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KFV-dørbeslag:
mere komfort og sikkerhed for
moderne lukkesystemer.

Window systems
Door systems
Comfort systems
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Oplev
rumkomfort.
Vi gør
rummene
levende.
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For fremtidens rumkomfort.
Med vores produkter sørger vi for, at rummene bliver
levende, så vi mennesker føler os godt tilpas. Det er
vores motivation og inspiration og samtidig nøglen
til, vedvarende succes i samarbejde med vores kunder.Fornemmelsen for markedets krav, udviklingen i
fremtiden og vores kunders behov har i dag gjort os
til en af de førende inden for udvikling af nye løsninger. Denne succes skyldes vores mere end 2.800
medarbejdere i cirka 80 lande samt det intensive
samarbejde med vores partnere og kunder.

Mere end 100 års erfaring.
Som tysk familievirksomhed har vi udviklet fremtidsorienterede systemer i fire generationer, som
gør livet lettere for dig i dit daglige arbejde. Samtidig
giver de dine kunder sikkerhed for, at et individuelt hjem eller en moderne arbejdsplads kan skabes
inden for fire vægge. I vores udstillingscenter kan du
opleve denne vision om rumkomfort live. Selv om vi
ikke kaldte det "rumkomfort" tidligere, har vi faktisk
arbejdet med det i mere end 100 år.
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Virkeliggørelse af
rumkomfort.
Skræddersyet efter
dine behov.
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Et stort antal løsninger fra samme virksomhed.
Med et varieret produktsortiment til moderne vinduessystemer, dørsystemer og
komfortsystemer kan du finde alle løsninger hos SIEGENIA i en kvalitet, der er
kontrolleret efter de strengeste regler, og som indeholder utallige nyudviklede
funktioner. For vores KFV-dørbeslag omfatter dette mange løsninger - blandt
andetet udvalg af moderne multilåse og intelligente adgangskontrolsystemer.

Større fleksibilitet og bedre økonomi.
KFV-dørbeslag sætter nye standarder allerede ved produktionen. På grund af det
enestående modulsystem med standardiserede fræsebilleder, den høj formonteringsgrad og produktserierne, der kan kombineres frit. Dermed kan du konfigurere et stort variantspektrum fleksibelt og effektivt, mens det lave antal komponenter sikrer dig minimal lagerbeholdning.

Skræddersyede serviceydelser.
Ofte er det småting, som i praksis gør den store forskel. Med SIEGENIA har du
en partner, som er opmærksom på alle detaljer, og som kender dine daglige krav
og behov som ingen anden. Derfor har vi samlet vores produktsystemer og hele
knowhow i servicepakker, som rådgiver, informerer og understøtter dig optimalt
på din arbejdsplads. Uanset om det gælder produktion, oplæring af dine medarbejdere, marketing eller montering: Vi står altid til rådighed for dig!

Indtag nye markeder.
KFV-dørbeslag åbner op for helt nye
muligheder for at indtage fremtidige
markeder. Med nyudviklede plug &
play-løsninger giver det produktionsoptimerede modulsystem dig alle
muligheder, så fremtidens rumkomfort allerede begynder ved døren.

66

Planlægning af
rumkomfort.
Det perfekte
grundlag.

Større planlægningskvalitet med rumkomfort.
Vores beslags-, ventilations- og bygningsteknik af høj kvalitet giver
dig vigtige komponenter til moderne bolig- og rumkoncepter og
samtidig systemer, der er afstemt perfekt efter hinanden. For rumfunktionerne skal samles til et system, før det er muligt at skabe det
optimale rum til at leve i.
Med SIEGENIA har du mulighed for at skabe den komfort, som gør
rum levende - rumkomfort.

Omfattende support.
Vi ønsker at hjælpe dig optimalt i form af
kvalificerede rådgivnings- og tjenesteydelser. Derfor står vores team af rådgivere og
teknikere samt den nødvendige datateknik
og software altid til rådighed for dig.

architekten.siegenia.com
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KFV-dørbeslag
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Multilåse
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KFV multilåse
Simpelthen flere fordele: bedre produktivitet
for dig og større udvalg for dine kunder.

Standardiserede fræsebilleder og minimal lagerbeholdning.
Vores komplette program af multilåse, som er afstemt perfekt efter hinanden,
giver dig en præcis og meget effektiv løsning til alle områder. For vores multilåse
er intelligente modulsystemer, som gør arbejdet nemmere for dig fra forarbejdningen til monteringen. Standardiserede fræsebilleder til forskellige låsetyper og
produktserier, der kan kombineres frit, gør produktionen mere effektiv, servicen
hurtigere og reducerer dit behov for lagerbeholdning.

Skræddersyet effektivitet.
Standardiserede fræsebilleder til
forskellige låsetyper og produktfamilier, der kan kombineres frit.

Den nye generation af nøglebetjente
multilåse: modulsystemet KFV ONE.
Med modulsystemet KFV ONE er de velkendte KFV-systemfordele videreudviklet
konsekvent, og grænserne for modularitet har fået en ny definition. Dermed er
det muligt at konfigurere et stort antal varianter, der er kendetegnet ved så få
komponenter som muligt, et meget begrænset behov for oplagring og et enestående enkelt bestillingssystem. De standardiserede fræsninger og skruepositioner,
som giver mulighed for anvendelse til alle serier, sikrer de nemmeste monteringsprocesser.
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Multilåse · betjent med nøgle og håndtag

KFV multilåse
Løsninger af høj kvalitet til alle områder - betjent
med nøgle eller håndtag.

KFV-multilåse er låsesystemer, som er afstemt perfekt efter hinanden, og som opfylder de højeste krav til sikkerhed og komfort. I de
sekundære låsekasser anvendes massive rundbolte af stål, svinghage, en kombination af begge låsetyper eller komfortsikkerhedsrulle.
Med det fuldt kompatible produktprogram og de standardiserede
fræsebilleder har du den optimale løsning til alle områder.

BS 2100 / AS 4100
Multilås med fire selvjusterende
komfortsikkerhedsruller med trinløs
højdeindstilling.

Planlægning og produktion

Låsetype

Låsning med 4 komfortsikkerhedsruller

Dørhøjden kan udvides

op til 3000 mm

Produktcertificering

DIN, SKG, QM 342 under forberedelse,
Kvalitetsmærke K-INDBRUD

Beregnet til modstandsklasse i henhold til EN 1627–1630

op til RC1

Klassificering i henhold til prEN 15685:2019

BS 2100: 3S500C4010

Falleomstilling (DIN-retning kan indstilles til højre/venstre)

◉

Slutblikliste med indstillingsmulighed +/– 2,5 mm

—

Enkelte slutblik med indstillingsmulighed +/– 2,5 mm

—

Fløjstolpebeslag til tofløjede indgangsdøre

◉

Muligheder for øget rumkomfort
Softlock-falle

—

Døråbningsspærre

—

Dagsfalle

◉

Kontrolsystem rigelskiftekontakt

—

axxent dørhængsel placeret skjult

◉
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BS 2300 / AS 4340
Multilås med to
koniske rundbolte af stål.

BS 2500 / AS 4540
Med to koniske svinghage
der låser nedefra og op.

BS 2600 / AS 4640
Kombinationen af to rundbolte af stål og
to svinghage for maksimal sikkerhed.

Låsning med 2 rundbolte

Låsning med 2 svinghager

Låsning med
rundbolt-svinghagekombination

op til 3000 mm

op til 3000 mm

op til 3000 mm

QM 342, DIN, RAL, CE, SKG,
Kvalitetsmærke K-INDBRUD

QM 342 (BS 2500), DIN, RAL, CE,
SKG (AS 4540), kvalitetsmærke K-INDBRUD

QM 342 (BS 2600), DIN, RAL, CE,
SKG (AS 4640), kvalitetsmærke K-INDBRUD

op til RC2

op til RC3*

op til RC3*

BS 2300: 3S500C4010

BS 2500: 3S500C4410

BS 2600: 3S500C4410

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉ ved BS 2300

◉ ved BS 2500

◉ ved BS 2600

◉ ved BS 2300

◉ ved BS 2500

◉ ved BS 2600

◉

◉

◉

—

◉

◉

◉

◉

◉

* indtil RC4 mulig ved AS2608 / BS2604

* indtil RC4 mulig ved AS2608 / BS2604
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Tilbehør til KFV-multilåse
Til individuelle sikkerheds- og komfortkrav.

Rigelskiftekontakt
Integrering af indgangsdøre
VdS-godkendt i alarmsystemer.

Tilslutningsstolpe
Til forlængelse af nøglebetjente
multilåse.

Softlock-falle
Til støjsvag lukkekomfort uden
vedligeholdelsesarbejde.

Med rigelskiftekontakten kan indgangsdøre kombineres optimalt med
en alarm- eller overvågningsenhed,
så dørens åbnings- og låsetilstand
kan kontrolleres. Systemet er usynligt udefra, certificeret i henhold til
VdS-klasse C og slitagefrit, da det
fungerer berøringsløst.

Tilslutningsstolpen er egnet til høje
indgangsdøre og leveres i fire forskellige udførelser: til KFV-multilåse
med runde bolte, svinghage, rundbolt-svinghages-kombination eller
komfortsikkerhedsrulle.

Manuel lukkekomfort er et spørgsmål om bevægelighed, men også om
akustik. Med den slidstærke plastikbeklædning reducerer softlock-fallen
lukkestøjen til et svagt klik. Da smøring ikke er nødvendigt, bortfalder
vedligeholdelsesarbejdet.

Produktionsfordele

Produktionsfordele

Produktionsfordele

• Hurtig og nem montering i slutbliklisten
eller i slutblikket
• Erstatter tværindstillingen, hvis
indstillingsområde bevares
• Kan kobles enkeltvist, i serie eller parallelt
• Til alle KFV-multilåse med svinghager
• Også egnet til flugtdøre
• Kan altid efterjusteres problemløst

• Til forlængelse af nøgle-betjente multilåse BS 2300, BS 2500 og BS 2600
• Længde: 500 mm
• Forlængersættet omfatter:
Tilslutningstrækstang til indsætning i
de sekundære låsekasser

• Nem udskiftning af fallen
uden at skulle åbne låsekassen
• Kan anvendes som DIN-højre eller
DIN-venstre
• Vedligeholdelsesfri, da fallen ikke længere
skal smøres
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Pendulfalle
Den komfortable løsning til
døre, der bruges ofte.

Døråbningsspærre
Ekstra beskyttelse ved åbning af
døren på grund af en spærrebøjle.

Ekstra rigellås
Mere sikkerhed til
eftermontering.

Ved anvendelse af pendulfallen kan
døre, der bruges ofte, åbnes udefra
med et tryk på stødpladen. Den er
derfor særdeles velegnet til forretningsdøre og til offentlige bygningers
hovedindgang.

Med døråbningsspærren kan dørens
åbningsvidde når som helst begrænses til en sikret spalte. Spærrearmen,
som er integreret i falsen, kan aktiveres med en drejeknap. For autoriserede personer er oplåsning når
som helst muligt med hovedlåsen
afhængigt af udførelsen.

Den ekstra rigellås kan både betjenes indefra og udefra med nøgle
og er forberedt til profilcylinder.

Produktionsfordele

Produktionsfordele

Produktionsfordele

• Udligning af falslufttolerancer med
indstillingsskrue i pendulfallen med stort
5-mm-indstillingsområde
• Kan leveres formonteret fra fabrikken ved
AS-varianter
• Kan eftermonteres ved BS-varianter

• Kan anvendes som DIN-højre og
DIN-venstre
• Drejeknap-position tilpasset til dornmålet
• Efterfølgende montering muligt ved alle
multilåse AS/BS 2300, 2500 og 2600 med
hulgruppe „T0“
• Leveres formonteret ved multilåsen
AS 2750
• Fjedrende spærretap med 12,5 mm tilslutning til udligning af falslufttolerancer

• Indrettet til profilcylinder
• 15 mm rigeljustering
• Følgende dornmål kan leveres:
35, 40, 45, 50, 55 eller 65 mm dorn
• Efterfølgende montering muligt ved alle
multilåse AS/BS 2300, 2500 og 2600 med
hulgruppe „T0“
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Multilåse · automatiske multilåse

Automatiske KFV-multilåse
Automatisk lukning eller låsning giver betjeningskomfort
uden nøgle og permanent sikkerhed.

Med automatiske KFV-multilåse kan døren lukkes eller låses
sikkert, bare ved at den trækkes til. Til individuelle behov og anvendelsesformål findes forskellige udførelser. Multilåsen AS 2750
beskytter med en tredobbelt automatisk lukkefunktion vedvarende døren mod skævhed og i oplåst tilstand mod uvedkommende
åbningsforsøg ved tilbagetrykning af hovedlåsefallen. Låsning af de
sekundære låsekasser kan også foretages uden nøgle og automatisk: ved multilåsen AS 3500 udløst magnetisk og ved multilåsen
AS 3600 eller AS 3600 C mekanisk.

AS 2750
Med tredobbelt selvlukningsfunktion via hovedfallerne og de
sekundære låsefaller.

Planlægning og produktion

Låsetype

3-falle-lås med
2 svinghager

Dørhøjden kan udvides

op til 2400 mm

Produktcertificering

VdS, QM 342, SKG

Beregnet til modstandsklasse i henhold til EN 1627–1630

op til RC3

Klassificering i henhold til DIN 18251-3:2002

3

Klassificering i henhold til prEN 15685:2019

—

Falleomstilling (DIN-retning kan indstilles til højre/venstre)

◉

Slutblikliste med indstillingsmulighed +/– 2,5 mm

◉

Enkelte slutblik med indstillingsmulighed +/– 2,5 mm

◉

Fløjstolpebeslag til tofløjede indgangsdøre

◉

Muligheder for øget rumkomfort
Softlock-falle

◉

Døråbningsspærre

◉

Dagsoplåsning

—

Dagsfalle

◉

Kontrolsystem rigelskiftekontakt

◉

Adgangskontrolsystemer

—

axxent dørhængsel placeret skjult

◉
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AS 3500
Med kontaktløs magnetteknik
og placeret i niveau.

AS 3600
Med mekanisk udløst
firdobbelt lås.

AS 3600 C
Specielt til flerfamiliehuse.

Automatisk magnetlås
med 2 svinghager

Automatisk lås
med 2 udløser-fallebolte og
2 svinghager

Automatisk lås
med 2 udløser-fallebolte og
2 svinghager

op til 2400 mm

op til 2400 mm

op til 2400 mm

—

VdS, QM 342, SKG

VdS, QM 342, SKG

op til RC3

op til RC3

op til RC3

—

—

—

3S500F3060

3S500F3030

3S500F3030

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

med A-åbner

med A-åbner

med A-åbner

◉

◉

◉
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AS 2750
Med tredobbelt selvlukningsfunktion via hovedfallerne og de
sekundære låsefaller.

Tre-falle-låsen AS 2750 har to fjedrende softlock-faller ud over hovedlåsefallen,
så dørfløjen kan fastgøres hele tre gange i karmen, ved at den trækkes til. Det
beskytter vedvarende døren mod skævhed og i oplåst tilstand mod uvedkommende åbningsforsøg ved tilbagetrykning af hovedlåsefallen. Efter låsning med
nøgle kan en indbrudshæmning op til RC3 opnås med svinghage-falle-kombinationer. Det kraftige, men bevægelige drev garanterer optimal tætningsforbindelse, varme- og støjbeskyttelse selv ved kraftig tryk- eller vindbelastning.

Produktionsfordele
•
•
•
•
•

Indstillelig DIN-retning, let bevægelig vekselaktivering
Standardslutblikliste kan anvendes
Frigivelse af døren kombineret med elektrisk døråbner muligt
Med formonteret døråbningsspærre T2 som tilvalg
Egnet til yderdøre til lejligheder, husdøre og erhvervsområder

Selvspærrende funktion
via fallerne.
Med tredobbelt selvspærrende
funktion på grund fjedrende placeret
softlock-faller: certificeret i henhold til
VdS-klasse B.
Frigivelse muligt med tre elektriske
åbnere.
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AS 3500
Med kontaktløs magnetteknik og
placeret i niveau.

Den automatiske multilås AS 3500 udløses kontaktløst. Uden faller, der slår op
i de sekundære låsekasser, er den behageligt støjsvag og giver et flot udseende,
som afslutter i niveau, når døren er åben. De massive svinghage, som er forsænket i stolpen, aktiveres først ved lukning af døren med en magnetisk udløser,
som automatisk udligner falslufttolerancer. Da svinghagerne, som er sikret mod
tilbagetryk, låser nedefra og op, fungerer de også, hvis døren synker. Efter låsning
via hovedlåsen kan en indbrudshæmning op til RC3 opnås.

Produktionsfordele
• Indstillelig DIN-retning, let bevægelig vekselaktivering
• Magnetudløser kan klipses ind i standardkarmdele med tværindstilling
• A-åbner 2.2 motor kan eftermonteres til betjening pr.
adgangskontrolsystem, samtaleanlæg eller SIEGENIA Comfort-app
• Døråbningsspærre T3 kan eftermonteres
• Med formonteret døråbningsspærre T4 som tilvalg:
Oplåsning også altid muligt udefra via hovedlåsen
• Dagsoplåsning TA kan eftermonteres i profilerne med not til beslag:
uden efterfræsning, i stedet for døråbningsspærren

Kontaktløs magnetteknik.
Toleranceresistent magnetisk
aktivering af svingkrogene. Forsikringsbeskyttelse allerede når døren
trækkes til.
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AS 3600
Firdobbelt låsning
med mekanisk udløser.

Den automatiske multilås AS 3600 låser fire gange via to softlock-fallebolte og
to massive svinghage. Endvidere er en mekanisk udløser integreret i falleboltene, som aktiverer de fire forrigelingselementer i de sekundære låsekasser ved
berøring med karmdelen. Ved hjælp af håndtaget eller nøglen køres de ind igen,
bringes i spænding og låses til næste aktivering. Efter låsning via hovedlåsen kan
en indbrudshæmning op til RC3 opnås.

Produktionsfordele
• Indstillelig DIN-retning, let bevægelig vekselaktivering
• A-åbner 2.2 motor kan eftermonteres til betjening pr.
adgangskontrolsystem, samtaleanlæg eller SIEGENIA Comfort-app
• Døråbningsspærre T3 kan eftermonteres
• Med formonteret døråbningsspærre T4 som tilvalg:
Oplåsning også altid muligt udefra via hovedlåsen
• Som tilvalg dagsoplåsning integreret i hovedriglen:
formonteret eller kan eftermonteres ved skift af hovedlåsen

Mekanisk udløser
i falleboltene.
Toleranceresistent mekanisk aktivering
af svingkrogene og softlock-falleboltene.
Forsikringsbeskyttelse allerede når
døren trækkes til.
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AS 3600 C
Sikker og komfortabel løsning
for flerfamiliehuse.

Den nye automatiske multilås AS 3600 C til flerfamiliehuse sikrer, at bygningen
altid kan forlades hurtigt og sikkert, selv om døren er låst – for eksempel i tilfælde af brand. For ved at give afkald på en hovedlåserigel kan dørhåndtaget ikke
længere blokeres. Den automatiske lås via to softlock-fallebolte samt to massive
svingkroge udløses mekanisk.

Specielt til flerfamiliehuse.
Da hovedlåseriglen falder bort, kan
dørhåndtaget altid betjenes.

Produktionsfordele
•
•
•
•

Samme standardfræsemål som AS 3600 og AS 3500
Specialkarmdele kræves ikke
Alle kasser skruet fast
A-åbner 2.2 motor kan eftermonteres til betjening pr.
adgangskontrolsystem, samtaleanlæg eller SIEGENIA Comfort-app
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Tilbehør til automatiske låse.
Til individuelle sikkerheds- og komfortkrav.

AS 3500

AS 3600

1

3

3

Dagsoplåsning
Nem midlertidig deaktivering af den
automatiske funktion.

Døråbningsspærre T3/T4
Ekstra beskyttelse ved åbning af
døren på grund af en spærrebøjle.

Dermed kan den automatiske
funktion deaktiveres hurtigt med
en lille spærrearm. Med KFV-dagsfallen eller den elektriske døråbner
i karmdelen kan man kortvarigt
forlade huset uden nøgle, da døren
nemt kan "åbnes med et tryk". Mens
AS 3500 sidder over hovedlåsen
ved multilåsen, er den integreret i
hovedriglen ved AS 3600.

Med døråbningsspærren kan dørens
åbningsvidde når som helst begrænses til en sikret spalte. Spærrearmen,
som er integreret i falsen, kan aktiveres indefra med en drejeknap. Ved
dørspaltesikringen T4, som er formonteret fra fabrikken, er oplåsning
altid muligt udefra for autoriserede
personer via hovedlåsen.

2

4

4

➊ Dagsoplåsning til AS 3500
➋ Dagsoplåsning til AS 3600
➌ Døråbningsspærre T3
➍ Elektrisk A-åbner 2.2 motor

Produktionsfordele

Produktionsfordele

• Til AS 3500 og AS 3600
• Kan nemt eftermonteres i profiler med not
til beslag ved AS 3500: uden efterfræsning, i stedet for døråbningsspærren
• Integreret i hovedriglen ved AS 3600:
allerede formonteret eller kan eftermonteres ved skift af hovedlåsen
• Anvendelse med KFV-dagsfalle eller
den elektriske åbner i karmdelen

• Kan anvendes som DIN-højre eller
DIN-venstre
• Drejeknap-position tilpasset til dornmålet
• Fjedrende spærretap med 12,5 mm
tilslutning til udligning af falslufttolerancer
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A-åbner 2.2 motor
Den nemme og fleksible opgraderingsløsning
til AS 3500, AS 3600 eller AS 3600 C.

Med A-åbneren kan de automatiske multilåsninger AS 3500, AS 3600 og
AS 3600 C opgraderes til den elektromekaniske løsning, så døren også kan
låses elektromekanisk op. I version 2.2 er en kombination med afbrydelige
strømforsyninger som f.eks. stødkontakter også muligt. Derved får døren et
flot og diskret udseende, og tilslutningen og installationen bliver så nem som
mulig. Derudover kan A-åbneren forbindes optimalt med de digitale SIEGENIA
adgangskontrolsystemer eller med lignende systemer fra andre producenter.
Selv integrering i eksisterende systemer fra andre leverandører er muligt på
grund af de innovative IO-moduler.
I smart-varianten giver IO-modulet også mulighed for integrering i det
intelligente SIEGENIA univers for systemer fra andre producenter uden egen
WLAN-funktion. Det gælder også for integrering af adgangskontrolsystemer
fra andre leverandører.

Kan kombineres med de digitale SIEGENIA adgangskontrolsystemer.

Produktionsfordele
•
•
•
•
•
•

Til AS 3500, AS 3600 og AS 3600 C
Kompatibel med kabeloverføringer og tilbehør fra GENIUS-programmet
Samme kompakte mål som ved GENIUS-motoren
Nem installation
Forbindelse med eksisterende systemer fra andre leverandører muligt
Kan kombineres med de digitale SIEGENIA adgangskontrolsystemer
Fingerscanner, Keypad, Transponder samt med adgangskontrolsystemer
fra andre producenter
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Multilåse · elektromekanisk multilås

AS 2600 GENIUS
Multilås til elektromekanisk
låsning og oplåsning.

GENIUS kombinerer sikkerheden ved en mekanisk multilås med topmoderne
elektronisk komfort. Version 2.2 har en integreret styreelektronik og en kraftig
drivmotor. Den låser og åbner både rundbolt-svinghage-kombinationen i de
sekundære låsekasser og hovedlåseriglen og sikrer samtidig den bedste tætningstryk.
Afhængigt af udførelsen kan GENIUS kombineres optimalt med adgangskontrolsystemer og mange andre anvendelser. Selv forbindelse til eksisterende systemer
fra andre producenter er muligt på grund af de innovative IO-moduler. Det giver
ubegrænsede muligheder inden for privat byggeri og erhvervsbyggeri. Kombineret med automatiske dørlukkere kan GENIUS åbne og lukke dørene fuldstændigt:
f.eks. for at kunne bo uden forhindringer.

Planlægning og produktion
Låsetype

Elektromekanisk låsning
med rundbolt-svinghage-kombination

Dørhøjden kan udvides

op til 3000 mm

Produktcertificering

VdS, QM 342, SKG

Beregnet til modstandsklasse i henhold til EN 1627–1630

op til RC 3

Klassificering i henhold til DIN 18251-3:2002

3

Falleomstilling (DIN-retning kan indstilles til højre/venstre)

◉

Slutblikliste med indstillingsmulighed +/– 2,5 mm

◉

Enkelte slutblik med indstillingsmulighed +/– 2,5 mm

◉

Fløjstolpebeslag til tofløjede indgangsdøre

◉

Muligheder for øget rumkomfort
Softlock-falle

◉

Dagsfalle

◉

Kontrolsystem rigelskiftekontakt

◉

Adgangskontrolsystemer

◉

axxent dørhængsel placeret skjult

◉

*V
 ed GENIUS med komfortfunktion (CA eller CB)
skal beslaget være beskyttes mod manipulation udefra
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Produktionsfordele
• Samme målvarianter og identiske karmdele som ved
KFV standard-multilåse
• Kun en ekstra udfræsning til GENIUS-motoren
• Samme fræsemål for hovedlås og sekundære kasser
• Lav monteringsbredde på kun 16 mm og monteringsdybde fra 52,5 mm
• Nem bestilling, montering og opstart med
plug & play-løsninger som tilvalg
• Menuføring og tilstandsmelding i monteret tilstand
med farvet LED og/eller SIEGENIA Comfort app
• Med SI-BUS-interface for nem, pladsbesparende direkte installation eller
separat styreenhed og strømforsyning
• Forbindelse med eksisterende systemer fra andre leverandører muligt
• Kan kombineres med de digitale SIEGENIA adgangskontrolsystemer
Fingerscanner, Keypad, Transponder samt med adgangskontrolsystemer
fra andre producenter

GENIUS lukker og åbner døren elektromekanisk.
Opstart er også muligt via de digitale SIEGENIA
adgangskontrolsystemer.

GENIUS-varianterne
GENIUS EA
Med integreret styreelektronik og elektronisk styret drivmotor. Kan kombineres med de digitale SIEGENIA adgangskontrolsystemer og med systemer fra andre producenter.
GENIUS EB
Kan i forhold til GENIUS EA kombineres yderligere med eksterne systemer som tidsur, drejedørsdrev eller alarmanlæg.
GENIUS CA/CB
Kan i forhold til GENIUS EA/EB endvidere kombineres med
hurtigåbningsmekanismen "Comfort" til mekanisk, hurtig
oplåsning indefra med dørgrebet.
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Multilåse

Adgangskontrolsystemer
Mere kontrol og komfort med intelligente døre.

Adgangskontrolsystemer
Innovativ betjeningskomfort med fremtidssikker SI-BUS-teknologi.

Vores digitale adgangskontrolsystemer kombinerer gennemtænkte komfortfunktioner med et flot udseende og nem forarbejdning. Med SI-BUS-interfacet
kan alle tre systemer kommunikere direkte med drevet uden ekstra styreenhed.
Denne digitalisering gør integrering i intelligente beboelseskoncepter let og
giver mulighed for fremtidige systemudvidelser.
Dermed sikrer du dig alle muligheder i fremtiden. Den øvrige sammenkobling
kan udføres enten med kabler, via SI-BUS eller trådløst pr. WLAN. Den samlede
SI-BUS er sikret med en 128-bit-AES-kryptering.

Fingerscanner

Keypad

Transponder

Områdesensor med
touch-ID: læg fingeren på.

Udstyret med en engangs- og
ferie-PIN-funktion.

Understøtter RFID-kort.
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Fordele
•
•
•
•
•
•
•
•

Som standard med WLAN- og Bluetooth-chip
Aktivering via SIEGENIA Comfort app muligt
Online-fjernadgang, -tidsstyring og -brugeradministration
128-bit-AES-kryptering og adgangsprotokollering
Administration af op til 200 brugere eller 800 egenskaber
Engangs-bruger og interval-bruger
Keyless-funktion som tilvalg
Forbindelse med eksisterende systemer fra andre leverandører muligt

LED-belysningen, som kan indstilles med farver, giver
mulighed for individuel tone-i-tone-tilpasning til husets dør.
Lysstyrken kan reguleres manuelt eller automatisk via
lyssensoren.
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Multilåse

Adgangskontrolsystemer og motorik
Gennemtænkte plug & play-løsninger gør bestillingen
nem og opstarten hurtig.

Plug & play-løsninger
Den mest effektive løsning til indgangsdøre med
moderne elektromekanik og adgangskontrol.

Med vores fordefinerede og formonterede plug & play-løsninger kan du bestille
alle de nødvendige komponenter fra motoren til kabeloverføringen i en samlet
pakke og behøver ikke længere en elektriker til monteringen. Stikforbindelserne, der klikker på plads, er beskyttet mod omvendt polaritet, og løsningerne
kan nemt opgraderes med moduludvidelser, f.eks. med et IO-modul.

2

1

3

4

➊	Multilås med motor
	AS 2600 GENIUS 2.2
AS 3500 eller AS 3600
med A-åbner 2.2 motor

➋	Adgangskontrolsystem

	Fingerscanner
Keypad
Transponder

➌ Netdel
➍ Kabeloverføring
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AS 2600 GENIUS 2.2
Hurtig og lydsvag
låsning og oplåsning.

A-åbner 2.2 motor
Den nemme og fleksible
opgraderingsløsning til
AS 3500 / 3600 / 3600 C.

Rammeintegreret netdel
og kabeloverføring
Integreret skjult i døren.

GENIUS gør den elektromekaniske
låsning og oplåsning af alle hovedog sekundære låseelementer hurtig
og stille. Hertil har systemet en integreret styreelektronik og en kraftig
drivmotor. GENIUS kan kombineres
optimalt med adgangskontrolsystemer eller andre anvendelser og
åbner op for ubegrænsede muligheder i moderne privat- og erhvervsbyggeri.

Med A-åbneren kan de automatiske
multilåsninger AS 3500, AS 3600 og
AS 3600 C problemløst opgraderes
til den elektromekaniske løsning, så
døren også kan låses automatisk op.
I version 2.2 er en kombination med
afbrydelige strømforsyninger som
f.eks. stødkontakter også muligt.

Netdelen kan monteres fuldstændigt
allerede ved produktionen. Strømforsyningen etableres via en
230-volt-tilslutning. Kabeloverføringen kan integreres skjult i dørfalsen og reducerer monterings- og
vedligeholdelsesarbejdet på grund
af de nemme stikforbindelser. Af
sikkerhedsgrunde er der kun adgang
til den, når døren er åben.
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Multilåse

Reparationssæt til multilåse
Hurtig hjælp til defekte indgangsdøre
uafhængigt af producenten.

Reparationssættet til multilåse giver hurtig hjælp
til reparationer og vedligeholdelse af døre i huse
og lejligheder. Som et system, der er uafhængigt af
producenten, kan mange multilåse, som er aktiveret
med nøgle eller dørhåndtag, udskiftes økonomisk
med sættet. Reparationssættet til multilåse leveres
med en komfortsikkerhedsrulle, H-rigel, rundbolt,
svingkrog eller en rundbolt-svingkrogs-kombination.
Dette er på nuværende tidspunkt ikke muligt med
andre systemer. Dets styrke viser sig også tydeligt ved indbrudshæmning. Det dokumenterer den
godkendte test af sættet som indbrudshæmmende
opgraderingsprodukt i henhold til DIN 18104 – del 2.

Produktionsfordele
• Producentuafhængigt system til alle almindelige
dørhøjder fra 1625–2400 mm
• Mindre fræsearbejde på grund af det meget flade
sammenkoblingspunkt, der ligger ved U-stolpen i
profilen med SIEGENIA TITAN AF fin fortanding
• Stolperne er generelt af rustfrit stål i høj kvalitet og
med flot udseende og uden korrosion på skærekanterne
• Grebspositionerne kan vælges frit
• Stolpen kan kombineres med nøgle- eller grebsbetjent hovedlåsesæt
• Hovedlåsesættet leveres separat i forskellige dornmål — reduceret lagerbeholdning
• DIN-retning kan indstilles på stedet,
let bevægelig vekselaktivering
• Som standard med overgangsmuffe fra
10 til 8 mm firkant i hovedlåse-sættet

Stolpesæt
Stolpesættet indeholder en mellem-,
over- og underdel ved varianter med
sekundære låsekasser. Her kan vælges
mellem H-rigel, rundbolt, svinghage eller en rundbolt-svinghage-kombination. En variant med komfortsikkerhedsrulle kan også leveres. Mellemdelen
kobles via det særligt flade sammenkoblingssted med fin fortanding.
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Hovedlåse-sæt
De nøgle- eller grebsbetjente hovedlåse-sæt leveres med forskellige dornmål.
De nøglebetjente udførelser har vedligeholdelsesfri softlock-faller.

Muligt med alle låsetyper
Reparationssættet til multilåse leveres med komfortsikkerhedsrulle, H-rigel, rundbolt, svinghage
eller rundbolt-svinghage-kombinationer til alle
almindelige dørhøjder.
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Låse
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Låse
Imponerende løsninger til alle materialer.

Til alle behov.
Vi tilbyder et stort udvalg af hængsler på indstiks-, rørramme- og speciallåse til
erhvervs- og boligbyggeri. Her finder du med sikkerhed den rigtige lås, uanset
om den er til private døre eller offentlige bygninger, til første anvendelser eller
efterfølgende montering.

I alle låseklasser.
DIN 18251-del 1 fastsætter kvalitetskrav til låse ud over de specielle målangivelser ved at definere forskellige klasser for anvendelsesformålene. Uanset hvilken
låseklasse du skal bruge: Hos KFV finder du med sikkerhed den rigtige.
Klasse 1: Til døre, der kun åbnes en gang imellem:
for eksempel døre til pulterkamre.
Klasse 2: Til døre, der åbnes regelmæssigt:
for eksempel kontordøre.
Klasse 3: Til døre, der åbnes ofte og til dels med stor kraftanstrengelse:
for eksempel døre i offentlige bygninger.
Klasse 4: Til døre, som åbnes ofte og til dels voldsomt:
for eksempel døre med øget indbrudshæmning og døre i offentlige bygninger.

Næsten for flot til at lukke.
Med magnetlåsen ligger fallen i en lige
linje med låsekassen, når døren er
åben. Den trækkes først ind i karmdelen, når døren lukkes, på grund af
neodym-magnetteknikken. Ud over
de store krav til design sikrer den høj
lukkekomfort.
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Låse

Indstikslåse og magnetlåse
til trædøre.

Indstikslåse
Flere muligheder til alle behov.

Magnetlåse
Flot udseende og støjsvag lukkekomfort.

Med vores store udvalg af kvalitets-indstikslåse i henhold til EN 12209 har du altid en løsning ved hånden,
som passer perfekt til brugsfrekvensen og sikkerhedskravene til både private døre og døre til erhvervsmæssigt eller offentligt brug. KFV-indstikslåse leveres
naturligvis også til falsdøre og døre uden fals og med
de forskellige låsetyper nøgle med svejfet kam, badekabineknap eller cylinder. De egner sig til den første
montering, men kan også opgraderes uden problemer.

Ved vores innovative magnetlåse er magnetfallen
forsænket i niveau i låsekassen. Først når døren
lukkes, springer fallen ind i karmdelen på grund af
magnetkraften og fastgøres der. Dermed slår den
ikke mod dørkarmen og garanterer støjsvag og optimal lukkekomfort sammen med det perfekte design.
Det holdbare system fungerer vedligeholdelsesfrit og
slides næsten ikke.

Produktionsfordele
• Certificerede indstikslåse i henhold til EN 12209
til bolig- og erhvervsbyggeri samt til offentlige
bygninger
• Holdbar teknik på grund af høj kvalitet
• Omfattende produktudvalg med mange forskellige
specialløsninger
• Individuelt dørdesign med forskellige
stolpeoverflader

104-1/2-BB

114-1/2-PZW

Dørprofil

Træ

Træ

Indvendige døre/værelsesdøre

◉

◉

Indstikslåse

Lejligheds-/hjælpe-/husdøre
Særlige kendetegn

Indstikslås til indvendige
døre i henhold til
DIN 18251-1 klasse 1

Indstikslås til
døre i henhold til
DIN 18251-1 klasse 2
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Indstikslåse
indtil klasse 4

Magnetlås 111
til overfalsede værelsesdøre

Magnetlås 116
til stumpt indslående døre

113-1/2-PZW

1133-1/2-PZW

63-1/2-PZW

111/116

Træ

Træ

Træ

Træ

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

Særligt egnet til anvendelse i
offentlige bygninger

Særligt egnet til anvendelse i
offentlige bygninger;
forhøjet indbrudshæmning

Indstikslås til
døre i henhold til
DIN 18251-1 klasse 3

Indstikslås til
døre i henhold til
DIN 18251-1 klasse 3

Indstikslås til
døre i henhold til
DIN 18251-1 klasse 4

Magnetindstikslås
til indvendige døre

Design i niveau, når døren er
åben, støjsvag og uden slid,
rustfrit stål, mat børstet
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Låse

Rørrammelåse
til plastik- og metaldøre.

Vores store udvalg af førsteklasses rørrammelåse i
henhold til EN 12209 giver dig mulighed for adskillige
løsninger til utallige profilsituationer. KFV-rørrammelåse fremstiller vi med én eller to omdrejninger,
med forskellig rigeljustering samt i diverse dornmål,
stolpevarianter og overflader. De egner sig til den
første montering, men kan også opgraderes uden
problemer.

Produktionsfordele
• Certificerede indstikslåse i henhold til EN 12209
til bolig- og erhvervsbyggeri samt til offentlige
bygninger
• Holdbar teknik på grund af høj kvalitet
• En eller to omdrejninger og med beskyttelse mod
opsavning
• Omfattende produktudvalg: diverse dornmål
(18-65 mm) og stolpevarianter samt forskellig rigeljustering (15, 20 og 25 mm)
• Individuelt dørdesign på grund af forskellige
stolpeoverflader
• Mange forskellige specialløsninger

28-PZW

49-PZW

59-PZW

Dørprofil

Metal, plastik

Metal, plastik

Metal, plastik

Indvendige døre/værelsesdøre

◉

◉

◉

Lejligheds-/hjælpe-/husdøre

◉

◉

◉

Særlige kendetegn

Rigel én omdrejning
Rigeljustering 15 mm

Rigel én omdrejning
Rigeljustering 20 mm

Rigel to omdrejninger
Rigeljustering 25 mm

Rørrammelåse

Rørramme-indstikslås til
døre i henhold til
DIN 18251-2 klasse 1

Rørramme-indstikslås til
døre i henhold til
DIN 18251-2 klasse 3

Rørramme-indstikslås til
døre i henhold til
EN 12209 2S800C4*BC20

* i forbindelse med beskyttet låsekasse
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Rørramme-indstikslåse
indtil rigeljustering 25 mm
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Låse

Speciallåse
til særlige anvendelser.

Det enestående KFV-sortiment leverer et maksimalt
antal løsninger inden for specialanvendelser. Her
finder du altid den rigtige løsning til særlige krav:
f.eks. låse til skydedøre med hagefalle eller cirkelrigel,
og speciallåse til strålebeskyttelsesdøre. Endvidere
findes et stort udvalg af flere låse til brandbeskyttelsesområdet.

Pendulfalle-rigellås

Rigellås

Utallige varianter til
forskellige anvendelsesområder
Ståldøre
Døre til fugtige rum
Strålebeskyttelsesdøre
Skydedøre
Penduldøre

Pendullås
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Skydedørslås

Skydedørslås

Lås til
strålebeskyttelsesdør
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Nødudgang og panik
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Nødudgang og panik
Sikre løsninger i henhold til EN 179 og EN 1125
med højeste effektivitet og funktionssikkerhed.

Det komplette paniksortiment.
Vores komplette program med låse og multilåse leverer en lang række afprøvede
løsninger til branddøre, nødudgangsdøre i henhold til EN 179 og panikdørslukninger i henhold til EN 1125. Disse strengt kontrollerede livreddere kan betjenes intuitivt, men kan også forarbejdes meget enkelt og effektivt. Til tofløjede panikdøre
har vi revolutioneret produktionsprocesserne med en monteringsvenlig tredelt
løsning, hvor den innovative drivstangsteknik minimerer den samlede produktionstid med fræsearbejdet til panik-stolpebeslaget.

Lukkefunktioner B, D og E.
Låse og multilåse til flugtdøre kan i låst tilstand altid åbnes i flugtretningen uden
nøgle. Efter brug af flugtfunktionen og lukning af døren er adgangen mod flugtretningen enten blokeret, eller det er muligt at flygte tilbage.
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Nødudgang og panik

Løsninger til flugt- og nødudgangsdøre
Sikre systemer til en- eller tofløjede
flugtdøre, røg- og brandbeskyttelse.
Alle multilåse og speciallåse fra det omfattende KFV-panikprogram giver dig
strengt kontrollerede og fleksible løsninger, som udmærker sig ved højeste
funktionssikkerhed og intuitiv betjening. Da hvert sekund tæller i nødssituationer, og det samme gælder for forarbejdningen, er multilåsene altid baseret
på de samme hovedlåse-serier og på sekundære låsekasser med samme mål
for alle flugtdørsfunktioner. DIN-retningen kan nemt omstilles via fallen. Ved
lukkefunktionerne B og D kan flugtretningen også indstilles på hovedlåsen.

Multilåse til flugtdøre
EP 960

GEP EP 960

Låsetype

Rundbolt-svinghagekombination

Rundbolt-svinghagekombination

Dørhøjden kan udvides

op til 2400 mm

op til 2400 mm

Beregnet til modstandsklasse i henhold til
EN 1627–1630*

op til RC3

op til RC3

Klassificering i henhold til DIN 18251-3:2002

3

3

Branddøre

◉

◉

Nødudgangs- og panikdøre

◉

◉

Falleomstilling (DIN-retning
kan indstilles til højre/venstre)

◉

◉

Slutblikliste med
indstillingsmulighed +/– 2,5 mm

◉

◉

Slutblik med
indstillingsmulighed +/– 2,5 mm

◉

◉

Fløjstolpebeslag til tofløjede indgangsdøre

◉

◉

Softlock-falle

ekstraudstyr

ekstraudstyr

Dagsfalle

◉

◉

Kontrolsystem rigelskiftekontakt

◉

◉

Adgangskontrolsystemer

—

◉

axxent dørhængsel placeret skjult

◉

◉

Panik-låsning i henhold
til EN 179 og EN 1125

Elektromekanisk panik-låsning i henhold
til EN 179 og EN 1125

Muligheder for øget rumkomfort

* Beslaget skal beskyttes mod manipulation udefra.
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Tidsbesparelser i nødssituationer og også ved produktionen
• Modulopbygning med standardiserede fræsebilleder og påskruningspositioner
• Nem montering, da gevindstænger er unødvendige
• DIN-retningen og flugtsiden kan indstilles individuelt ved funktion B og D
• Leveres med forskellige dornmål og afstande
• Alle låse og multilåse kan anvendes universelt til EN 179 og
EN 1125 og kan leveres i lukkefunktionerne (B, D eller E)
• Løsninger til alle almindelige stolpeprofiler af træ, plastik eller metal
og til dørelementer med en samlet højde på op til 2,40 m
• Ved åbning af den passive fløj til en tofløjet flugtdør åbnes
hovedfløjen også automatisk og frigiver hele flugtvejen
• KFV GENIUS PANIK GEP: automatisk låsning og oplåsning ved
lukkefunktionerne B og E muligt

EP166

EP99

Dørprofil

Træ

Metal, plastik

Indvendige døre/værelsesdøre

◉

—

Lejligheds-/hjælpe-/husdøre

◉

◉

Branddøre

◉

◉

Nødudgangs- og panikdøre

◉

◉

Låse til flugtdøre

Panik-indstikslås
til nødudgangs- og panikdøre
i henhold til EN 179 og EN 1125

Panik-rørramme-indstikslås
til nødudgangs- og panikdøre
i henhold til EN 179 og EN 1125
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Karmdele
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Karmdele
Det optimale karmprogram til alle
materialer og profilsystemer.

Effektiv alsidighed.
Med vores karmdele har du også mange fordele: Hos KFV hører alle karmdele,
låse og multilåse nemlig til et modulopbygget systemkoncept – med frit kombinerbare produktserier, gennemtænkte rastermål og ægte innovationer. Med få
komponentvarianter og ingen specialkarmdele betyder det et maksimalt antal
løsninger, nemme arbejdsprocesser og minimal lagerbeholdning.

Praktiske innovationer.
Den excentriske trykregulering er den bedste på markedet med et enestående
indstillingsområde på +/– 2,5 mm ved lav monteringsdybde. Det gør monteringen let og giver et meget højt pressetryk som beskyttelse mod kraftig vind og
slagregn. Vores karmdele med trykregulering kan anvendes med alle multilåsetyper med rundbolt, svinghage (6 mm eller 8 mm) eller rundbolt-svinghage-kombination. Til et tiltalende udseende og let montering bidrager også endekapperne,
som er profilerede og dermed lette at positionere, samt rigelbagforingen, som
skjuler stansehullet og kan indsættes nemt og komfortabelt forfra.

1

2

Nem montering.

3

➊ Trykregulering:
Optimalt pressetryk og bedste
toleranceudligning.
➋ Rigelbagforing:
Kan nemt indsættes forfra og leveres
i forskellige monteringsdybder.
➌ Profilerede endekapper:
Til korrekt positionering og
et flot udseende for forskellige
plastikprofiler.
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Karmdele

Enkelte slutblik og slutbliklister
Maksimalt antal løsninger i modulsystemet.

Enkelte slutblik
Kvalitetsløsningen til alle
låseudførelser.

Slutblikliste
Mere stabilitet og sikkerhed med et
gennemgående flot udseende.

Med disse kvalitets-slutblik har man
- med en enkelt udførelse - en optisk
flot og universelt anvendelig løsning
til alle låsetyper. De kan monteres optimalt på grund af utallige nye funktioner og indstilles meget fleksibelt.

Denne stabile slutblikliste, som kan
anvendes til forskellige låseudførelser, forhøjer sikkerheden og giver
mulighed for et uafbrudt karmdesign. Monteringen går hurtigt, da
kun en enkelt del skal fastgøres.
Derudover kan man drage nytte af
alle fordelene, som de enkelte slutblik giver.

Produktionsfordele

Produktionsfordele

• Let at montere og økonomisk
• Samme variant til alle låse
• Trinløs trykregulering af hovedlåsefallen
via rigel-modtagedelen
• Rigelbagforing i flere
monteringsdybder: kan indsættes forfra
• Sekundære låsekasser: perfekt toleranceudligning med excentrisk trykregulering
på +/– 2,5 mm til rundbolt og svingkrog
• Profilerede endekapper for lettere positionering

• Let montering: kun en enkelt del skal
fastgøres
• Samme variant til alle låse
• Med skrå indløbsflade og trinløs trykregulering af hovedlåsefallen via AT-stykket
• Perfekt toleranceudligning: med
excentrisk trykregulering på +/– 2,5 mm
til rundbolt og svingkrog
• Rigelbagforing i flere monteringsdybder:
kan indsættes forfra
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Tofløjede døre
Med lethed mere kvalitet
fra stolperamme til bundbøsning.

Stolperammebeslag
Mere komfort og effektivitet for
passive fløje af høj kvalitet.

Bundbøsning
Mindre rengøring og betydeligt
mindre tolerancefølsomhed.

KFV-stolperammebeslag kombinerer
sikkerhed og flot design med effektiv
montering og lagerholdning. Samtidig
har komforten også stor prioritet.
T-håndtaget går automatisk frem
ved BS80 ved tryk på en knap og gør
låsningen og oplåsningen nemmere.
I hviletilstand er systemet helt i
niveau og er dermed også nemt at
rengøre.

Med en meget stor pressetrykindstilling på +2 til –1 mm udligner bundbøsningen monteringstolerancer
meget fleksibelt og gør betjeningen
af kantriglen permanent nemmere på
grund af en minimal friktion.

Produktionsfordele

Produktionsfordele

• Til den passive fløj af tofløjede indgangsdøre
• Kan bestilles med DIN-retning til højre eller
venstre for den passive fløj
• Kan kombineres med mekaniske og elektromekaniske KFV-multilåse

• Tilpasset optimalt til KFV-stolpefløjbeslag og kantrigler
• Pressetrykindstilling på +2 til –1 mm for
optimal udligning af monteringstolerancer
• Udligningsringe med hældninger på
5° og 9° til tilpasning til ujævnheder i gulvet
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Karmdele

Tilbehør til karmen
Til individuelle sikkerheds-, komfort- og
designkrav.

Sikring af hængselsiden
Bedre indbrudshæmning til
optimalt sikre døre.

Rammedele med
forstærkningsplade
Specialudførelser for højere
stabilitet.

Dagsfalle
Frigivelse af hovedlåsefallen,
så huset kan forlades uden nøgle.

KFV-sikringer til hængselsiden giver
effektive og monteringsvenlige løsninger til bedre indbrudshæmning.
Tænderne på de to kilespærreelementer, som griber ind i hinanden,
fjerner mulige angrebspunkter og
udelukker næsten fuldstændigt, at
døren kan udtages på hængselsiden.
Disse ekstra sikringer kan tilpasses til profilsystemets falsluft eller
fræses ind.

På grund af forstærkningspladerne
opnås en betydeligt højere indbrudshæmning med fastskruning i foringen samt delvist ind i murværket.

Med KFV-dagsfallen kan man frigive
hovedlåsefallen med mekanisk
låsning via en spærreskyder, så det
er muligt at forlade huset kortvarigt
uden nøgle. Den optisk lukkede dør
kan nemlig ganske enkelt "skubbes
op".

Produktionsfordele

Produktionsfordele

Produktionsfordele

• Til døre af aluminium, træ eller plastik
• Kan monteres hurtigt og nemt
• Af to ensartede, fortandede kilespærreelementer
• Kan tilpasses fleksibelt til profilsystemets
falsluft eller fræses ind

• Leveres i forskellige målvarianter til indgangsdøre fra de forskellige dørsystemer
med foring og beklædning
• Kan for eksempel anvendes som falle-/
rigelblik eller som bagkantssikring

• Til slutbliklister og slutblik med elektrisk
døråbner-stansning
• Koster mindre end en elektrisk døråbner
• Hurtig og nem at montere og kan efterjusteres efter montering
• Til opgradering eller standardmæssig
brug af KFV-karmdele
• Små monteringsmål
• Kan anvendes som DIN-højre og
DIN-venstre
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axxent dørhængsel
Hængselsiden - placeret fuldkommen skjult - til
moderne aluminiumdøre i perfekt design.

Dette dørhængsel kombinerer moderne minimalisme med størst mulig effektivitet, så dørdesignet
kan være flot og tidløst og monteringen nem og
hurtig. Den komplet skjulte montering gør aluminiumdøre til diskrete designelementer og understøtter samtidig udførelsen af boligkoncepter på
højt niveau. Som todelt konstruktion kan dørfløjen
problemløst sættes ind og tages ud af en enkelt
person, og den giver alle muligheder for side-, højde- og trykjustering.

Produktionsfordele
• Til aluminiumdøre op til 120 kg
• Nemt tilgængelig 3D-justering med store justeringsmuligheder med fleksibel side-, højde- og trykjustering
• Todelt hængsel med karm- og fløjdel gør dørbladet særligt nemt at tage ud og sætte ind
• Profilfræsning næsten ikke nødvendigt

Hovedkvarter:

Mobil:

Industriestraße 1–3

kasper.kuskner@siegenia.com
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