nebo inteligentní řešení Plug & Play urychlují
a výrazně zjednodušují vaši výrobu.

Efektivita na míru.
Jednotné obrazy frézování pro různé typy
uzávěrů a libovolně kombinovatelné rodiny
produktů. Systémy kontroly přístupu a
motorika jako inteligentní řešení Plug & Play.
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Dveřní pant axxent
Zcela skryté panty pro moderní hliníkové dveře.

Aby byl design dveří elegantní a nadčasový, ale montáž jednoduchá a rychlá,
spojuje tento dveřní pant moderní minimalismus s maximální možnou efektivitou. Díky zcela skryté montáži dělá z hliníkových dveří decentní designové prvky
a podporuje tak realizaci elegantních konceptů bydlení. Jako dvoudílná konstrukce umožňuje dveřní křídlo bezproblémové zavěšení a vyvěšení jednou osobou a
nabízí veškerou volnost při stranovém seřízení a při seřízení výšky a přítlaku.

Plánování a výroba
Max. hmotnost dveří

120 kg

Max. úhel otevření

100°

Seřízení výšky

+ 4 mm / –2 mm

Stranové seřízení

+ 8 mm / –2 mm

Seřízení přítlaku

+ 1,5 mm / –1,5 mm

Zajištění kvality

certifikace QM-343
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Výhody
• Robustní technika s elegantním designem pro hliníkové dveře do 120 kg
• Snadná montáž díky malému frézování profilu
• Dvoudílný pant s rámovým a křídlovým dílem: možnost jednoduchého
zavěšení a vyvěšení dveřního křídla pouze jednou osobou
• Komfortní 3D přestavování pro stranové seřízení, seřízení výšky
a seřízení přítlaku
• Vysoká těsnost a energetická efektivita díky štíhlé konstrukci
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Vícebodové uzávěry KFV ovládané klíčem
Několikanásobný profit: větší efektivita a rozmanitost,
vyšší bezpečnost a komfort.
Vícebodové uzávěry KFV jsou perfektně vzájemně sladěné uzavírací systémy,
které splňují ty nejvyšší požadavky. Ve variantách ovládaných klíčem se vícenásobně bezpečné uzamknutí provádí otočením klíče na dva západy zcela pohodlně
pomocí hlavního zámku. Ve vedlejších schránkách zámku jsou přitom použity
masivní ocelové oválné čepy, otočné háky se zadním zachycením nebo také oba
druhy uzamykání. Díky plně kompatibilnímu programu produktů a jednotným
obrazům frézování máte pro každou oblast přesné a mimořádně efektivní řešení.

Plánování a výroba
BS 2300

BS 2500

BS 2600

Druh uzávěru

uzávěr se
2 oválnými čepy

uzávěr se
2 otočnými háky

uzávěr s kombinací
oválného čepu
a otočného háku

Výška dveří rozšiřitelná

do 3 000 mm

do 3 000 mm

do 3 000 mm

Přestavení střelky (směr ovládání DIN
nastavitelný vpravo/vlevo)

◉

◉

◉

Uzavírací lišta s
možností seřízení +/– 2,5 mm

◉

◉

◉

Jednotlivé protiplechy s
možností seřízení +/– 2,5 mm

◉

◉

◉

Kování pro štulpové křídlo dvoukřídlých dveří
vchodové dveře

◉

◉

◉

Zajištění kvality

DIN, RAL, SKG

DIN, RAL, SKG

DIN, RAL, SKG

Dosažitelná bezpečnostní třída
podle EN 1627–1630

až RC2

až RC3

až RC3

Hlavní zámek: bezpečnostní třída
podle DIN 18251

3

3

3

Softlock střelka

◉

◉

◉

Dveřní štěrbinová pojistka

◉

◉

◉

Zjištění střelky pomocí příd. dílu kování

◉

◉

◉

Denní západka

◉

◉

◉

Kontrolní systém se spínacím uzavíracím kontaktem

—

◉

◉

Skrytý dveřní pant axxent

◉

◉

◉

Možnosti pro vyšší komfort místností
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Výhody
•
•
•
•
•
•
•

Modulární konstrukce pro vyšší produktivitu a lepší procesní bezpečnost
Jednotné obrazy frézování a pozice šroubování ve všech variantách
Robustní ochrana proti vloupání až do RC3 a převodovka s lehkým chodem
Optimální těsný uzávěr a vysoká tepelná izolace
Série BS 2300: ocelový oválný čep se zkoseným náběhem
Série BS 2500: kónické otočné háky
Série BS 2600: kombinace obou variant pro maximální bezpečnost
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Automatické vícebodové uzávěry KFV
Automatické zavírání nebo uzamykání pro komfort
ovládání bez klíčů a permanentní bezpečnost.
S automatickými vícebodovými uzávěry KFV lze dveře zavřít nebo bezpečně
uzamknout již pouhým přitažením. Pro individuální nároky a účely použití jsou
k dispozici různá provedení. Uzávěr AS 2750 chrání svou trojnásobnou samouzavírací funkcí trvale před prohnutím dveří a již v odemknutém stavu před pokusy o
neoprávněné otevření zatažením střelky hlavního zámku. Také uzamknutí vedlejších schránek zámku může probíhat bez klíčů a automaticky: u uzávěru AS 3500
s magnetickou a u uzávěru AS 3600 s mechanickou aktivací. Elektromechanický
vícebodový uzávěr GENIUS, který disponuje integrovanou řídicí elektronikou a
silným převodovým motorem, navíc uzamyká i hlavní zámek a současně zajišťuje
maximální těsný uzávěr.

Plánování a výroba
AS 2750

AS 3500

AS 3600

Druh uzávěru

třístřelkový uzávěr
se 2 otočnými háky

automatický uzávěr
se 2 otočnými háky,
magnetický

automatický uzávěr
se 2 střelkovými čepy a
2 otočnými háky, mechanický

Výška dveří rozšiřitelná

do 2 400 mm

do 2 400 mm

do 2 400 mm

Přestavení střelky (směr ovládání DIN
nastavitelný vpravo/vlevo)

◉

◉

◉

Uzavírací lišta s
možností seřízení +/– 2,5 mm

◉

◉

◉

Jednotlivé protiplechy s
možností seřízení +/– 2,5 mm

◉

◉

◉

Kování pro štulpové křídlo dvoukřídlých dveří
vchodové dveře

◉

◉

◉

Zajištění kvality

DIN, RAL, SKG

DIN, RAL, SKG

DIN, RAL, SKG

Dosažitelná bezpečnostní třída
podle EN 1627–1630

až RC3

až RC3

až RC3

Hlavní zámek: bezpečnostní třída
podle DIN 18251

3

—

—

Softlock střelka

◉

◉

◉

Dveřní štěrbinová pojistka

◉

◉

◉

Přepínač denního provozu

—

◉

◉

Zjištění střelky pomocí příd. dílu kování

—

◉

—

Denní západka

◉

◉

◉

Systémy kontroly přístupu

—

s A-otvíračem

s A-otvíračem

Kontrolní systém se spínacím uzavíracím kontaktem

◉

◉

◉

Skrytý dveřní pant axxent

◉

◉

◉

Možnosti pro vyšší komfort místností
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AS 2750
S trojnásobnou samouzavírací
funkcí pomocí střelek hlavního
a vedlejších zámků.

AS 2600 GENIUS
elektromechanický uzávěr
s kombinací oválného čepu
a otočného háku
do 3 000 mm
◉

AS 3500
Automatické uzamykání
pomocí dvou otočných háků.
S bezkontaktními magnetickými
spouštěči a lícujícím vzhledem.

◉
◉
◉
DIN, RAL, SKG

až RC3

AS 3600
Čtyřnásobné automatické
uzamykání pomocí střelkových čepů
a otočných háků ve vedlejších
schránkách zámku. Mechanická
aktivace pomocí střelkových čepů.

3
◉
—
elektronicky řízený
◉
◉
◉
◉
◉

AS 2600 GENIUS
Plně motorické uzamykání a
odemykání všech elementů
hlavního a vedlejšího zámku.
Se silným převodovým motorem a
integrovanou řídicí jednotkou pro
maximální funkčnost.
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Řešení pro únikové dveře a dveře nouzových východů
Spolehlivé systémy pro jednokřídlé nebo dvoukřídlé
únikové dveře, pro ochranu proti kouři a požáru.
Všechny vícebodové uzávěry a speciální zámky z rozsáhlého programu KFV
pro případ paniky nabízí přísně testovaná a flexibilní řešení, která se vyznačují
nejvyšší funkční bezpečností a intuitivním ovládáním. A protože nejen v případě
nouze, ale i při zpracování se počítá každá sekunda, vychází vícebodové uzávěry
u všech funkcí únikových dveří vždy ze stejné rodiny hlavních zámků a vedlejších
schránek zámků s identickými rozměry. Směr DIN lze jednoduše změnit pomocí
střelky. U funkcí zavírání B a D lze na hlavním zámku nastavit také směr úniku.

Plánování a výroba
EP 960

GEP EP 960

Druh uzávěru

panikový uzávěr podle EN 179
a EN 1125 s kombinací oválného čepu
a otočného háku

elektromechanický panikový uzávěr podle
EN 179 a EN 1125 s kombinací oválného
čepu a otočného háku

Výška dveří rozšiřitelná

do 2 400 mm

do 2 400 mm

Přestavení střelky (směr ovládání DIN
nastavitelný vpravo/vlevo)

◉

◉

Uzavírací lišta s
možností seřízení +/– 2,5 mm

◉

◉

Jednotlivé protiplechy s
možností seřízení +/– 2,5 mm

◉

◉

Kování pro štulpové křídlo dvoukřídlých dveří
vchodové dveře

◉

◉

Zajištění kvality

DIN, RAL, CE, SKG

DIN, RAL, CE, SKG

Dosažitelná bezpečnostní třída
podle EN 1627–1630

až RC2

až RC3

Hlavní zámek: bezpečnostní třída
podle DIN 18251

3

3

Softlock střelka

volitelně

volitelně

Zjištění střelky pomocí příd. dílu kování

◉

◉

Systémy kontroly přístupu

—

◉

Kontrolní systém se spínacím uzavíracím kontaktem

◉

◉

Skrytý dveřní pant axxent

◉

◉

Možnosti pro vyšší komfort místností
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Výhody
• Modulární konstrukce s jednotnými obrazy frézování a polohami
přišroubování
• Velmi snadná montáž díky upuštění od závitových tyčí
• Směr otevírání podle DIN a únikovou stranu lze individuálně nastavit
• K dostání s různými rozměry dornu a osovými vzdálenostmi
• Při otevření neaktivního křídla dvoukřídlých únikových dveří se automaticky
odblokuje také hlavní křídlo a uvolní celou únikovou cestu
• KFV GENIUS PANIK GEP: možnost automatického uzamykání
a odemykání u uzavíracích funkcí B a E

Uzavírací funkce B, D a E
Zámky a vícebodové uzávěry pro únikové dveře lze ve směru úniku kdykoliv
otevřít bez klíče, a to i v zamknutém stavu. Po využití únikové funkce a zavření
dveří je přístup proti směru úniku buď zablokovaný nebo je možný únik zpět.

E

B

D
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Příslušenství
Pro individuální nároky na bezpečnost a komfort.

Přepínač denního provozu
Z domu bez klíče: dočasná deaktivace
automatické funkce.

Dveřní štěrbinová pojistka
Dodatečná ochrana při otevření dveří pomocí
uzavíracího ramínka integrovaného ve falcu.

Pomocí přepínače denního provozu lze pomocí malé
blokovací páčky dočasně deaktivovat automatickou funkci. V kombinaci s denní západkou KFV nebo E-otvíračem
v rámovém dílu je možné dům přechodně opustit bez klíče,
protože dveře se jednoduše nechají „vytlačit“. U uzávěru
AS 3500 lze přepínač denního provozu bez dalšího frézování
dodatečně namontovat do profilů s drážkou kování. U uzávěru AS 3600 je integrovaný v hlavní závoře: jako řešení pro
dodatečnou montáž nebo
předmontován z výroby.

S dveřní štěrbinovou pojistkou lze kdykoliv omezit
šířku otevření dveří na zajištěnou mezeru. Integrovanou zajišťovací páčku lze zcela jednoduše
aktivovat otočným knoflíkem. Oprávněné osoby
mohou kdykoliv odemknout zvenku pomocí hlavního zámku.
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Spínací uzavírací kontakt
Integrace vchodových dveří s certifikací VdS
do zabezpečovacích systémů.

Softlock střelka
Pro tichý komfort zavírání
bez náročné údržby.

Pomocí spínacího uzavíracího kontaktu lze vchodové dveře optimálně propojit s alarmovou nebo
monitorovací jednotkou, aby bylo možné kontrolovat stav otevření a uzavření dveří. Systém je
zvenku neviditelný, je certifikovaný podle třídy VdS
C a lze jej použít u všech vícebodových uzávěrů
KFV s otočnými háky.

Ruční komfort zavírání není je otázkou lehkého
chodu, ale také otázkou akustiky. Díky plastovému
opláštění odolnému proti otěru omezuje softlock
střelka zvuk zavírání na tiché klapnutí. Vzhledem
k tomu, že nevyžaduje mazání, současně odpadá i
náročná údržba. Softlock střelka je již sériově integrována v mnoha vícebodových uzávěrech.

48

Dveřní kování

Rámové díly
Maximální rozmanitost řešení v modulárním systému.

Jednotlivé protiplechy
Kvalitní řešení pro všechna provedení uzávěrů.

S těmito kvalitními jednotlivými protiplechy je s pouze jedním provedením
po ruce vzhledově elegantní a univerzálně použitelné řešení pro všechny typy
uzávěrů, které díky mnoha inovacím umožňuje optimální zpracování. Seřízení
přítlaku přídavných protiplechů je s jedinečným rozsahem seřízení +/– 2,5 mm
při malé zápustné hloubce nejlepší na trhu a nabízí velmi vysoký přítlak pro
ochranu proti průvanu a prudkému dešti. Elegantní vzhled a snadnou montáž
zajišťují profilované koncové krytky a zadní zakrytí závory u hlavního protiplechu, které zcela zakrývá vylisovaný otvor a komfortně se nasazuje zepředu.

➊ Seřízení přítlaku

1

Optimální přítlak a nejlepší
vyrovnání tolerancí.

2

➋ Zadní zakrytí závory
Komfortně se nasazuje zepředu a je
k dodání v různých zápustných hloubkách.

➌ Profilovaná koncová krytka
Pro správnou polohu při montáži a
elegantní vzhled u různých plastových
profilů.

3
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Uzavírací lišta
Vyšší stabilita a bezpečnost
při kompletně elegantním vzhledu.

Kování pro štulpové křídlo
Vyšší komfort a efektivita pro
kvalitní neaktivní křídla.

Tato stabilní uzavírací lišta, kterou lze použít pro
různá provedení uzávěrů, zvyšuje bezpečnost a
umožňuje nepřerušený design rámu. Protože se
připevňuje pouze jeden díl, urychluje se montáž.
Kromě toho lze profitovat ze všech předností,
které mají i jednotlivé protiplechy.

Kování KFV pro štulpová křídla spojují bezpečnost
a jasný design s efektivní montáží a skladováním.
Přitom hraje důležitou roli i komfort. U kování
BS80 se tak T klika po stisknutí tlačítka vysune dopředu a usnadní zamykání a odemykání. V klidové
poloze systém absolutně lícuje a lze jej tak také
snadno čistit.
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Systémy kontroly přístupu
Větší kontrola a komfort díky inteligentním dveřím.

Systémy kontroly přístupu
Inovativní komfort ovládání s technologií budoucnosti SI-BUS.

Naše digitální systémy kontroly přístupu spojují inteligentní komfortní funkce
s elegantním vzhledem a velmi jednoduchým zpracováním. Pomocí rozhraní
SI-BUS mohou všechny tři systémy bez přídavné řídicí jednotky komunikovat
přímo s pohonem. Tato digitalizace vám usnadní zapojení do chytrých konceptů bydlení a umožní rozšíření systému v budoucnosti. Díky tomu máte stále
otevřené všechny možnosti. Další propojení je možné buď kabelem přes sběrnici
SI-BUS nebo bezdrátově pomocí WLAN. Celá sběrnice SI-BUS je zajištěna šifrováním AES 128 Bit.

Skener otisku prstů

Keypad

Transpondér

Plošný snímač s funkcí Touch ID:
jednoduše přiložte prst.

Vybaven funkcí jednorázového PIN
a PIN pro období dovolené.

Podporuje karty RFID.
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Výhody
•
•
•
•
•
•
•
•

Sériově s čipem pro WLAN a Bluetooth
Možnost ovládání aplikací SIEGENIA Comfort
Vzdálený přístup online, online časové řízení a správa uživatelů
Šifrování AES 128 Bit a protokolování přístupů
Správa až 200 uživatelů a 800 charakteristik
Jednorázový uživatel a intervalový uživatel
Volitelně využitelná funkce keyless
Možnost propojení se stávajícími systémy jiných výrobců

Barevně nastavitelné LED osvětlení umožňuje individuální
přizpůsobení podle odstínu domovních dveří. Jas lze regulovat ručně nebo automaticky pomocí světelného snímače.
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Systémy kontroly přístupu a motorika
Inteligentní řešení Plug & Play pro jednoduché objednání
a rychlé uvedení do provozu.

Řešení Plug & Play
Jednoduše nejefektivnější řešení pro vchodové dveře s moderní
elektromechanikou a kontrolou přístupu.

Díky našim předem definovaným a předpřipraveným řešením Plug & Play můžete všechny potřebné součásti od motoru až po kabelovou průchodku zakoupit
jako kompletní balíček a k montáži již nebudete potřebovat kvalifikovaného
elektrikáře. Zacvakávací konektorová spojení jsou zabezpečena proti přepólování a řešení lze také jednoduše rozšířit pomocí modulárních rozšíření, například
v podobě IO-modulu.

2

1

3

4

➊	Vícebodový uzávěr

➋	Systém kontroly

	AS 2600 GENIUS 2.2
AS 3500 nebo AS 3600
s motorem A-otvírač 2.2

	Fingerscanner
Keypad
Transpondér

s motorem

přístupu

➌ Napájecí zdroj
➍ Kabelová průchodka
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AS 2600 GENIUS 2.2
Rychlé a tiché zamknutí
a odemknutí.

Motor A-otvírač 2.2
Jednoduché a flexibilní řešení
pro rozšíření uzávěrů AS 3500 a
AS 3600.

Napájecí zdroj integrovaný
v rámu a kabelová průchodka
Skrytě integrováno ve dveřích.

S uzávěrem GENIUS je elektromechanické zamknutí a odemknutí
všech elementů hlavních a vedlejších zámků obzvlášť rychlé a tiché.
V této souvislosti systém disponuje
integrovanou řídicí elektronikou a
silným motorem převodovky. Uzávěr
GENIUS se může optimálně kombinovat se systémy kontroly přístupu
nebo dalšími aplikacemi a otevírá
neomezené možnosti v moderním
soukromém stavitelství i ve stavbách
objektů.

Pomocí A-otvírače lze automatické vícebodové uzávěry AS 3500 a
AS 3600 bez problémů rozšířit na
elektromechanické řešení, aby bylo
možné také automatické odemykání
dveří. Ve verzi 2.2 je nyní možná také
kombinace s odpojitelným napájením proudem.

Napájecí zdroj může být kompletně
namontován již ve výrobě. Napájení
proudem je zajišťováno přípojkou
230 V. Kabelovou průchodku lze
skrytě integrovat do dveřního falcu,
pomocí jednoduchého konektorového spojení snižuje náročnost
montáže a údržby. Z bezpečnostních
důvodů je přístupná pouze při otevřených dveřích.
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Smart Home
Chytrý svět SIEGENIA pro inteligentnější bydlení.

Okna

Posuvné dveře

Univerzální.
S chytrými řešeními komfortu místností od společnosti SIEGENIA můžete svým
zákazníkům nabídnout více. Když se naše chytré systémy pohonu, větrání a kontroly přístupu propojí s aplikací SIEGENIA Comfort nebo i vzájemně mezi sebou,
ukáží, co se v nich skutečně skrývá. Ovládání a kontrola pomocí aplikace otevírají
mnoho doplňkových komfortních a řídicích funkcí až po správu uživatelů – a
s tím více možností pro bezpečné a komfortní bydlení.

Vchodové dveře

Inovativní.
Větrací přístroje

Tak budete pohodlněji ovládat cílové skupiny budoucnosti: chytré přístroje
SIEGENIA umožňují velmi flexibilní propojení se stávajícími systémy jiných výrobců. Naše nové IO-moduly přitom nabízejí také řešení s integrovaným čipem pro
WLAN, aby bylo možné přístroje jiných výrobců bez vlastní funkce WLAN zapojit
do aplikace SIEGENIA Comfort. Nabízejí se tak zcela nové možnosti pro rozšíření systému a zapojení do systémů jiných výrobců. To platí i pro přístup k chytrým zařízením. Protože s aplikací SIEGENIA Comfort je možný i tehdy, když jste
zrovna na cestách. Pomocí zpětných hlášení o stavu přístroje a příkazů tak máte
kdykoliv kompletní přehled.

Efektivní.
Stejně intuitivně jako ovládání fungují v chytrém světě SIEGENIA i montáž,
uvedení do provozu a propojení přístrojů. Protože modul WLAN je již integrovaný, nechají se chytré přístroje snadno připojit k domácí síti WLAN nebo propojit
přímo s chytrým telefonem nebo tabletem. Pokud ještě není k dispozici žádná síť
WLAN, mohou být přístroje používány také jako samostatné řešení. Díky efektivním řešením Plug & Play a rozhraní SI-BUS zabezpečenému proti přepólování je
výrazně zjednodušena montáž a pro mnoho chytrých přístrojů již není zapotřebí
kvalifikovaný elektrikář.

Chytrý svět SIEGENIA.
Kdo sází na komfort místností, je chytrý.
Kdo jej chytře propojí, je chytrý. S našimi
chytrými přístroji a aplikací SIEGENIA
Comfort to není problém. Nové IO-moduly
umožňují také propojení se systémy jiných
výrobců.
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Aplikace SIEGENIA Comfort
Všechny funkce v jediné aplikaci.

Okna
Automatický přívod čerstvého vzduchu
a zabezpečení polohy otevření a uzavření.

Vchodové dveře
Komfortní ovládání a bezpečná
správa přístupových práv.

Okenní větrání pomocí pohonů SIEGENIA může
probíhat také nezávisle na uživateli v automatickém režimu: pomocí funkcí časovače v aplikaci
SIEGENIA Comfort nebo i pomocí zapojení do
systémů jiných výrobců. Po větrání se okno může
opět bezpečně uzamknout a toto lze sledovat aplikací. U oken bez pohonu může kontrola
otevření a zavření pomocí aplikace probíhat také
pomocí rádiové senzoriky v oknech, kterou lze
kdykoliv jednoduše dodatečně namontovat.

Rovněž dveře s elektromechanickým vícebodovým
uzávěrem lze ovládat pomocí aplikace. Pokud je
integrován systém kontroly přístupu, může i správa
individuálních přístupových práv probíhat pohodlně
pomocí aplikace. Bez problémů lze také přidělovat
časově omezená přístupová práva. Například, aby
nebylo nutné předávat klíče.

Vyklápění

Uzamknutí a odemknutí

Uzamknutí a odemknutí

Funkce keyless

Automatické uzamknutí

Správa až 200 uživatelů

Časovač větrání

Jednorázový uživatel, intervalový uživatel

Zabezpečení

Časové řízení
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Posuvné dveře
Pohodlná automatizace posuvných dveří
s hmotností křídla až 400 kg.

Větrací přístroje
Inteligentní doplňkové funkce pro
perfektní klima místnosti.

Se správným pohonem a aplikací SIEGENIA
Comfort lze s maximální lehkostí automaticky
otevírat a zavírat nebo uzamykat a odemykat i
velké zdvižně-posuvné elementy. Aplikace navíc
nabízí funkce časovače a stejně jako u všech
chytrých přístrojů SIEGENIA také inteligentního
asistenta pro instalaci.

Chytré nástěnné a fasádní větrací přístroje SIEGENIA
s lehkostí zajišťují energeticky efektivní, klidné a zdravé
klima místnosti. Aplikace přitom nabízí četné doplňkové funkce pro automatické přizpůsobení větrání kvalitě
vzduchu v místnosti nebo individuálním požadavkům.

Otevření a zavření

Automatické větrání

Spárové větrání

Plynulá regulace množství vzduchu

Mezipoloha

Časové řízení

Časovač větrání

Libovolný výběr druhu provozu

Uzamknutí a odemknutí

Zobrazení výměny filtru

Hlavní sídlo:

Mobile: +420 602 120029

Industriestraße 1–3

pavel.paluch@siegenia.com

57234 Wilnsdorf

www.siegenia.com

NĚMECKO

SIEGENIA po celém světě:
Benelux Telefon: +31 613 143773

Německo Telefon: +49 271 39310

Bělorusko Telefon: +375 17 2573988

Polsko Telefon: +48 77 4477700

Čína Telefon: +86 316 5998198

Rakousko Telefon: +43 6225 8301

Francie Telefon: +33 3 89618131

Rusko Telefon: +7 495 7211762

Indie Telefon: +91 124 4342302

Švýcarsko Telefon: +41 33 3461010

Itálie Telefon: +39 02 9353601

Turecko Telefon: +90 216 5934151

Naše mezinárodní adresy najdete na:

Jižní Korea Telefon: +82 15445369

Ukrajina Telefon: +38 044 4065793

www.siegenia.com

Maďarsko Telefon: +36 76 500810

Velká Británie Telefon: +44 2476 622000

Technické a barevné změny vyhrazeny.
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Obraťte se na Vašeho odborného prodejce:

