SIEGENIA noviteiten voor u:

KFV AS 3600
Onze voordelen 3:
➊ Betrouwbare, automatische ver- en ontgrendeling
voor deuren van hout, metaal en kunststof
➋ Een combinatie van twee automatische penschoten en zwenkhaken voor veiligheid in viervoud
➌ I nbraakwerend tot RC2 conform DIN EN 1627-1630

Wij zorgen met onze producten en oplossingen voor levendige ruimten,
zodat mensen zich hierin behaaglijk voelen: www.raumkomfort.com.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Automatische
vergrendeling AS 3600:
mechanisch geactiveerd,
automatisch
vergrendeld.
Het principe is even eenvoudig als effectief
en zorgt voor een comfortabele ver- en
ontgrendeling van toegangsdeuren van

Effectief,
veilig,
comfortabel.

Voordelen voor de verwerker
tolerantie - ongevoelige mechanische

meergezinswoningen. Zodra de beide

aansturing

automatische penschoten van de bijzetslot-

automatische penschoten en zwenk-

kasten door het mechanische stuurelement
geactiveerd worden, zetten deze de sluitprocedure in gang en worden deze 20 mm
uitgeschoven. Tegelijkertijd grijpen twee
zwenkhaken in het kaderdeel. Geschikt voor

haken met terugdrukbeveiliging
te gebruiken als DIN rechts en DIN
links door het omzetten van de hoofdslotschoot en de schootpen

een inbouw in elementen conform DIN EN

merkbare besparingen ten aanzien

1627-1630 tot weerstandsklasse RC2.

van tijd en kosten bij de productie

Een positief bijkomend effect: de vergrendelingselementen beschermen de deur effec-

een motorische A-opener kan later
worden aangebracht

tief tegen kromtrekken. Ook het aspect kin-

kierstandbeveiliging T3 voor de deur

derbeveiliging is op elegante wijze opgelost,

(bediening van binnen) kan later wor-

want door het nasluiten van de nachtschoot

den aangebracht

in het hoofdslot kan worden voorkomen dat
kinderen ongemerkt het gebouw verlaten.
Bij de verwerking biedt de AS 3600 eveneens overtuigende voordelen. Volledige

kierstandbeveiliging T4 voor de deur
(bediening van binnen en buiten) in
de fabriek voorgemonteerd
mechanische ontgrendelstuk in voor-

integratie in het modulaire bouwkasten

bereiding

systeem van SIEGENIA KFV zorgt bijvoor-

VdS-certificaat in voorbereiding

beeld voor een onbeperkte compatibiliteit
met het KFV-programma voor kozijnonderdelen - merkbare tijd- en kostenbesparingen bij de productie.

Voordelen voor de eindgebruiker
inbraakwerend tot RC2 conform
DIN EN 1627-1630
gedekt door de verzekering, reeds
bij het dichttrekken van de deur

Inbraakwerend
tot RC2

hoofdslot en automatische penschoot
met onderhoudsvrije softlockschoot
maximale flexibiliteit van het openen via
kruk en sleutel tot de bediening middels
een toegangscontrolesysteem of een
toets van een intercomsysteem
bescherming tegen kromtrekken van de
deur door vergrendelingselementen in
het bovenste en het onderste bereik
standaard uitgerust met
kinderbeveiliging
optionele kierstandbeveiliging biedt
bescherming tegen ongenode gasten
Meer technische informatie vindt u in het
Downloadportal.
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