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KFV produce uşi

sigure
Gama completă de sisteme moderne
de închidere şi control al accesului.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Dăruim viaţă încăperilor.
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KFV deschide noi posibilităţi.

Trei dimensiuni şi patru pereţi defi nesc o
încăpere. Dar aceasta nu poate fi considerată încă un spaţiu de locuit. Pentru că
acesta trebuie să reprezinte o structură
dinamică formată din mai mulţi factori
şi funcţii: siguranţă, confort, sănătate,
estetică, conservarea valorii, efi cienţă
energetică şi multe altele. Accentul se
pune însă întotdeauna pe om.

Confortul încăperii nu mai constituie
suma obţinută între numeroase soluţii
detaliate, ci rezultatul unei perspective
globale. Obiectivul nostru este acela de
a transforma cele mai diverse cerinţe,
aşteptări şi dorinţe în soluţii pe cât de
inovatoare, pe atât de orientate spre
piaţă. De exemplu, cu feroneriile noastre
KFV pentru uşi şi sistemele de închidere.

Pe scurt: o cameră este un sistem, iar
feroneria unei uşi nu este doar o feronerie de uşă. Este o parte a sistemului care
ne garantează că încăperile prind viaţă,
iar oamenii se simt confortabil în ele.
Adevărate spaţii de locuit.

În mod tradiţional, KFV oferă securitate şi o transformă în mod constant în
soluţii orientate către viitor şi adaptate
la piaţă. Prin soluţii precum KFVkeyless
vă demonstrăm în prezent confortul
încăperilor viitorului. În ceea ce priveşte
prelucrarea, asamblarea şi logistica, KFV
continuă să susţină numeroasele posibilităţi de economisire a timpului şi de reducere a costurilor în procesul de producţie.

Această gândire sub formă de sisteme
se bucură de o tradiţie îndelungată la
SIEGENIA. În prezent suntem principalul furnizor de sisteme pentru confortul
încăperilor: cu sisteme pentru ferestre,
uşi şi confort. Uşile cu funcţie automată
de deschidere şi blocare, precum şi sistemele de control a accesului biometrice
sau bazate pe aplicaţii reprezintă doar
două exemple pentru confortul încăperii
viitorului.
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Doar ce este mai bun
pentru uşi.

Încrederea deplină în cea mai înaltă calitate ar trebui să reprezinte un element
subînţeles, în special pentru feroneriile
de uşă. Această convingere a făcut ca
marca noastră tradiţională KFV să fi e
liderul german pe piaţă pentru încuietori
în puncte multiple. Deoarece sistemul de
închidere în puncte multiple nu reprezintă la KFV doar juxtapunerea diferitelor mecanisme de închidere, ci un sistem
perfect corelat de componente individuale de înaltă calitate.
De la zăvorul pivotant protejat împotriva presiunii posterioare până la
capătul profi lat, toate componentele se
remarcă prin materialele de top, prelucrare precisă şi funcţionalitate ridicată.
Fiecare încuietoare, fi ecare sistem de
închidere cu puncte multiple şi fi ecare
element al ramei face parte dintr-un
concept de sistem modular care vă
garantează o gamă largă de soluţii prin
dimensiuni inteligente de raster şi linii
de produse care permit combinarea la
alegere. Și pentru că benefi ciile feroneriilor de uşă KFV includ şi servicii tehnice
excelente, milioane de fi rme din sectorul
prelucrării şi clienţi din întreaga lume ne
dăruiesc încrederea lor fără rezerve.
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Sisteme de închidere în puncte multiple
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Sisteme de închidere electromecanice cu puncte multiple
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Zăvoare
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Protecţie împotriva incendiilor, ieşire de urgenţă,
componente antipanică
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Ale ramei
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Sisteme noastre de închidere în puncte
multiple oferă siguranţă în orice situaţie.

6

Mai multe sisteme de închidere
în puncte multiple.

Când vine vorba despre sistemele noastre de închidere cu puncte multiple, la
KFV veţi găsi multiple variante. Indiferent dacă este vorba despre uşi cu profi l
din lemn, PVC sau aluminiu, despre uşi
acţionate cu cheie sau cu clanţă, despre
uşi cu unul sau două canaturi sau chiar
despre uşi de mari dimensiuni, peste
cotele obişnuite.
Avantaje suplimentare oferite de sistemele noastre de închidere în puncte
multiple sunt reprezentate de beneficiile complexe pentru fi rmele de prelucrare, de exemplu efi cienţa ridicată prin
intermediul modelelor de frezat unitare
pentru canat şi toc, materiale de înaltă
calitate şi manoperă precise. Un mecanism de antrenare care acţionează cu
forţă, uşor de utilizat şi o durată lungă
de viaţă garantează clienţii mulţumiţi.

Adaptat perfect la dorinţa clientului:
cu acţionare cu cheie sau cu clanţă.
Indiferent de modul în care acţionează
uşa clientul dumneavoastră, dispunem
fără îndoială de ambele variante în gama
noastră de produse.
Și dacă, în plus faţă de chei sau clanţe, se
doreşte mai multă siguranţă şi confort
prin simpla apăsare a butonului, puteţi
recomanda clientului dumneavoastră
sisteme de închidere electromecanică în
puncte multiple.
Produsele noastre dispun de certifi cări
multiple, de exemplu DIN, RAL, CE, VdS
sau SKG. În mod suplimentar, produsele
noastre au obţinut distincţii de calitate,
cum ar fi „K-EFRACȚIE“ acordată de
către Centrul de consiliere şi prevenire în
domeniul tehnicii de siguranţă al poliţiei
judiciare.

Prin perfecţionarea continuă menţinem
progresul nostru în domeniul calităţii şi
al inovaţiilor în domeniul sistemelor de
închidere în puncte multiple.

1

2
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AC ŢIONARE CU CHEIE:

AC ŢIONARE CU MÂNER:

BLOC ARE A ŞI DEBLOC ARE A PRIN AC ŢIO-

B L O C A R E A Ş I D E B L O C A R E A D I N I N T E R I O R C U C L A N ŢĂ : 1 B L O C A R E , B L O C A D Ă C U C H E I E ,

NARE A CU CHEIE CU DOUĂ CURSE .

2

POZIŢIE LIBER Ă, 3

DEBLOCARE.
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Sisteme de închidere acţionate cu cheie
în puncte multiple.

AS 2300
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Sistemele de închidere acţionate cu
cheie cu puncte multiple produse de KFV
sunt blocate şi deblocate prin acţionarea
cu cheie cu două curse.

Prezentare de ansamblu a tuturor
avantajelor:
mecanism de acţionare cu funcţionare
facilă
acţionare facilă alternantă
direcţia DIN reglabilă
versiuni pentru cilindri rotunzi elveţieni
disponibile diferite dimensiuni de dorn
diferite distanţe disponibile
opţional cu zăvor softlock

Sistem de închidere potrivit pentru
fiecare zonă.
AS 2300: caracterizat prin performanţele
ridicate de închidere cu protecţie termică
şi etanşare. Bolţurile rotunde împiedică o
forţare a uşii prin ridicarea acesteia de pe
toc şi îngreunează tentativele de intrare
prin efracţie.
AS 2500: Cârligele pivotante împiedică
împingerea în scop de distanţare a ramei
oarbe şi a canatului uşii.
AS 2600: Combinaţia de cârlig pivotant
cu bolţ rotund oferă o siguranţă maximă
şi poate fi utilizată universal în toate
profi lele şi la uşile din lemn.
AS 2750: blochează canatul chiar de la
închiderea uşii, cu două zăvoare suplimentare, cu arc, dispuse în ambele casete
ale încuietorii accesorii. Siguranţă şi
închidere etanşă prin două cârlige pivotante care pot fi blocate prin intermediul
unei casete de acţionare. Echipată în
versiunea standard cu trei zăvoare cu

softlock. Siguranţă şi închidere etanşă
prin două cârlige pivotante care pot fi
blocate prin intermediul unei casete de
acţionare. Echipată în versiunea standard
cu trei zăvoare cu softlock.
AS 3500: siguranţă automată prin
auto-blocare magnetică a două cârlige pivotante de jos în sus. Echipată în
versiunea standard cu zăvorul cu blocare
uşoară.
AS 3600: Combinaţia dintre bolţurile
automate de blocare şi cârligele automate pivotante permite excluderea
utilizării simultane a patru elemente de
blocare.
AS 8100: Blocare multiplă cu bolţuri
confortabile cu cap tip ciupercă permite
o acţionare extrem de facilă şi necesită
un nivel redus de lucrări de întreţinere.
Cilindrul său rulant cu cap tip ciupercă se
prinde în spatele componentelor ramei şi
îmbunătăţeşte în acest mod rezistenţa la
efracţie.

AS 2500

AS 2600

AS 2750

AS 3500

AS 3600

VDS B

VDS B

VDS B

VDS C

VDS

în pregătire

AS 8100

Sisteme de închidere acţionate cu clanţă
în puncte multiple.

AS 4100

Sistemele de închidere acţionate cu
clanţă în puncte multiple necesită o
clanţă în interiorul şi exteriorul uşii şi
sunt blocate prin ridicarea clanţei. Sistemul de închidere în puncte multiple este
blocat prin rotirea cheii cu o cursă unică.
Pentru deblocare este necesară de asemenea o singură rotire a cheii.

Prezentare de ansamblu a avantajelor:
bolţul de blocare şi zăvorul sunt prevăzute cu o suprafaţă nichelată lucios
direcţia DIN reglabilă
sistem puternic de acţionare a uşii
mecanism uşor de controlat

Sistem de închidere potrivit pentru
fiecare zonă.
AS 4100: Sistemul de închidere în puncte
multiple cu bolţuri confort prevăzute cu
cap tip ciupercă este foarte uşor de acţionat şi necesită efectuarea de lucrări de
întreţinere în pondere redusă. Cilindrul
său rulant cu cap tip ciupercă se prinde
în spatele componentelor ramei şi
îmbunătăţeşte în acest mod rezistenţa
la efracţie.

AS 4340: Produs universal, compatibil
pentru toate materialele, de exemplu
pentru uşi metalice. Bolţurile rotunde
previn o forţare a uşii prin ridicarea
acesteia de pe toc.
AS 4540: Blocarea cârligului pivotant de
jos în sus previne, în cazul unei poziţionări a uşii, blocarea respectiv fi xarea
necorespunzătoare a zăvorului.
AS 4640: Combinaţia dintre bolţurile
rotunde şi cârligul pivotant îmbină toate
avantajele. Cârligul pivotant pătrunde în
spatele tablei de fi xare, iar bolţul rotund
menţine cârligul pivotant pe poziţie.

AS 4340

AS 4540

AS 4640
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Sisteme de închidere în puncte multiple
în funcţie de dimensiunea rasterului.

Sistemele noastre de închidere în puncte
multiple în funcţie de dimensiunea
rasterului reprezintă sisteme inteligente
de subansamble, care vă vor simplifica
semnificativ activitatea. Aceasta deoarece sistemele de închidere în puncte
multiple din noua generaţie se caracterizează prin modele de frezat unitare în
cadrul diferitelor tipuri de închidere.

Avantajele pentru producător:
modele identice de frezare pentru
canaturi şi ramă la toate tipurile de
sisteme de închidere
gamă completă de produse
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Avantajele sunt evidente: înlocuire simplificată, montare ulterioară mai facilă
a dotărilor suplimentare, mai multe
posibilităţi prin diversitatea de variante,
simplificarea procedurii de menţinere în
stoc, prelucrare prealabilă fără probleme,
reducerea cheltuielilor pentru operaţiunile de service la faţa locului. Pe scurt:
sistemele noastre de închidere în puncte
multiple în funcţie de dimensiunea
rasterului urmează să vă ofere asistenţă
pentru valorificarea potenţialelor dumneavoastră.

soluţii pentru aplicaţii speciale
reducerea stocurilor de componente
de rame
produse pentru toate materialele de
uşă: lemn, PVC, aluminiu şi oţel

Reglete de
închidere

Table de
închidere

AS 2300

AS 3600

EP 960
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Blocare multiplă pentru efectuarea
de lucrări de reparaţii:
asistenţă rapidă pentru uşi defecte.

Sistemul de închidere în puncte multiple
pentru lucrări de reparaţii oferă asistenţă rapidă la realizarea lucrărilor de
reparaţii şi revizie a uşilor de acces în
imobil şi în locuinţă. În calitate de sistem
independent de producător, acesta
poate fi utilizat în condiţii avantajoase

de costuri pentru înlocuirea unui număr
ridicat de sisteme de închidere în puncte
multiple acţionate cu cheie şi clanţă,
fi ind disponibile cu bolţuri confort
prevăzute cu cap tip ciupercă, bolţuri
rotunde, cârlige pivotante sau combinaţie de bolţ rotund-cârlig pivotant.

Pentru producător:
Pentru utilizator:
punct extrem de plat de cuplare cu
sistem independent de producător
la versiunile de execuţie cu acţiodanturare fi nă SIEGENIA TITAN AF,
nare cu cheie, în regim standard cu
previne necesitatea de efectuare a
zăvoare Softlock care nu necesită
lucrărilor de frezare
manşete realizate cu caracter general
efectuarea de lucrări de întreţinere
posibilitate de realizare pentru
din oţel inoxidabil pentru aspect de
toate înălţimile curente ale uşilor
calitate superioară fără coroziune la
cuprinse între 1625 şi 2400 mm
nivelul canturilor de tăiere
set de sistem principal de închidere dispoziţiile mânerelor pot fi selectate
ponibil separat cu dimensiuni diferite
la alegere
ale dornurilor — stocuri reduse
în regim standard cu manşon de reducţie de la 10 la 8 mm nucă în setul
sistemului principal de închidere

RB 1100

RB 1200

RB 1300

RB 1500

RB 1600

E FORTURI M AI RE DUSE PE NTRU EFEC TUARE A DE LUCR ĂRI DE FRE Z ARE: CUPL ARE A
P L ATĂ E S T E P R E VĂ Z U TĂ L A M A N Ş O N U L Î N U L A N I V E L U L P R O F I L U L U I . S E T U R I D I F E R I T E
D E S I S T E M P R I N C I PA L D E Î N C H I D E R E P E N T R U S O L U Ţ I I D E B L O C A R E Î N P U N C T E M U LT I 12

P L E A C Ţ I O N AT E C U C H E I E Ş I C L A N ŢĂ , Î N S Ă A C E L E A Ş I S E T U R I D E M A N Ş O A N E .

Sistem de închidere cu trei zăvoare AS 2750:
asigură o etanşare triplă.

Protecţie termică şi fonică deosebită,
siguranţă ridicată împotriva spargerii
şi ridicarea de pe canat — sistemele de
închidere cu trei zăvoare AS 2750 cu

două casete suplimentare Softlock cu
sprijinire elastică la nivelul casetelor
pentru sistemele accesorii de închidere
garantează etanşeitatea triplă a uşilor.

Pentru producător:
posibilă o siguranţă de bază îmbunătăţită în combinaţie cu 3 sisteme
electrice de deschidere
opţional cu siguranţă montată în
prealabil pentru luftul uşii T2
recomandat pentru uşi de acces în
locuinţă, uşi de imobil şi zona obiectivului

Pentru utilizator:
deschiderea neautorizată a uşii (numai
prin apăsarea către spate a zăvorului
sistemului principal de închidere de
exemplu cu un card bancar) este îngreunată cu două zăvoare suplimentare
la nivelul casetelor pentru sistemele
accesorii de închidere
combinaţia cu cârlig pivotant-zăvoare
previne spargerea şi forţarea a ușii prin
ridicarea acesteia de pe toc, pentru a
garanta un nivel ridicat de protecţie
împotriva pătrunderii prin efracţie
până la RC3
protecţie împotriva distanţării uşii cu
utilizarea de trei zăvoare Softlock
închidere optimă etanşă, termoizolaţie
şi fonoizolaţie

C U F U N C Ţ I E T R I P L Ă D E Î N C H I D E R E A U T O M ATĂ G R AŢ I E Z ĂV O A R E L O R
S U S Ţ I N U T E E L A S T I C . C E R T I F I C AT V D S C O N F O R M C L A S E I B .
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Sistem automat de închidere
în puncte multiple AS 3500.

Sistemul automat de închidere în puncte
multiple AS 3500 este utilizat cu un
sistem de declanşare fără contact în
caseta zăvorului accesoriu fără zăvoare
de deschidere. Cu uşa deschisă, cârligele

pivotante sunt coborâte în manşon. La
închiderea uşii, cârligele pivotante sunt
activate prin intermediul unui declanşator independent de luftul de la nivelul
falţurilor şi sunt blocate de jos în sus.

Pentru producător:
declanşator magnetic care poate fi
fi xat în secţiunea ramei
cârlig pivotant asigurat împotriva
presiunii posterioare
posibilitate de utilizare ca DIN dreapta
sau DIN stânga prin mutarea zăvorului sistemului principal de închidere
posibilitate de montare ulterioară a
motorului sistemului de deschidere
automată
Asigurarea golului de uşă T3: acţionarea numai de la interior, cu posibilitate
de montare ulterioară
Asigurarea golului de uşă T4: posibilă acţionarea din interior şi exterior,
montare prealabilă franco fabrică
Sistem de deblocare în timpul zilei cu
posibilitate de montare ulterioară

Pentru utilizator:
protecţie conferită prin asigurare
chiar de la închiderea uşii
zgomot redus de blocare graţie tehnicii cu magneţi
manşon din oţel inoxidabil de calitate
superioară
sistem principal de închidere cu zăvor
Softlock care nu necesită efectuarea
de lucrări de întreţinere
ﬂ exibilitate maximă, de la deschiderea
cu ajutorul clanţei şi al cheii, până la
deservirea prin intermediul unui sistem de control al accesului sau al unui
buton de interfon la folosirea unui sistem opţional de deschidere automată
protecţia împotriva musafi rilor nepoftiţi prin asigurarea opţională a golului
de uşă
fără cheie din imobil graţie sistemului
de deblocare în timpul zilei (dezactivarea funcţiei automate)

D E C L A N Ş AT O R U L M A G N E T I C E S T E F I X AT F A C I L C U C L E M E .
C E R T I F I C AT V D S C O N F O R M C L A S E I C .
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Sistem automat de închidere
în puncte multiple AS 3600.

La noul sistem de închidere în puncte
multiple AS 3600 sunt extinse concomitent patru elemente de blocare cu 20
mm. Bolţul automat de zăvor integrează
un declanşator mecanic care, la contactul cu elementul ramei, determină
extinderea bolţului de zăvor şi a cârligului pivotant.

În mod suplimentar, zăvorul poate fi
închis ulterior în sistemul principal de
închidere prin intermediul cilindrului, fi ind blocată în acest mod clanţa.
Prin intermediul clanţei sau al cheii se
realizează o nouă retragere a elementelor casetei zăvorului accesoriu, sunt
tensionate şi blocate pentru următoarea
declanşare.

Pentru producător:
Pentru utilizator:
declanşare mecanică lipsită de sensibiprotecţie conferită prin asigurare
litate la toleranţă
chiar de la închiderea uşii
bolţ de zăvor asigurat împotriva presiprotecţie împotriva pătrunderii prin
unii posterioare şi cârlig pivotant
efracţie până la RC2
posibilitate de utilizare ca DIN dreapta
sistem principal de închidere cu zăvor
sau DIN stânga prin mutarea zăvorului
Softlock care nu necesită efectuarea
sistemului principal de închidere şi a
de lucrări de întreţinere
ﬂ exibilitate maximă, de la deschiderea
bolţurilor de zăvor
motorul sistemului de deschidere
cu ajutorul clanţei şi al cheii, până la
automată cu posibilitate de montare
deservirea prin intermediul unui sisulterioară
tem de control al accesului sau al unui
Asigurarea golului de uşă T3: acţionabuton de interfon la folosirea unui sisrea numai de la interior, cu posibilitate
tem opţional de deschidere automată
protecţia împotriva musafi rilor nepofde montare ulterioară
Asigurarea golului de uşă T4: posibitiţi prin asigurarea opţională a golului
lă acţionarea din interior şi exterior,
de uşă
fără cheie din imobil graţie sistemului
montare prealabilă franco fabrică
fără cheie din imobil graţie sistemului
de deblocare în timpul zilei
de deblocare în timpul zilei (dezactivarea funcţiei automate)
B L O C AT

D E B L O C AT

1

2

20 mm

D O U Ă E L E M E N T E D E B L O C A R E C A R E P O T F I E X T I N S E L A 2 0 M M Î N C A S E TA Z ĂV O R U L U I
ACCESORIU:

1

B O LŢ A U T O M AT D E Z ĂV O R S O F T L O C K , 2 C Â R L I G E P I V O TA N T E A U T O -

M AT E . C E R T I F I C A R E A V D S Î N P R E G ĂT I R E .
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Accesorii pentru flexibilitate maximă
AS 3500/AS 3600.

1

2

3

1

2

4

Prin intermediul motorului sistemului de
deschidere automată, sistemele automate de închidere în puncte multiple
AS 3500 şi AS 3600 pot fi echipate
ulterior şi transformate într-un sistem
electromecanic de închidere în puncte
multiple. Acesta permite combinarea
uşii cu diferite sisteme de comandă şi
control al accesului, de exemplu scanerul pentru degete KFV sau KFVkeyless
pentru a efectua deblocarea electronică.
În mod suplimentar, prin intermediul
funcţiei de deblocare în timpul zilei, este
posibilă dezactivarea temporară a sistemului automat de blocare.

3

4
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Următoarele opţiuni oferă posibilitatea de montare ulterioară:
AS 3500: sistem de deblocare în timpul
zilei
AS 3500/AS 3600: asigurarea golului
de uşă T3 (T4 posibil numai montat în
prealabil din fabricaţie)
AS 3600: sistem de deblocare în timpul
zilei integrat în zăvorul principal (cu
posibilitate de montare ulterioară sau
montat în prealabil din fabricaţie)
AS 3500/AS 3600: sistemul electric de
deschidere automată

AS 3600

AS 3500

Sistem de deblocare
în timpul zilei

Asigurarea golului
de uşă T3/T4

Sistemul electric de
deschidere automată

Pentru producător:
Pentru producător:
Pentru producător:
posibilitate de combinare cu zăvorul
posibilitatea de utilizare ca DIN
compatibil cu treceri de cablu şi accede zi KFV sau deschizătorul electric în
dreapta sau DIN stânga
sorii din programul GENIUS
poziţia butonului rotativ este adaptată
aceleaşi dimensiuni compacte ca moelementul ramei — în acest mod este
în funcţie de dimensiunea dornului
torul GENIUS
activat sistemul obişnuit de deblocare
pivot de blocare cu resort cu racord de
în timpul zilei
cu posibilitate de montare ulterioară
12,5 mm pentru compensarea toleranţefără lucrări de frezare ulterioară în prolor privind luftul de la nivelul falţului
fi luri cu canelură de montare a feronePentru utilizator:
riei
Pentru utilizator:
protecţie împotriva accesului neautoriechipare suplimentară pentru blocazat
rea electromecanică multiplă: blocaPentru utilizator:
fără cheie din imobil
fără zgâriere a suprafeţei uşii, deoarece
rea mecanică B deschidere electromeprin intermediul unei manete de blose renunţă la un lanţ de uşă montat la
canică
posibilitate de combinare cu diferite
care în zăvorul sistemului principal de
nivelul foii de uşă
blocare din interior prin intermediul
sisteme de control al accesului, de
închidere poate fi dezactivată funcţia
butonului rotativ
exemplu scaner digital, KFVkeyless
automată
în mod suplimentar este necesar pe
poziţia butonului rotativ este adaptată
partea ramei un zăvor de zi 115A/B
în funcţie de dimensiunea dornului
este posibilă deschiderea din exterior cu
ajutorul cheii
particularitatea asigurării golului de uşă
T4: în mod suplimentar este posibilă o
deblocare de la exterior cu ajutorul cheii

1

2

4

3
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Contact de comutare
a zăvorului

Zăvor Softlock

Pentru producător:
Pentru producător:
montare rapidă şi facilă la nivelul
cu zăvor de calitate superioară, învelit
regletelor de închidere sau al tablei de
în material plastic rezistent la uzura
închidere,
prin frecare
înlocuieşte reglarea Q, este menţinută
posibilitatea de utilizare ca DIN
plaja de reglare
dreapta sau DIN stânga
fără contact şi fără uzură
compatibil şi pentru uşile de evacuare
posibilitate de comutare individuală
sau multiplă (în linie sau paralel)
compatibil pentru toate sistemele de
închidere KFV în puncte multiple cu
cârlig pivotant

Pentru utilizator:
pentru monitorizarea stării de
blocare a uşii, de exemplu pentru o
instalaţie de alarmă
posibilitate de reglare ulterioară la
faţa locului în stare montată
certifi care conform clasei VdS C

Pentru utilizator:
îmbunătăţirea confortului printr-un
zgomot redus de închidere
nu necesită efectuarea de lucrări
de întreţinere, deoarece nu se mai
impune lubrifi erea zăvorului
forţe mai reduse de acţionare
înlocuire facilă a zăvorului fără deschiderea casetei zăvorului

Zăvor oscilant

Pentru producător:
pentru uşile cu grad ridicat de utilizare, ideal la uşile de acces în magazin
şi clădirile cu destinaţie publică sub
formă de intrare principală
adaptarea zăvorului oscilant în funcţie
de luftul pentru falţ prin intermediul
şurubului de reglare din manşon

Pentru utilizator:
prin acţionarea plăcii de apăsare de la
exterior poate fi deschisă uşa
posibilă livrarea montării prealabile
franco fabrică

A C C E S O R I I P E N T R U K F V S I S T E M E D E B L O C A R E M U LT I P L Ă .
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Asigurarea golului de
uşă T2

Zăvor suplimentar
cu încuietoare

Pentru producător:
posibilitatea de utilizare ca DIN
dreapta sau DIN stânga
posibilă montarea ulterioară la nivelul
tuturor sistemelor de închidere în
puncte multiple AS 2300, AS 2500,
AS 2600 cu grupa de orifi cii „T0" sau
montat în prealabil la nivelul sistemului de închidere în puncte multiple
AS 2750
pivot de blocare cu resort cu racord
de 12,5 mm pentru compensarea
toleranţelor privind luftul de la nivelul
falţului

Pentru producător:
pregătit pentru cilindrul profi lat
devierea zăvorului 15 mm
dimensiuni ale dornului disponibile
pentru livrare: dorn de 35, 40, 45, 50,
55, 65 mm
posibilă montarea ulterioară la nivelul
tuturor sistemelor de închidere în
puncte multiple AS 2300, AS 2500,
AS 2600 cu grupa de orifi cii „T0”

Pentru utilizator:
Pentru utilizator:
protecţie împotriva accesului neautoseparat faţă de zăvorul suplimentar
rizat
care urmează a fi acţionat
fără zgâriere a suprafeţei uşii, deoareposibilitate de deservire de la interior
ce se renunţă la un lanţ de uşă montat
şi de la exterior prin intermediul cheii
la nivelul foii de uşă
blocare din interior prin intermediul
butonului rotativ
poziţia butonului rotativ este adaptată în funcţie de dimensiunea dornului
este posibilă deschiderea din exterior
cu ajutorul cheii

Manşon de îmbinare

Pentru producător:
este utilizat pentru prelungirea sistemelor de închidere în puncte multiple
AS 2300, AS 2500 şi AS 2600 acţionate cu cheie
lungime: 500 mm
setul de prelungire include:
bară de acţionare în scop de racordare pentru cuplarea în caseta
zăvorului accesoriu
2 capace (pentru bolţul rotund şi
cârligul pivotant)

Pentru utilizator:
compatibil pentru uşi înalte de intrare
posibilă modifi carea echipării pentru
execuţia cu bolţ rotund sau cârlig
pivotant

A C C E S O R I I P E N T R U K F V S I S T E M E D E B L O C A R E M U LT I P L Ă .
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Unii numesc această soluţie genială.
Noi am numit această soluţie GENIUS.

20

Confort şi siguranţă la apăsarea butonului.

GENIUS reprezintă sistemul nostru
electromecanic de blocare şi deblocare.
În funcţie de execuţie, este recomandat
pentru utilizarea în locuinţe proprietate
privată, precum şi la nivelul obiectivelor
comerciale sau industriale.

Cu GENIUS punem capăt haosului cotidian datorat numărului mare de chei. În
special pentru administrarea locuinţei la
vârste înaintate şi pentru persoane cu
dizabilităţi, GENIUS oferă în acest mod o
simplifi care semnifi cativă. În combinaţie
cu mecanismele de acţionare a uşilor
rotative, uşile se deschid şi se închid
complet prin apăsarea butonului.

Pentru producător:
GENIUS îmbină caracteristicile de
siguranţă ale unui sistem mecanic de
închidere în puncte multiple cu detaliile de confort ale soluţiilor electronice
de ultimă generaţie
alimentarea cu energie electrică:
230 V
eforturi reduse pentru efectuarea
lucrărilor de montaj
soluţie de perspectivă pentru uşi
sigure şi confort de utilizare care nu
implică atingere
cablare Plug & Play
interfaţă digitală RS 485 pentru diagnosticare, scopuri de actualizare şi
coordonare

Pentru utilizator:
blocare şi deblocare rapidă, silenţioasă
afi şarea stării prin intermediul
LED-urilor în mai multe culori
accesare completă a meniului şi în
stare montată
posibilitatea de combinare cu sisteme
de control al accesului şi numeroase
aplicaţii suplimentare
în combinaţie cu KFVkeyless posibilă deschiderea fără contact a uşii şi
administrarea drepturilor de acces cu
ajutorul unei aplicaţii
nivel ridicat de siguranţă prin blocarea
mecanică
reducerea costurilor de încălzire şi
protecţia împotriva distanţării uşii prin
închiderea etanşă optimă

G E N I U S 2 .1 M O T O R

GENIUS ÎNCHIDE ŞI DESCHIDE UŞA
ELEC TROMEC ANIC .
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GENIUS — un sistem, numeroase soluţii.

Componentele unui set GENIUS:
1

2

Sistem de închidere în puncte multiple GENIUS cu motor montat
Magnet pe latura ramei pentru contactul reed

3
4

22

1

5

Alimentator
Trecere pentru cabluri
Sistem de control al accesului

Ofertă unitară:
Noi seturi Plug & Play.
În ceea ce priveşte seturile Plug & Play
este vorba despre seturi complete cu
sistem de control al accesului, alimentarea cu energie electrică şi toate componentele necesare pentru a putea pune în
funcţiune în modul cel mai simplu posibil
sistemele de închidere în puncte multiple electromecanice GENIUS şi sistemele de închidere în puncte multiple cu
deschidere automată. Prin intermediul
seturilor predefi nite există în prezent
posibilitatea de a comanda toate componentele necesare prin intermediul
unui număr de comandă. Seturile vor fi
echipate în mod suplimentar cu kituri
opţionale de extindere, în formă modulară, de exemplu cu funcţie WLAN sau
cu io-homecontrol.

5

2

3
4

nu este necesar un electrician specializat
formularea de comenzi şi instalarea
fără erori
lucrări de instalare/montaj efectuate
rapid
toate componentele confecţionate în
prealabil
cu racorduri pentru cabluri şi contacte
cu fi şe codate
protejat împotriva modifi cării polarităţii, cu blocare, fără sensibilitate la
trepidaţii
sistem modular de subansamble

GENIUS 2.1 Motor

alimentarea cu energie electrică: 230 V
eforturi reduse pentru efectuarea lucrărilor de montaj
cablare Plug & Play
blocare şi deblocare rapidă, silenţioasă
soluţie de perspectivă pentru uşi sigure
şi confort de utilizare care nu implică
atingere
posibilitatea de combinare cu sisteme
de control al accesului şi numeroase
aplicaţii suplimentare
buton cu LED în mai multe culori pentru asistenţă la nivelul meniului şi în
stare montată
senzor magnetic cu indicarea stării prin
intermediul LED-urilor în mai multe
culori
interfaţă digitală RS485 pentru scopuri
de diagnosticare, actualizare şi coordonare

Alimentator integrat
în ramă

Trecere pentru cabluri

montare în rama uşii
prelucrare efi cientă:
posibilă montarea completă pe
parcursul procesului de fabricaţie
montare la faţa locului graţie soluţiei Plug-and-play
alimentarea cu energie electrică prin
intermediul conexiunii de 230 V
particularitate: semnal de comutare
de 12 V AC/DC, conectarea deschizătorului electric, respectiv interfonul
cu posibilitate de utilizare ca semnal
de deschidere pentru GENIUS

trecere pentru cabluri pentru montarea ascunsă în falţul uşii
clasa de protecţie IP 67
aspect de siguranţă: trecere pentru
cabluri accesibilă numai cu uşa deschisă
activităţi facile de întreţinere, montaj şi service ca urmare a contactelor
facile cu fi şe
trecere pentru cabluri fără carcasă:
unghi de deschidere 180°
trecere pentru cabluri cu carcasă:
unghi de deschidere 100°, respectiv
180°

4.1

4.2

4.1 T R E C E R E P E N T R U C A B L U R I F Ă R Ă

C ARC A S Ă
4.2 T R E C E R E P E N T R U C A B L U R I C U

C ARC A S Ă
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Încrederea este un lucru benefic,
controlul accesului este şi mai bun.

Pentru utilizarea în cadrul întreprinderilor, GENIUS poate fi controlată de
sisteme de control al accesului, care
atribuie personalului drepturi de acces
definite cu precizie pentru toate încăperile. Prin intermediul modului de zi/
noapte este obţinută o sincronizare
perfectă cu timpii de lucru. Este posibilă
şi combinarea cu comutatoare temporizate, instalaţii de alarmă sau mecanisme
de acţionare a uşilor rotative.

Pentru utilizarea în domeniul construcţiei de locuinţe proprietate personală
avem la dispoziţie diferite sisteme de
control al accesului. De la transponder la
sisteme radio şi până la scanere digitale
sau KFkeyless cu aplicaţia pentru Smartphone.
NOU: În prezent, numeroase soluţii ale
GRUPULUI SIEGENIA, de la KFV GENIUS,
continuând cu DRIVE axxent DK şi până
la ventilatorul de perete AEROPAC, pot fi
controlate prin intermediul unei aplicaţii
unice, SIEGENIA Comfort.

Pentru producător:
compatibil cu sistemele de închidere
în puncte multiple KFV GENIUS şi
AS 3500/AS 3600 cu sistem de deschidere automată
soluţie de perspectivă pentru uşi
sigure
confort de utilizare fără contact în
combinaţie cu KFVkeyless

Pentru utilizator:
sisteme electronice sigure de control
al accesului pentru susţinerea protecţiei mecanice împotriva pătrunderii
prin efracţie
deservire extrem de sigură şi fără chei

ADMINIS TR ARE A FOARTE FACIL Ă A DREP TURILOR ELEC TRONICE DE ACCE S PRIN
I N T E R M E D I U L A P L I C AŢ I E I Ş I D E S C H I D E R E A U Ş I L O R F Ă R Ă C O N TA C T, P R I N B L U E T O O T H .
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Scaner digital

sistem biometric de control al accesului
la alegere integrată în foaia de uşă
sau cu posibilitatea de instalare externă
până la 99 de posturi de memorie
programabile
fără componente electronice separate de evaluare
eforturi reduse de cablare la instalare
alimentarea cu energie electrică
direct prin intermediul GENIUS
Opţional: Confortable App pentru
administrarea utilizatorilor şi a sistemelor

KFVkeyless

sistem electronic de control al accesului via Bluetooth
la alegere integrată în foaia de uşă
sau cu posibilitatea de instalare
externă
soluţie sub forma unei aplicaţii adaptate în funcţie de cerinţele utilizatorilor
deschiderea uşii fără contact prin
intermediul funcţiei Bluetooth din
Smartphone — sau, alternativ, prin
înregistrarea codului în blocul de tastatură
administrare facilă a utilizatorilor şi a
sistemelor

SIEGENIA Comfort

pentru controlarea mai multor produse compatibile cu Comfort-App ale
SIEGENIA
aplicaţie gratuită pentru controlarea
echipamentelor cu Smartphone, tablete sau prin intermediul computerului, fără a necesita o reţea suplimentară WLAN
posibilitate de conectare la o reţea
WLAN de la domiciliu
deservire, inclusiv răspuns cu privire la
stare (în funcţie de echipament)

S O L U Ţ I A P O T R I V I TĂ P E N T R U F I E C A R E U T I L I Z A R E .
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Sistemele noastre de închidere:
maeştrii claselor de rezistenţă.

26

Cu siguranţă pentru fiecare
uşă sistemul corect de închidere.

Grupa de produse KFV oferă o varietate
ridicată de sisteme de închidere pentru
construcţia de obiective comerciale,
industriale şi locative. În cadrul acestui
document regăsiţi sistemul potrivit de
închidere pentru fiecare uşă.
Broaştele noastre detaşabile sunt disponibile fără îndoială pentru uşi cu element de falţ sau elemente suprapus cu
diferitele tipuri de sisteme de închidere
totală, buton pentru cabine de baie sau
cilindru de închidere.
Sistemele de închidere pentru cabluri
tubulare sunt comercializate de noi cu 1
sau 2 curse, cu deviere diferită a zăvorului (15, 20 şi 25 mm), diverse dimensiuni ale dornurilor, precum şi în diferite
variante de manşon.

Siguranţa de la o uşă la alta.
Clasa 1: pentru uşile deschise numai
ocazional şi cu atenţie — de exemplu
uşile pentru spaţiile de depozitare.
Clasa a 2-a: pentru uşile deschise periodic şi cu atenţie — de exemplu uşi de
birou.
Clasa a 3-a: pentru uşile deschise
frecvent şi, în parte, cu exercitarea unei
forţe ridicate — de exemplu uşile în
clădirile publice.
Clasa a 4-a: pentru ușile deschise foarte
frecvent şi, în parte, în forţă — de exemplu uşile cu nivel ridicat de protecţie
împotriva pătrunderii prin efracţie şi
uşile din clădirile publice.

B R O A S C Ă D E TA Ş A B I L Ă ,

B R O A S C Ă D E TA Ş A B I L Ă ,

B R O A S C Ă D E TA Ş A B I L Ă ,

B R O A S C Ă D E TA Ş A B I L Ă ,

CL . 1

CL . A 2-A

CL . A 3-A

CL . A 4-A
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Special inovator:
broaştele noastre speciale.

În domeniul aplicaţiilor speciale, KFV
deschide, prin intermediul unui portofoliu extins de produse având ca obiect
broaşte speciale, posibilităţi variate.
În acest context este oferită în toate

situaţiile soluţia adaptată în funcţie
de necesar cu raportare la cerinţele
speciale, de exemplu broaşte pentru uşi
culisante cu zăvor cu cârlig sau zăvor tip
compas, broaşte pentru uşile de protecţie împotriva radiaţiilor şi un număr
mare de broaşte speciale suplimentare,
de exemplu şi în zona de protecţie antipanică şi împotriva incendiilor.

B O LŢ D E B L O C A R E -

B O LŢ D E B L O C A R E

BROA S C Ă CU

B R O A S C Ă C U B O LŢ

BROA S C Ă PENTRU

B R O A S C Ă C U Z ĂV O R

OS CIL ANT - BROA S C Ă

Z ĂV O R

DE BLOCARE

U Ş I B ATA N T E

BROA S C Ă PENTRU UŞI

BROA S C Ă PENTRU UŞI

CULISANTE

CULISANTE

C U Z ĂV O R

BROA S C Ă PE NTRU UŞ Ă DE PROTEC ŢIE
Î M P O T R I VA R A D I AŢ I I L O R
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Forţa magnetului:
zăvoarele noastre magnetice.

Prin intermediul broaştelor noastre
magnetice îmbunătăţim decisiv confortul locativ. Cu uşa deschisă, zăvorul
magnetic este la faţă în caseta zăvorului
şi rămâne astfel aproape invizibil.

Magneţii puternici trag zăvorul în interiorul tablei de fi xare şi o fi xează în punctul respectiv în condiţii de siguranţă.
Rezultatul acestui detaliu inteligent este
reprezentat de o acustică decentă.

Pentru producător:
costuri mai reduse de montaj
nu necesită efectuarea de lucrări de
întreţinere şi rulează uşor
declanşarea zăvorului prin intermediul
tehnologiei moderne magnetice Neodym — fără pierderea forţei magnetice
căptuşire inferioară a zăvorului
magnetic rotativ — posibilă reglarea
presiunii

Pentru utilizator:
aspect de calitate superioară prin
dispunerea la faţă a zăvorului
tehnologie cu magneţi cu nivel
redus de uzură — fără zăvoare care
ies în afară
acustică plăcută

BROA S C Ă M AG NE TIC Ă 1 16

BROA S C Ă M AG NE TIC Ă 1 1 1

Tehnologia magnetică pentru uşi interioare şi de exterior cu închidere cu elemente suprapuse: fără secţiuni de
table de închidere.

Tehnologia magnetică în conformitate cu norma DIN 18251-1
pentru uşi de interior fălţuit: broaştele clasice detaşabile
pot fi înlocuite facil.

29

Ultimul lucru care ar trebui
să vă îngrijoraţi în situaţii de urgenţă
este reprezentat de uşi.

30

Protecţie împotriva incendiilor,
ieşire de urgenţă, panică.

Gama noastră completă de broaşte şi sisteme de închidere în puncte multiple vă
oferă numeroase soluţii care şi-au dovedit utilitatea practică; pentru uşile de
protecţie împotriva incendiilor, sistemele
de închidere pentru ieşirile de urgenţă
conform normei EN 179 şi broaşte antipanică conform normei EN 1125. Acestea
se caracterizează prin siguranţa maximă
de funcţionare şi o deservire foarte facilă.
Pentru că, în situaţii de urgenţă, aşa cum
se ştie, contează fi ecare secundă.

Am revoluţionat procesele de producţie
a unei uşi de ieşire antipanică cu două
canaturi. Prin intermediul soluţiei cu
trei elemente care permite montarea în
condiţii facile, cu tehnologie cu bare de
antrenare, se reduc la minim costurile de
frezare, iar intervalul de producţie a unui
canat secundar antipancă scade enorm.

Pentru producător:
Pentru utilizator:
modele unitare de frezare pentru cadeschiderea fără cheie în direcţia de
naturi şi rame — sistem de subansamevacuare este posibilă în toate situaţible KFV
ile
disponibile diverse dimensiuni ale dorla deschiderea canatului fi x al uşii
nului şi distanţe
cu două canaturi de ieşire antipanidirecţia DIN şi direcţia de evacuare pot
că, canatul principal se deblochează
fi reglate individual
automat, elementul eliberează drumul
toate broaştele şi sistemele de închidede evacuare cu întreaga sa lăţime de
re în puncte multiple pot fi utilizate cu
deschidere
posibilă versiunea GENIUS antipanică
caracter universal pentru EN 179 şi
— blocarea şi deblocarea electromeEN 1125
posibilitate de livrare cu trei funcţii de
canică a uşii
închidere (B, D sau E)
pentru toate profi lurile obişnuite de
manşoane din materialele reprezentate de lemn, PVC şi metal
posibilă utilizarea în elementele de uşă
cu o înălţime totală de până la 3 m

P O T F I U T I L I Z AŢ I C I L I N D R I C U C L I C H E T F I X S A U M O B I L , P R E C U M Ş I C I L I N D R I
M E C AT R O N I C I C U D I A M E T R U L C O N F O R M N O R M E I D I N 1 8 2 5 2 .
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Diversitatea reprezintă programul
nostru cadru.

32

Tipul corespunzător pentru fiecare cerinţă.

Indiferent de sistemul de profile, indiferent de profilul uşii: diversitatea reprezintă programul nostru cadru. Dar în
ceea ce priveşte grupa de produse KFV,
un rol esenţial revine inovaţiilor acestora, de exemplu noul sistem de reglare
a presiunii. Prin plaja sa amplă de reglare
(+/- 2,5 mm), în asociere cu adâncimea
redusă de montaj, aceasta este cea mai
bună de la nivelul pieţei. O presiune
mult mai ridicată de apăsare garantează
protecţia efectivă, de exemplu împotriva
curentului şi a ploilor torenţiale.

REGL AREA PRESIUNII

Căptuşeala posterioară a zăvorului
poate fi montată confortabil din faţă şi
este disponibilă în adâncimi diferite de
montaj. Poziţionarea corectă, la montare
şi în asociere cu un aspect atractiv în
contextul profilurilor diferite din material
plastic, este asigurată de noile capace
profilate.

C ĂPTUŞE AL A POSTERIOAR Ă
A Z ĂV O R U L U I

C A PA C P R O F I L AT
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Table de închidere individuale

utilizare ﬂ exibilă
efi cient din punct de vedere al costurilor şi cu montare facilă
cu reglarea presiunii pentru zăvorul
şi bolţul de blocare în zona zăvorului
prin intermediul unei piese AT
cu reglarea excentrică a presiunii pentru bolţul rotund şi cârlig pivotant

34

Reglete de închidere

aspect atractiv, fi ind utilizate reglete
continue de închidere
montare facilă, deoarece se impune
doar montarea unei secţiuni
cu jgheab de alimentare şi reglarea
presiunii prin intermediul unei piese
AT în zona zăvorului
cu reglarea excentrică a presiunii pentru bolţul rotund şi cârlig pivotant

Reglete de închidere
pentru deschizătorul electric

conceput special pentru blocarea
multiplă cu trei zăvoare AS 2750
este combinat cu trei sisteme electrice de deschidere disponibile în comerţ
cablarea se realizează pe latura ramei
activarea tuturor celor trei zăvoare se
realizează prin intermediul deschizătorului electric

Feroneria cu canat secundar

Asigurarea pe latura balamalelor

utilizarea a unui canat secundar pentru uşile de intrare cu două canaturi
cu posibilitate de combinare cu
sisteme de închidere KFV în puncte
multiple mecanice şi
electromecanice
disponibile la comandă
pe dreapta sau stânga în
funcţie de direcţia DIN
a canatului din dreptul
culoarului
blocare şi deblocare
facilă prin intermediul
manetei
siguranţă specială prin
intermediul bolţurilor
puternice

este alcătuită din două elemente de
blocare cu pene, uniforme, cu dinţi
poate fi adaptată la luftul pentru falţ
al sistemului respectiv de profi le
poate fi de asemenea frezat

Elemente de închidere pe ramă cu
placă de rigidizare

Bucşă cilindrică închidere
pentru pragul de jos

soluţie recomandată pentru uşi de
acces în locuinţă cu izolaţie şi placarea
sistemelor diferite de uşi, în diferite
variante de execuţie
de exemplu ca tablă pentru bolţ de
blocare/zăvor sau ca element de asigurare pe latura balamalelor, etc.

adaptată în funcţie de feroneriile cu
canat secundar KFV pentru închidere
inferioară cu zăvoare
reglarea presiunii de apăsare +2/-1 mm
în acest mod pot fi compensate toleranţele de montaj
forţe reduse de acţionare prin frecare
minimizată a materialului plastic pe
oţel
garnituri de compensare în pante de
5° şi 9° disponibile pentru adaptarea la
praguri

axxent balama de uşă:
dispus acoperit complet

pentru uşi de aluminiu până la 120 kg
reglare facilă 3D
balama din două elemente cu secţiune de ramă şi canat
montarea şi demontarea facilă a foii
de uşă
curăţare comodă

Zăvor pentru uz diurn

mai efi cient din punct de vedere al
costurilor în comparaţie cu un deschizător electric
pentru montarea ulterioară sau pentru utilizarea în condiţii standard la
elementele de ramă KFV
activarea zăvorului sistemului principal de închidere se realizează prin
intermediul blocării mecanice
comutare facilă prin vana de închidere
dimensiuni reduse de montaj
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Phone: +49 2051 278-0

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

Fax:

Siemensstraße 10

info@siegenia.com
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www.siegenia.com

+49 2051 278-167

SIEGENIA worldwide:

Hungary Phone: +36 76 500810
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Russia Phone: +7 495 7211762

China Phone: +86 316 5998198

South Korea Phone: +82 31 7985590
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Switzerland Phone: +41 33 3461010
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Germany Phone: +49 271 39310
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Great Britain Phone: +44 2476 622000

Ukraine Phone: +380 44 4054969
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Contact your dealer:

Rezervat dreptul de a efectua modificări tehnice şi de culoare.
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