SIEGENIA przedstawia nowość:

KFV AS 3600 TA
z odblokowaniem dziennym

Lista zalet3:
➊ niezawodne automatyczne zaryglowanie
i odryglowanie drzwi zewnętrznych
➋ wielopunktowy system zaryglowania
bez użycia klucza, ze zintegrowanym
odblokowaniem dziennym
➌ ochrona antywłamaniowa do RC2
zgodna z DIN EN 1627-1630

Zapewniamy, że nasze produkty i rozwiązania mają znaczący wpływ
na poprawę jakości życia: www.komfortowydom.com.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Bezpieczeństwo,
a ponadto dodatkowe
korzyści

Zasada działania automatycznej zasuwnicy wielopunktowej AS 3600 jest równie
prosta, co efektywna: Automatyczne

Efektywność,
bezpieczeństwo,
wygoda

Korzyści dla producentów
zapadki i haki zamków dodatkowych

bolce ze zintegrowanym mechanicznym

z zabezpieczeniem ryglowania

wyzwalaczem wysuwają się na 20 mm,

możliwość zastosowania w drzwiach

powodując jednocześnie zwolnienie obu
haków, które blokują się w elementach
ramowych. Zasuwnica przeznaczona do
jest do drzwi w klasie odporności antywłamaniowej do RC2 wg. DIN EN 1627-21630.

prawych i lewych, łatwe przestawianie
zapadki
oszczędność czasu i kosztów produkcji
funkcja odblokowania dziennego zintegrowana w zamku głównym

Szeroka gama dodatków

(zamontowana seryjnie lub jako wy-

Łatwość obsługi oraz możliwość wyjścia

posażenie uzupełniające)

na zewnątrz bez konieczności posiadania
klucza jest możliwa dzięki opcji ze zintegrowanym odblokowaniem dziennym.
Tymczasowa dezaktywacja funkcji automatycznej, umożliwia powrót do budynku

z funkcją dzień/noc KFV lub elektrozaczepem zamontowanym w części
ramowej — w celu uaktywnienia
odblokowania dziennego

poprzez zwykłe pchnięcie drzwi. Przy tym

możliwość dodatkowego wyposaże-

rozwiązaniu wymagane jest zastosowanie

nia: sztywny łańcuch, A-napęd, różne

zapadki dzień/noc KFV lub elektrozaczepu.

systemy kontroli dostępu

Odblokowanie dzienne można uaktywnić
przez naciśnięcie i przytrzymanie klamki,
a następnie przesunięcie dźwigni blokującej w ryglu zamka głównego. Jednocześnie
należy zwolnić zapadkę zamka głównego
za pomocą modułu np. dzień/noc 115A/B
lub elektrozaczepu po stronie ramy.
Ponadto AS 3600 daje szerokie możliwości
zastosowania dodatkowych elementów

Korzyści dla klientów
indywidualnych
ochrona antywłamaniowa do RC2
zgodna z DIN EN 1627-1630
wysoki stopień bezpieczeństwa już
przy domkniętych drzwiach

doposażeniowych. Przykładem jest sztyw-

zapadka Softlock w zamku głównym

ny łańcuch, który zapewnia ochronę przed

i w zamkach dodatkowych

dostępem osób nieuprawnionych i można
go łatwo zablokować przekręcając gałkę
od wewnętrznej strony. Odblokowanie
z zewnątrz jest możliwe za pomocą klu-

ochrona przed wypaczaniem drzwi,
dzięki umieszczeniu elementów ryglujących w górnej i dolnej części drzwi

cza. Kolejna opcja to A-napęd zapewnia-

wielopunktowy system zaryglowania

jący najwyższy stopień komfortu i bezpie-

bez użycia klucza, ze zintegrowanym

czeństwa. Dzięki niemu proces otwierania

odblokowaniem dziennym

drzwi odbywa się automatycznie. Drzwi
można otworzyć za pomocą czytnika linii
papilarnych lub aplikacji KFVkeyless zainstalowanej na telefonie komórkowym:
w kwestii kontroli dostępu, nie pozostaje

możliwość dezaktywacji funkcji automatycznej, za pomocą dźwigni blokującej umieszczonej w zamku głównym
różne warianty wyposażenia

już nic do życzenia.
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Maksymalna łatwość obsługi

Ochrona antywłamaniowa
do RC2

Automatyczna zasuwnica wielopunktowa AS 3600 do
drzwi drewnianych, metalowych i z PCV, to połączenie
bezpieczeństwa z komfortem obsługi.

Wielopunktowy system zaryglowania bez użycia klucza,
ze zintegrowanym odblokowaniem dziennym.
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SIEGENIA na świecie:
Austria Telefon: +43 6225 8301

Polska Telefon: +48 77 4477700

Beneluks Telefon: +31 85 4861080

Rosja Telefon: +7 495 7211762

Białoruś Telefon: +375 17 3143988

Szwajcaria Telefon: +41 33 3461010

Chiny Telefon: +86 316 5998198

Turcja Telefon: +90 216 5934151

Francja Telefon: +33 3 89618131

Ukraina Telefon: +38 044 4054969

Dane teleadresowe naszych oddziałów

Indie Telefon: +91 124 4342302

Węgry Telefon: +36 76 500810

na całym świecie znajdziecie Państwo na

Korea Południowa Telefon: +82 31 7985590

Wielka Brytania Telefon: +44 2476 622000

www.siegenia.com

Niemcy Telefon: +49 271 39310

Włochy Telefon: +39 02 9353601

