Met SIEGENIA verwerkt u

Ruimtelijk comfort
SIEGENIA globale brochure voor
verwerkers, handelaren en vakbedrijven.

Window systems
Door systems
Comfort systems
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Ruimtelijk comfort
beleven.
Wij brengen ruimtes
tot leven.
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Voor het ruimtelijke comfort
van de toekomst.
Met onze producten en oplossingen brengen wij
ruimtes tot leven, zodat mensen zich erin thuis voelen. Dat is onze motivatie en inspiratie, maar tegelijk
ook de sleutel om samen met onze klanten op de
lange termijn succesvol te zijn.
Het gevoel voor de wensen van de markt, de ontwikkelingen van de toekomst en de behoeften van onze
klanten heeft ons vandaag de dag tot een wereldwijd
toonaangevende innovatieve partner gemaakt. Dit
hebben wij te danken aan meer dan 2.800 medewerkers in ongeveer 80 landen en de intensieve samenwerking met onze partners en klanten.

Meer dan 100 jaar ervaring.
Als Duits familiebedrijf ontwikkelen wij reeds in de
vierde generatie toekomstgeoriënteerde systemen,
die het leven voor u eenvoudiger maken bij de dagelijkse verdere verwerking en uw klanten de zekerheid
bieden dat uit vier wanden een individueel thuis of
een moderne werkomgeving ontstaat.
In onze showroom kunt u deze visie van ruimtelijk
comfort live ervaren. Ook al noemden wij het voorheen nog geen "ruimtelijk comfort": wij werken er
inmiddels al meer dan 100 jaar aan.
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Ruimtelijk comfort
verwerken.
Afgestemd op uw
behoeften.
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Diverse mogelijkheden uit één hand.
Met het complete beslagspectrum voor ramen, deuren of schuifdeuren alsmede
moderne ventilatie- en gebouwtechniek krijgt u bij de SIEGENIA GROEP eenvoudig alles uit één hand: in streng gecontroleerde kwaliteit, voor alle materialen
en openingstypes en met talrijke innovaties. Om u meer opties en uw klanten
meer ruimtelijk comfort te bieden, leveren wij u niet alleen losse modules, maar
perfect op elkaar afgestemde systemen voor de woon- en werkwereld van morgen. Zodat alle belangrijke ruimtelijke functies in het systeem samenwerken en
het comfort ontstaat, dat ruimtes tot leven brengt.

Meer flexibiliteit en rendabiliteit.
SIEGENIA raam-, deur- en comfort-systemen zijn niet alleen op maat voor uw
klanten, maar ook perfect op uw eisen afgestemd. Om uw kosten laag, maar uw
mogelijkheden groot te maken, berusten al onze prestaties op een slim modulesysteem, dat wat betreft de schaalbaarheid en efficiëntie ook in de toekomst
voor maatvoering zorgt. Zo kunt u door minder beslagonderdelen, een hoge mate
van voormontage en vrij te combineren productfamilies uw voorsprong op de
concurrentie vergroten.

Diensten op maat.
Het zijn vaak de kleine dingen die in de praktijk het doorslaggevende verschil
maken. Met SIEGENIA hebt u een partner, die op ieder detail let en uw dagelijkse
behoeften als geen ander kent. Daarom hebben wij niet alleen onze productsystemen, maar onze totale knowhow perfect voor u gebundeld, in servicepakketten, die u ter zake adviseren, informeren of ter plaatse ondersteunen. Of het
nu is voor uw productie, de training van uw medewerkers, uw marketing of met
professionele services ter plaatse bij uw klanten: wij staan voor u klaar!
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Ruimtelijk comfort
plannen.
Daarop kunt u bouwen.

Meer planningskwaliteit met ruimtelijk comfort.
Onze hoogwaardige beslag-, ventilatie- en gebouwentechniek
levert u niet alleen belangrijke bouwstenen voor moderne woon- en
ruimteconcepten, maar goed op elkaar afgestemde systemen. Want
pas als alle functies in de ruimte als één systeem samenwerken, kan
uit een ruimte een leefruimte ontstaan.
Met SIEGENIA hebt u de vrijheid om het comfort te scheppen, waarmee ruimtes tot leven komen: ruimtelijk comfort.

Uitgebreide ondersteuning.
Wij willen u door gekwalificeerde consulentie en service optimaal ondersteunen.
Daarvoor staan naast ons team met
objectadviseurs en toepassingstechnici ook
de bijbehorende datatechniek en software
voor u klaar.
architecten.siegenia.com
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Het complete SIEGENIA-assortiment
Systemen voor meer ruimtelijk comfort
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Raamsystemen
Innovatieve beslagsystemen voor houten,
kunststof en aluminium ramen.

Wat van vier wanden een thuis maakt, zijn niet alleen de mensen
waarmee wij dat delen. Het is ook het samenspel van vele technische aspecten, die iedere dag voor meer veiligheid, lichtheid, licht
en frisse lucht zorgen. Want de individuele ruimtelijke functies en
het totale ruimtelijke gevoel geven de doorslag voor hoe goed een
woon- en leefruimte daadwerkelijk bij ons past. Zo laten ramen
met geïntegreerde ventilatie- en bewakingstechniek of via app bedienbare aandrijvingen het comfort ontstaan dat ruimtes tot leven
brengt: ruimtelijk comfort.

Raambeslagen voor hout en kunststof
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Verdekt liggende raambeslagen
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Raambeslagen voor aluminium
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Raamsystemen · Hout en kunststof

TITAN
Het toekomstgeoriënteerde beslagsysteem
voor meer flexibiliteit en rendement.
Met het TITAN beslagsysteem voor ramen van hout, hout-aluminium of kunststof is men optimaal voorbereid om ook in de toekomst bijzonder flexibel, productief en succesvol te zijn. Zowel voor de traditionele beslagmontage als voor de productie op afzonderlijke profielstukken:
TITAN biedt in de meest uiteenlopende raam- en openingstypes alle opties voor de individuele
schaalparameters, om uiterst precies op speciale projecteisen of marktveranderingen te kunnen
reageren. Met de maximale diversiteit aan oplossingen bij een minimaal aantal onderdelen, de
hoge mate van voormontage en de optimale instelmogelijkheden zorgt TITAN voor een slanke
logistiek en een zeer eenvoudige verwerking.

Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkorting van de bevestigingstijd door veelvuldige productverbeteringen
Montage ook aan het losse kap- en vleugelprofiel mogelijk
Doordachte logistiek voor verhoging van de efficiëntie en rentabiliteit
Hoogwaardige materialen, efficiënte verwerking en hoge functionaliteit
Raamelementen tot weerstandsklasse RC4 realiseerbaar
Zeer eenvoudige montage van beslag en raamelement
Opliggende of verdekt liggende scharnierzijden
Door veelvuldige toepassingsvoordelen ook voor huiseigenaren een goede keuze
Individuele vormgeving mogelijk door een grote verscheidenheid aan producten
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Comfortveiligheidsnok

Kozijnonderdelen

Toebehoren

• Effectieve systeemopbouw tot RC4
• Uiterst krachtige hoogteverstelling:
ook voor zeer hoge sluitnaadgebieden
• Compenseert hoge toleranties
traploos en behoudt automatisch de
positie
• Voor een op ieder moment optimaal
ingesteld sluitsysteem
• Minder beslagonderdelen, minder
instelactiviteiten

• Robuuste kozijndelen, die optimaal op
de comfortveiligheidsnok afgestemd zijn
• Voor consequente inbraakwering,
permanent hoog bedieningscomfort en
optimale afdichting
• Veiligheidssluitplaten en kiepvergrendelingslager met individualiseerbare
logoclip: apart of voorgemonteerd
bestelbaar
• Geoptimaliseerde standaard sluitplaten
uit staal-kunststof-combinatie

• Comfort-schaar voor de mechanische
sluitondersteuning vanuit de kiepstand
• Beveiligde kierventilatie TITAN vent
secure: RC2-gecertificeerde kiep-kierventilatie
• Verdere gemakkelijk integreerbare
aanvullende onderdelen of accessoires als vleugelheffer, vleugelrem en
deursnapper
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Raamsystemen · Hout en kunststof

TITAN axxent 24⁺
De nieuwe generatie verdekt liggende beslagen.
Voor de strakke, rechtlijnige vormtaal en lijnvoering van moderne architectuur met raamoppervlakken met royale afmetingen en smalle aanzichtsbreedtes hebben wij met het beslagprogramma axxent de nieuwe generatie verdekt liggende oplossingen voor u gereed. Hier treft
een ultiem design een uitgekiende techniek. Een doordacht design, het gebruik van robuuste
materialen, een afgestemde combinatie van materialen en de modernste technologie bij de
montage maken onze nieuwe TITAN axxent 24+ eenvoudiger, robuuster, slijtagearmer en beter
functionerend dan enige eerdere scharnierzijde. Ofwel: vergeet uw bedenkingen tegen verdekt
liggende beslagen!

Voordelen
• Voor houten en hout-aluminium-profielen met minstens 24 mm sponningdiepte net als voor kunststof profielen
en aluminium systemen met 16 mm beslagopnamegroef
• Hoge draagkracht tot 150 kg zonder aanvullend beslagonderdeel
• Traploze aandrukverstelling op het bovenste en onderste draaipunt voor optimale afdichting
• Eenvoudig inhaken van de vleugel in kiep- of licht geopende stand
• Optimaal toegankelijke 3D-afstelling
• Ideaal voor ramen met geringe afmetingen door de compacte bouwwijze
• Lagere voorraadkosten en snellere aanslag door minder
beslagonderdelen
• Snellere montage tijdens het bouwproject
• Bescherming van het hoeklager tegen vuil door stijlvolle afdekkap

Raamsystemen · Aluminium

ALU axxent PLUS
Plaats een onzichtbaar axxent.
Met de nieuwe ALU axxent PLUS biedt SIEGENIA de perfecte oplossing voor designgeoriënteerde ruimtelijke concepten. Alle beslagcomponenten zijn volledig verdekt liggend in het kozijnprofiel geïntegreerd. Door zijn grote draagkracht kunnen ook grote en zware raamelementen
veilig en blijvend bewegen. Aangevuld met de designgreep ALU GLOBE RR ontstaat zo een tot
het essentiële gereduceerd raamdesign. Het sterk gereduceerde aantal afzonderlijke componenten en de hoge mate van voormontage met klembare compacte componenten zullen uw
productieprocessen optimaliseren. De ALU axxent PLUS is vrij te combineren met het universele toebehorenassortiment van het volledige ALU-systeem. Van de rozetvrije greep tot en met
inbraakwerende ramen tot RC3 met geïntegreerde elektronische sluitcontrole kunnen nagenoeg alle klantenwensen zonder problemen gerealiseerd worden.

Voordelen
• Hoge duurzaamheid tot 150 kg zonder extra staafondersteuning voor draai-, draai-kiep- en valramen
• Verdekt liggende draaipunten ondersteunen de realisatie van smalle profielaanzichtsbreedtes en genereren
maximale vrijheid van de gekleurde raamvormgeving
• Ook geschikt voor extreem smalle raambreedtes van slechts 210 mm bij draaivleugels en 380 mm
bij draai-kiep-vleugels
• Grote openingshoek van 110° in draaistand
• Beveiliging tegen dichtslaan van de schaar in kiepstand
• Snelle montage door klembare compacte beslagonderdelen en hoge mate van voormontage
• 3D-instelbaarheid voor een eenvoudige inbouw van de raamelementen in het gebouw
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Raamsystemen · Aluminium

ALU 2200/5100/5200
Het beslagsysteem voor alle dagschoten.
De ALU 2200 is een beslag, dat speciaal voor kleinere vleugelafmetingen en vleugelgewichten
tot 80 kg werd ontwikkeld. Als volwaardig lid van de ALU productfamilie biedt het systeem
natuurlijk alle voordelen van het ALU assortiment.
De ALU 5100 draagt vleugelgewichten tot 100 kg. Dankzij de geintegreerde zijdelingse verstelling laat hij ook montageonnauwkeurigheden toe.
De ALU 5200 scoort wat betreft het design, een hoge duurzaamheid tot 170 kg alsmede slijtagevrijheid en breidt zodoende het toepassingsspectrum van klembare beslagoplossingen in de
utiliteitsbouw uit.

Voordelen
•
•
•
•
•
•

Voorgemonteerd componentensysteem voor efficiënte montage en voorraadhouding
Beslagonderdelen DIN rechts en links te gebruiken
Compensatie van productie- en montagetoleranties en eenvoudig onderhoud door 3D-instelbaarheid
Roestvrije materialen voor een permanent beschermde oppervlakte
Verkrijgbaar in vele RAL-kleuren
Vrij te combineren, uitgebreid toebehorenassortiment

ALU 2200
tot 80 kg vleugelgewicht

ALU 5100
tot 100 kg vleugelgewicht

ALU 5200
tot 170 kg vleugelgewicht

• Perfecte instap in het complete
ALU-beslagprogramma
• Integreerbaar in het modulaire ALU
bouwgroepensysteem

• Met geïntegreerde zijdelings verstelling
boven en onder
• Gemakkelijk inhaken van de vleugel
• Robuuste look

• De allrounder in de productfamilie van
de ALU beslagen
• Van de standaardtoepassing tot en
met speciale vormen en zeer hoge
eisen
• Met geïntegreerde zijdelingse
verstelling boven en onder
• Gemakkelijk inhaken van de vleugel
• Robuuste look
• Speciaal ontwikkeld voor optimale
productieprocessen en perfecte
productielogistiek
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Raamsystemen · Aluminium

ALU 300 D/ALU 200
Draagkrachtige beslagoplossingen voor grote glaspartijen.
Royaal gedimensioneerde glazen puien zijn erg in trek en brengen veel gewicht op de weegschaal. Dat betekent voor het draagvermogen van de beslagtechniek een buitengewone
uitdaging, die onze constructeurs graag zijn aangegaan. Het resultaat mag gezien worden:
vleugelbreedtes tot en met 1.500 mm, gecombineerd met 2.800 mm hoogte en een toegestaan
vleugelgewicht van max. 300 kg.
De ALU 300 D is voor draaivleugels met max. 300 kg gewicht ontworpen. Voor draai-kiepramen tot 200 kg gewicht is de ALU 200 bedoeld. Beide overtuigen door bijzonder flexibele
instelmogelijkheden en een uitgebreid toebehorenassortiment.

Voordelen

ALU 300 D
tot 300 kg vleugelgewicht

ALU 200
tot 200 kg vleugelgewicht

• Efficiënte logistiek door modulair
systeem
• Uitgebreid toebehorenassortiment
• Ideaal voor het gebruik bij geluids-,
warmte- en inbraakwering

• Openingsvariant draai
• Traploze hoogte-instelling
• Ook als barrièrevrije oplossing volgens
DIN 18040 mogelijk

• Openingsvariant draai-kiep en
kiep-draaielement
• Traploze hoogte- en zijdelingse
instelling
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Deursystemen: schuifelementen
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Deursystemen: schuifelementen
Meer comfort en vrijheid bij de vormgeving
in iedere gewichtsklasse, materiaal- en
openingstype.

De ware grootte van een ruimte is niet te meten in vierkante
meter, maar in optische breedte en natuurlijk daglicht. Hier spelen
grote schuifelementen van hout, kunststof of aluminium met
PORTAL schuifdeurbeslagen van SIEGENIA hun troeven uit. Want
door maximale productkwaliteit en innovatieve comfortdetails tot
aan de barrièrevrije oplossing kunnen ze in iedere maat, openingstype en gewichtsklasse veilig en comfortabel bediend worden.
Soms ook met een druk op de knop of met de SIEGENIA
Comfort App. Op deze manier creëert PORTAL de ruimte voor
mooi, barrièrevrij wonen en biedt het u tegelijkertijd optimale
vooruitzichten op een strakke logistiek en meer efficiëntie.

Hef-schuif
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20

Parallel-schuif-kiep
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Deursystemen: schuifelementen · Hef-schuif

PORTAL HS
Het hef-schuifbeslag met barrièrevrije onderdorpels.
Met max. 12 m openingsbreedte en een kleine 20 m totale breedte brengt PORTAL HS beweging in moderne vormgevingsconcepten. Dankzij de deskundigheid van tientallen jaren ontwikkeling is de hef-schuiftechniek van SIEGENIA zo geavanceerd, dat ook vleugelgewichten van
max. 400 kg veilig en comfortabel kunnen worden bediend.
Voor de barrièrevrije doorgang zorgt de ECO PASS onderdorpel: naast de standaard dorpel
biedt het ECO PASS-assortiment een barrièrevrije 5 mm-uitvoering of de gelijkliggende
0 mm-onderdorpel ECO PASS SKY axxent. Bovendien maakt het unieke 10-kamer-profiel een
eersteklas warmteisolatie mogelijk.
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Met onze gelijkliggende dorpel
ECO PASS SKY axxent biedt u uw
klanten een oplossing, die barrièrevrijheid, energie-efficiëntie en design
effectief met elkaar combineert. De
vaste beglazing gaat daarbij naadloos
in de dorpel over.

Voordelen

Onderdorpel ECO PASS
5 mm-looprail

Onderdorpel ECO PASS axxent
0 mm-looprail

• Eenvoudige bediening
• Combineerbaar met de SOFT CLOSE
demper voor het zacht glijden van de
vleugel in de eindstand
• Standaard met kierventilatie
• Barrièrevrije uitvoeringen
• Hoge basisveiligheid als standaard
• Zonder problemen uitbreidbaar tot
RC3 conform EN 1627–1630: door vier
vergrendelingsnokken en drie paar
achtergrijpbeveiligingen aan de afdeklijst DS28/48/28

• Barrièrevrijheid door achteraf aan te
brengen opvulplaten volgens
DIN 18040-2
• Slechts 5 mm hoge looprail en 3°-schuine kant tot de buitenvloer standaard
• Perfecte bouwkundige aansluiting door
slimme koppelstukken

• Geen schuine kanten, 0 mm-looprail:
barrièrevrijheid volgens DIN 18040-2
• Design van de dorpel en de afwateringsgoot als uit één gieting mogelijk
• Perfecte bouwkundige aansluiting
en optimaal ontwateringssysteem
mogelijk
• Voor hout-aluminium-elementen
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Deursystemen: schuifelementen · Parallel-schuif

PORTAL PS comfort
Het parallel-schuifbeslag met een uiterst hoog
bedieningscomfort.
Minder is vaak meer. In geval van het parallel-schuifbeslag PORTAL PS comfort betekent dat de
beperking tot de basisfunctie schuiven de gebruikers een maximaal bedieningscomfort biedt.
De PORTAL PS comfort kan intuïtief als een draairaam bediend worden: een lichte 90°-draai
van de greep is voldoende en zelfs schuifelementen met grote oppervlakte en zwaar gewicht
gaan heel eenvoudig en bijna vanzelf open.

Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor elementen van hout, kunststof en aluminium tot 200 kg vleugelgewicht
Gemakkelijke en comfortabele bediening
Rustig, gelijkvormig loopgedrag
Intuïtief bedienbaar, vergelijkbaar met een draairaam
Inbraakwering tot weerstandsklasse RC2
Robuust en veilig in het gebruik, onjuiste bediening is praktisch onmogelijk
Hoge dichtheid door het ontbreken van een dichtingsonderbreking
Modern design van de afdekkappen

Deursystemen: schuifelementen · Parallel-schuifkiep

PORTAL PSK comfort
Het parallel-schuif-kiepbeslag voor veelzijdig comfort
en soepele loop.
De architect wil meer veelzijdigheid en ontwerpvrijheid – de aannemer meer licht en comfort.
Met de parallel-schuifkiepelementen van de PORTAL PSK beslagen hebt u de oplossing voor
beide. PORTAL PSK beslagen bestaan bestaat uit meerdere beslagcomponenten die gezamenlijk een intuïtieve bediening mogelijk maken, ook voor ongeoefende gebruikers. Door de zeer
hoge uitzetbreedte van de loopwagen van 125 mm zijn de beslagen geschikt voor zeer diepe
kozijnprofielen.

Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor elementen van hout, kunststof en aluminium tot 200 kg vleugelgewicht
Gemakkelijke en comfortabele bediening
Rustig, gelijkvormig loopgedrag
Intuïtief bedienbaar, vergelijkbaar met een draairaam
Inbraakwering tot weerstandsklasse RC2
Robuust en veilig in het gebruik, onjuiste bediening is praktisch onmogelijk
Hoge dichtheid door het ontbreken van een dichtingsonderbreking
Modern design van de afdekkappen
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Deursystemen: schuifelementen · ECO SLIDE schuif

PORTAL ES
Het ECO SLIDE schuifbeslag met het speciale dichtingssysteem.
Een speciaal dichtingssysteem onderscheidt het beslag ECO SLIDE van SIEGENIA. De complete
nieuwe ontwikkeling binnen de productgroep PORTAL combineert de eenvoudige bediening
van hef-schuifsystemen met de hoge dichtheid van parallel-schuifkiepsystemen. De constructieve voorwaarden daarvoor worden gecreëerd door de combinatie van een ononderbroken
afdichting rondom en een speciale loopwagen met innovatieve geleidings- en sluitelementen.

Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economische oplossing voor schuiframen of -deuren met max. 250 kg vleugelgewicht
Voor houten, kunststof en aluminium elementen
Comfortabele bediening
Hoge dichtheid door ononderbroken, rondom lopende dichting
Standaard met kierventilatie
Lage doorgangshoogtes mogelijk, daardoor ook comfortabele bediening als schuifraam
Smalle aanzichtbreedtes
Eenvoudige en snelle montage
Combineerbaar met de SOFT CLOSE demper voor het zacht glijden van de vleugel in de sluit- en/of eindstand
Onderhoudsarm

Deursystemen: schuifelementen · Vouw-schuif

PORTAL FSPLUS
Het vouw-schuifbeslag voor grote openingsbreedtes
en volledige flexibiliteit.
Met de PORTAL FSPLUS kunnen vouw-schuifelementen met wel zeven elementen en tot maximaal 80 kg per vleugel zeer gemakkelijk worden samengevouwen en openingsbreedtes tot
6,3 m worden gerealiseerd. Door de lakbare beslagafdekkingen is tevens een vrij kleurontwerp
mogelijk. Met naar buiten openende vouw-schuifelementen ontstaan aanvullende zakelijke gebieden. Door het gebruik van nieuwe materialen en coatingstechnologieën is het beslag meer
dan ooit geschikt voor een duurzame toepassing, ook voor buiten.

Voordelen
•
•
•
•

Voor houten, kunststof en aluminium elementen
Ruime doorgang, onbeperkte openingsbreedtes
Comfortabele bediening
Soepele loop van de vleugel door kogelgelagerde looprollen
van speciale kunststof
• Onderhoudsvrije raamscharnieren door pvc-lagers
• Ook verkrijgbaar in uitermate corrosiebestendige roestvrijstalen look
• Barrièrevrije dorpeluitvoering volgens DIN 18040 mogelijk
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Deursystemen: toegangsdeuren

25

Deursystemen: toegangsdeuren
Het volledige gamma van moderne sluitsystemen.

Moderne meerpuntssluitingen en toegangscontrolesystemen
maken deuren niet alleen veiliger, comfortabeler en intelligenter,
maar zorgen ook voor geheel nieuwe mogelijkheden om nieuwe
markten te openen. Daarnaast bieden KFV sluitsystemen u naast
weerstandskracht zonder compromissen ook de nodige vrijheid in
de vormgeving: in het voor productie geoptimaliseerde modulair
systeem en van het hoogwaardige insteekslot tot aan de tweevleugelige vluchtdeuroplossing. Zo kan het ruimtelijke comfort van
de toekomst al bij de deur beginnen: deze kan bijvoorbeeld via een
app of via vingerscanner geopend worden en door enkel dichttrekken automatisch vergrendelen.

Meerpuntssluitingen
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Deursystemen: toegangsdeuren · Meerpuntssluitingen

Modulesysteem KFV ONE
De nieuwe generatie meerpuntssluitingen met sleutelbediening.
Het modulesysteem KFV ONE maakt de configuratie mogelijk van een breed scala aan varianten, dat zich door de maximale reductie van de vereiste beslagonderdelen, een uitgesproken
kleine voorraad en een eenvoudige bestelwijze onderscheidt. Dit begint bij het gebruik van
een uniforme voorplaat en strekt zich uit tot de gestandaardiseerde schootverbinding. Voor
eenvoudige processen zorgen daarbij de identieke frezingen en vastschroefposities, die een
serieoverkoepelend gebruik mogelijk maken. Zo creëert KFV ONE de voorwaarden voor een
maximum aan flexibiliteit en de radicale uniformering van montageprocessen.

Voordelen

Meerpuntssluitingen met sleutelbediening
Modulesysteem KFV ONE

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Uniforme frezingen, gelijke vastschroefposities
Dezelfde hoogtemaat van de bijzetslotkasten van 150 mm
Verbeterde contour van de zwenkhaak
Soepele planetaire tandwieloverbrenging
Reductie van de slotkastdikte
Hoge modulariteit, m
 aximale flexibiliteit
Eenvoudig montageproces
Eenvoudige wissel van de DIN-richting of schootkoppen

Serie BS 2100: comfortveiligheidsnok
Serie BS 2300: stalen rolschoot met schuin vlak
Serie BS 2500: conische zwenkhaken
Serie BS 2600: combinatie van beide voor maximale
veiligheid
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KFV meerpuntssluitingen
De passende vergrendeling binnen elk bereik.
KFV meerpuntssluitingen zijn perfect op elkaar afgestemde sluitsystemen, die aan de hoogste veiligheids- en comforteisen voldoen. In de bijzetslotkasten worden ook massieve ronde
stalen bouten, penschoten, erachter vergrendelende zwenkhaken of beide vergrendelingstypes
gebruikt. Door het volledig compatibele productgamma en de slimme rastermaten hebt u voor
ieder gebied een efficiënte oplossing op maat.

Drie-schoots-vergrendeling AS 2750
met sleutelbediening

Automatische meerpuntssluiting
AS 3600 met sleutelbediening

Meerpuntssluitingen met
krukbediening

• Met drievoudige zelfsluitfunctie via de
hoofd- en nevenschoten

• Viervoudig automatisch vergrendelen
via de penschoten en zwenkhaken in de
bijzetslotkasten
• Mechanisch geactiveerd via de penschoten

• Serie AS 4100:
comfortveiligheidsnok
• Serie AS 4340: stalen rolschoot met
schuin vlak
• Serie AS 4540: conische zwenkhaken
• Serie AS 4640: combinatie van beide
voor maximale veiligheid
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Deursystemen: toegangsdeuren · Elektromechanische producten

GENIUS
Comfort en veiligheid via een druk op de knop.
Het elektromechanische ver- en ontgrendelingssysteem GENIUS combineert de
beveiligingseigenschappen van een mechanische meerpuntssluiting met de comfort-bediening
van slimme elektronica. Afhankelijk van de uitvoering is deze geschikt voor de toepassing
in zowel privé woningen als commerciële en industriële gebouwen. GENIUS biedt naast de
bekende analoge in- en uitgangen nu ook de SI-BUS-interface — de digitale interface voor
SIEGENIA smart-apparaten. Daarmee kunnen bijv. de SIEGENIA-toegangscontrolesystemen
zonder aanvullende besturingseenheden met de GENIUS communiceren en maken ze zo een
bijzonder flexibel en toekomstbestendig gebruik mogelijk. De volledig digitale communicatie
maakt updates van bestaande systemen mogelijk, alsmede de functieuitbreiding en de
integratie in de bestaande Smart-Home-systemen.

Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektromechanische ver- en ontgrendeling van alle vergrendelingselementen, optimale afdichting
Permanente sluitcontrole
Geringe inbouwbreedte van slechts 16 mm en inbouwdiepte vanaf 52,5 mm
Mechanische bediening op ieder moment via een profielcilinder mogelijk
Dag-nacht-schakeling via gekleurde LEDs
Menu-navigatie en statusmelding in de ingebouwde toestand door gekleurde LEDs
SI-BUS-interface voor SIEGENIA toegangscontrolesystemen, IO-modules en verdere SI-BUS-compatibele systemen
Continu open-functie door 100 % ID (inschakelduur)

GENIUS EA

GENIUS EB

• Met geïntegreerde regelelektronica en elektronisch gestuurde
transmissiemotor
• Combineerbaar met de digitale SIEGENIA-toegangscontrolesystemen: vingerscanner, keypad, transponder
• Gebruikersgeheugen voor SIEGENIA toegangscontrolesysteem met
max. 50 gebruikers
• Naast de digitale communicatie via de SI-BUS-interface ook met
analoge toegangscontrolesystemen van andere fabrikanten combineerbaar

• Vergeleken met de versie EA aanvullend te combineren met externe systemen als stopwatch,
draaideuraandrijving of alarminstallatie
• Gebruikersgeheugen voor SIEGENIA-toegangscontrolesysteem met max. 200 gebruikers

GENIUS CA
• Vergeleken met de versies EA aanvullend met het snelopeningsmechanisme "Comfort" (mechanische snelontgrendeling van binnen via
de deurkruk)

GENIUS CB
• Vergeleken met de versie EB aanvullend met het
snelopeningsmechanisme "Comfort" (mechanische snelontgrendeling van binnen via de
deurkruk)
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Deursystemen: toegangsdeuren · Sloten

Sloten
Overtuigende oplossingen voor houten en metalen deuren
voor alle gebruikseisen.
Onze ruime sortering aan sloten biedt u in de beste verwerkingskwaliteit en voor ieder toepassingsgebied de afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de veiligheidseisen meest geschikte DIN- of speciale oplossing. Zowel voor kamerdeuren in privéwoningen als voor openbare
gebouwen, voor de eerste uitrusting of de inbouw achteraf: bij onze hoogwaardige KFV
insteeksloten voor opdek- of stompe deuren vindt u beslist wat u zoekt - en wel in de verschillende uitvoeringen: klavier, toilet of profielcilinder. Hierbij komt onze omvangrijke selectie van
smaldeur- en speciale sloten.

Magneetsloten
Synthese van elegante uitstraling en maximaal sluitcomfort.
De activering van de dagschoot wordt door speciale magneten in het kozijndeel en
de dagschoot zelf bewerkstelligd. Deze ligt bij geopende deur bijna onzichtbaar in
één lijn met de slotplaat. Pas bij volledig gesloten deur springt de dagschoot door
magneetkracht in het kozijndeel en is daar veilig gefixeerd. Hier wordt perfect
design verenigd met een geluiddempende en soepele sluitprocedure, omdat de dagschoot niet tegen het kozijnprofiel slaat.

Insteeksloten

Smaldeursloten

Speciale sloten

• Volgens DIN 18251 in de klasses 1 tot 4

• Met een of twee omwentelingen
• Met diverse schootuitstulpingen en
doornmaten

• Voor stalen deuren, deuren van
vochtige ruimtes en deuren die tegen
straling beschermen en schuif-, glasen pendeldeuren
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Deursystemen: toegangsdeuren · Nooduitgangs- en paniekdeursluitingen

Nooduitgangs- en paniekdeursluitingen
Betrouwbare en efficiënte oplossingen volgens EN 179 en EN 1125.
Of het nu gaat om nooduitgangs- of paniekdeursluitingen, insteeksloten, smaldeursloten of
meerpuntssluitingen: bij de beproefde oplossingen van het complete paniekprogramma van
KFV gaan een hoge mate van functionele en inbraakveiligheid altijd gepaard met een ongecompliceerde bediening alsmede innovatieve en efficiënte productdetails.
Bij onze paniek-, insteek- en smaldeursloten alsmede meerpuntssluitingen definieert u de
DIN-richting op ieder moment door middel van een eenvoudige schootomstelling. De vluchtrichting kan met slechts enkele handelingen, al naargelang de paniekfunctie, gewijzigd worden.
Zo hebt u slechts één product nodig voor alle vlucht- en openingsrichtingen. Onze meerpuntssluitingen voor een- en tweevleugelige deuren zijn bij alle vluchtdeurfuncties altijd op dezelfde
hoofdslotfamilies gebaseerd – en alle bijzetslotkasten hebben identieke afmetingen.

Voordelen

De verschillende sluitfuncties

•
•
•
•
•
•

Onze vluchtdeuroplossingen kunnen
over het algemeen, ook in de vergrendelde toestand, zonder sleutel in de
vluchtrichting worden geopend. Tegen
de vluchtrichting in varieert daarentegen de mogelijkheid tot het openen van
de deur afhankelijk van de sluitfunctie
(omschakelfunctie B, doorgangsfunctie
D of wisselfunctie E).

Vluchtrichting bij functie B en D op het hoofdslot instelbaar
Geschikt voor brandwerende deuren (vanaf 16 mm voorplaatbreedte)
DIN-richting instelbaar
Rozetgaten vanaf 35 mm doornmaat
Combineerbaar met standaard KFV-kozijndelen
Profielcilinder conform DIN met en zonder vrijloopfunctie alsmede
Zwitserse ronde cilinder te gebruiken
• Eenvoudige montage van de tweevleugelige oplossing door af te zien van lange
schroefdraadstangen en het gebruik van drijfstangen achter de voorplaat
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Deursystemen: toegangsdeuren · Kozijndelen en scharnierzijdebeveiligingen

Kozijnonderdelen
Het veelzijdige sluitplatenassortiment voor talrijke
profielsystemen.
De efficiëntie en veelzijdigheid van ons assortiment kozijndelen berust niet op het grote aantal
verschillende kozijndeeluitvoeringen. Nee, integendeel! Van speciale kozijndelen kan dankzij
slimme rastermaten, identieke freespatronen en de unieke Q-verstelling meestal worden afgezien - dus volledig in de zin van een gereduceerde voorraad en flexibele montage. Kozijndelen
met Q-verstelling kunnen met alle types meerpuntssluiting met rolschoot, zwenkhaak of een
rolschoot-zwenkhaak-combinatie gebruikt worden. Nog een voordeel: toleranties compenseert u door het met 5 mm grootste instelbereik van een compleet assortiment op de markt en
u profiteert gelijktijdig van de geringe inbouwdiepte en de hoogwaardige optiek.

Toepassingsgebieden voor kozijndelen met Q-verstelling

De verschillende uitvoeringen

Aanvullende uitbreidingsopties

• Meerpuntssluitingen met sleutel- of
krukbediening
• Automatische meerpuntssluiting
• Drie-schoots-meerpuntssluiting
• Paniek-meerpuntssluitingen

• Enkele sluitplaten en sluitlijsten voor
diverse deurhoogtes
• Dagschootplaatjes: standaarduitvoering
of met geïntegreerde glijgotentechniek
• Kozijndelen voor deurkierstandbeveiliging
• Oppervlaktes: verzinkt, gepoedercoat of
roestvrijstaal

• Dagschoot: vrijgave van de nachtschoot hoofdslot via een mechanische
vergrendeling, eenvoudige omstelling
via de vergrendelschuif
• Scharnierzijdebeveiliging: optimale
bescherming tegen het uittillen van
de deur door twee wigblokkeringselementen met in elkaar grijpende
vertanding
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Deursystemen: toegangsdeuren · Producten voor tweevleugelige deuren

Stolpvleugelbeslagen en kantgrendels
Comfortabele en efficiënte oplossingen voor tweede vleugels.
Naast de beproefde kantgrendel-oplossingen beschikt KFV over een omvangrijk assortiment
stolpvleugelbeslagen voor tweedelige deuren van aluminium, hout en kunststof. Deze beslagoplossingen zijn door sterke, verticaal uitsluitende nachtschoten bijzonder veilig en met
mechanische en elektromechanische KFV-meerpuntssluitingen combineerbaar. Naast hun soepele bediening en aantrekkelijke optiek overtuigen ze vooral door hun doordachte modulaire
bouwwijze. Want deze zorgt voor een bijzonder flexibele en snelle montage alsook de voordelen van een beperkte voorraadhouding. Met het beste voorbeeld voorop komt hier het nieuwe
stolpvleugelbeslag BS80.

Voordelen
•
•
•
•
•
•
•

SKG-gekeurd
Soepele bediening
Tijdbesparende montage
Bijzonder veilig door sterke bouten
Met 20 mm naar boven en onder uitsluitende nachtschoten
Voor deurhoogtes van 2.010 mm tot 3.155 mm
Stolpvleugelbeslag BS80 met comfortabele T-bedieningshendel

Deursystemen: toegangsdeuren · Verdekt liggende deurscharnieren

axxent deurscharnier
Met zekerheid een sterk design.
Robuuste en betrouwbare techniek maakt deuren veilig. Een gemakkelijke en flexibele montage maakt ze efficiënt. En een volledig verdekt liggende scharnierzijde verandert deuren in een
subtiel vormgevingselement voor een verheven woonsfeer. Om kracht, efficiëntie en design
zonder compromis onder een gemeenschappelijke noemer - of beter gezegd: beslag - te
brengen, hebben we speciaal voor aluminium deuren het axxent-deurscharnier ontwikkeld.
Dit tweedelige scharnier met kozijn- en vleugeldeel draagt deurgewichten tot 120 kg. Het
vereist slechts een geringe profielfrezing en scoort met tastbare voordelen bij de montage: de
deurvleugel wordt voor het inhaken eenvoudig ingeschoven en de comfortabele 3D-verstelling
biedt een maximale speelruimte bij de zijdelingse-, hoogte- en aandrukverstelling.

Voordelen
•
•
•
•
•

Tweedelig scharnier met kozijn- en vleugeldeel voor metalen profielen
Zonder problemen in- en uithaken van het deurblad – door slechts één persoon
Eenvoudige 3D-verstelling en ruime verstelmogelijkheden
Robuuste techniek, draagkracht tot 120 kg deurgewicht
Geringe profielfrezingen nodig
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Comfort systemen
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Comfort systemen
De slimme SIEGENIA-wereld
voor intelligenter wonen.

Ramen

Toegangsdeuren

Wie kiest voor ruimtelijk comfort, is slim bezig. Wie een slim
netwerk heeft, is smart. Want wanneer krachtige aandrijvingen,
controle- of toegangscontrolesystemen met de beslagtechniek
verbinden en ook met ventilatieapparaten in een systeem samenwerken, zorgt dat voor geheel nieuwe mogelijkheden: de ventilatie
wordt uiteindelijk energie-efficiënt. Slimme sensoren denken mee
en regelen alles precies naar behoefte. De hiervoor noodzakelijke
techniek is automatisch intelligent gekoppeld en kan via de app
met één vinger bediend worden.

Ventilatoren

SIEGENIA Comfort App

36

Motoriek voor ramen
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Motoriek voor schuifelementen
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Toegangscontrole
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Gevel- en raamventilatoren
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Wandventilatoren
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Open- en sluitcontrole
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Schuifdeuren
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Comfort-systemen · SIEGENIA Comfort App

SIEGENIA Comfort App
De app-oplossing voor de comfortabele apparaatbesturing:
uw smartphone wordt een universele afstandsbediening.
Comfort begint met een eenvoudige bediening: met de SIEGENIA Comfort App kunt u verschillende smart-producten van SIEGENIA met uw eigen smartphone of tablet comfortabel
bedienen. Zodoende vervangt deze de traditionele sturing via radiografische of infraroodafstandsbediening. Van de wandventilator AEROPAC via de gemotoriseerde aandrijving
DRIVE axxent DK tot de KFV GENIUS: afhankelijk van het product kunnen deuren of ramen
geopend of ventilatoren geregeld worden. Comfort van de bediening tot de functie: afhankelijk van de functieomvang van de individuele apparaten zorgt de app voor een optimale
controle door betrouwbare terugkoppeling van de apparaatstatus c.q. de uitvoering van de
ingevoerde opdrachten. Technische voorwaarde is de wifi-compatibele uitvoering van het
desbetreffende apparaat (smart-variant) die naar keuze als netonafhankelijke standalone
oplossing kan worden gebruikt of in het wifi-netwerk thuis kan worden opgenomen.

Voordelen

• Comfortabele bediening van alle SIEGENIA smart-apparaten via smartphone of
tablet, als stand-alone-oplossing of geïntegreerd in het eigen wifi-thuisnetwerk
• Slimme standaard/speciale uitvoering, die bij advies en verkoop overtuigt
• Eenvoudige en intuïtieve ingebruikname van de componenten door een in de app
geïntegreerde installatie-assistent
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Comfort-systemen · Motoriek voor ramen

Motoriek voor ramen
Krachtige motoriek voor meer levenskwaliteit.
Onze gemotoriseerde aandrijfoplossingen ondersteunen door intelligente, eenvoudig te bedienen systemen mensen in hun alledaagse leven. Daarbij dragen het veilige en barrièrevrije
wooncomfort, de mogelijkheid tot gebruikersonafhankelijk ventileren alsmede de verdekt
liggende techniek altijd ook tot waardestijging van de onroerende zaak bij - van eigen woning
via scholen en bejaardentehuizen tot en met kantoorgebouwen. De compacte krachtpakketten
kunnen eenvoudig geïnstalleerd worden, perfect in de gebouwtechniek worden opgenomen en
passen zich optimaal aan iedere architectuur en gevel aan.

DRIVE axxent DK en DRIVE CL
Volledig verdekt liggende kiep-vergrendelingsaandrijvingen.

DRIVE axxent
Verdekt liggende kettingaandrijving.

Deze in functie en design eersteklas, montagevriendelijke aandrijvingen voor kiep- en draai-kiepramen van hout, kunststof of
aluminium zijn compleet in het kozijnprofiel geïntegreerd. Ze maken
een volautomatische, gecontroleerde raamventilatie mogelijk en
brengen een frisse wind in de luxe woning- en utiliteitsbouw. Beide
aandrijvingen kunnen comfortabel door middel van drukschakelaar of
radiografische afstandsbediening aangestuurd en in de smart-variant
ook via smartphone met de SIEGENIA Comfort App bediend worden.
Wanneer het raam wordt gesloten, vergrendelt de aandrijving door
de Auto-Lock-functie het element helemaal automatisch.

Met zijn grote openingswijdte van
max. 350 mm en flexibele aansturingsmogelijkheden is de DRIVE axxent de
ideale oplossing voor een effectief en
comfortabel kiepventileren via moeilijk
bereikbare bovenlichten.
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Comfort-systemen · Motoriek voor schuifelementen

DRIVE axxent HSA smart
Het nieuwe wooncomfort: dat is onze drive.
Als vormgevingselement voor designgerichte woonconcepten plaatst de volautomatische hefschuifaandrijving DRIVE axxent HSA smart accenten op het gebied van bedieningscomfort:
hij opent en sluit met een druk op de knop hef-schuifelementen tot 400 kg vleugelgewicht
automatisch. Voor de betrouwbare ver- en ontgrendeling van de enorme raampartijen zorgt
de verdekt liggende hefaandrijving, die net als de drukknop opvalt met zijn fraaie look. Het
openen en sluiten van de vleugel kan standaard door de SIEGENIA Comfort App en naar keuze
via drukknop of afstandsbediening plaatsvinden. De bediening via de SIEGENIA Comfort App
maakt onder andere ook het gemotoriseerd opstarten van de kierventilatie en de instelling van
een beperkte openingsbreedte mogelijk. In combinatie met een vlakke onderdorpel is bovendien een barrièrevrije uitvoering conform DIN 18040 mogelijk.

Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruikbaar tot 400 kg vleugelgewicht
Automatisch programmeren
Snelle montagetijd: voorgemonteerde aandrijving en stekkerklaar Plug & Play-systeem
Met vergrendelingsnok en zwenkhaaksluitstang
Modern, subtiel design door verdekt liggende hefaandrijving en platte drukknop
Schuiven en vergrendelen met een druk op de knop, gemotoriseerd instelbare kierventilatie,
selectie van een begrensde openingsbreedte
Handmatige, eenvoudige noodbediening bij stroomuitval
Standaard met SIEGENIA Comfort App te bedienen
Gedempte start en stop
Elektronische klembeveiliging volgens geldende normen
Voor rolstoelgebruikers geschikte uitvoering volgens DIN 18040 mogelijk in combinatie
met de vlakke onderdorpel
Elke 10 minuten automatische ventilatie

Comfort-systemen · Toegangscontrole

Toegangscontrole
Slimme en veilige deuren door intelligente comfort-systemen.
Onze digitale toegangscontrolesystemen combineren innovatieve comfort-functies met een
elegante optiek en zeer eenvoudige bediening. Door de SI-BUS-interface kunnen alle drie de
systemen zonder extra besturingseenheid direct met de aandrijving communiceren. Met deze
digitalisering staan voor u steeds alle mogelijkheden open voor de integratie in slimme woonconcepten of voor toekomstige systeemuitbreidingen. De bediening kan draadloos via Bluetooth of wifi plaatsvinden en het totale systeem is met een 128-bit-AES-codering beveiligd.

Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Standaard met wifi- en Bluetooth-chip
Bediening via de SIEGENIA Comfort App
Keyless-functie via Bluetooth optioneel bruikbaar
Eenvoudig gebruikersbeheer en tijdschakelaar
Volwaardige apparaat-administratie
128-bit-AES-codering en toegangsregistratie
Qua kleur instelbare LED-verlichting
Sensorgestuurde verlichting
Toekomstbestendige updatefunctie
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Comfort-systemen · Gevel- en raamventilatoren

Gevel- en raamventilatoren
Voor de flexibele realisatie op maat ook voor
bijzondere projecten.
SIEGENIA biedt een omvangrijk gamma van innovatieve ventilatieapparaten voor de inbouw in
het raam of in de omgeving van het raam. Nagenoeg onzichtbaar geïntegreerd of als optische
blikvanger, met gemotoriseerde ventilatoren of op basis van natuurlijk drukverschil: onze
systemen leveren niet alleen geweldige prestaties, maar zijn door hun modulaire opbouw ook
uitgesproken veelzijdig en flexibel bruikbaar. Zo kunnen individuele ventilatieconcepten zelfs bij
veeleisende projecten op maat gerealiseerd worden.

AEROMAT VT met warmteterugwinning
Flexibiliteit bij de installatie, efficiëntie bij de ventilatie.
De compacte raamventilator AEROMAT VT met warmteterugwinning slaagt er
in energie-efficiëntie, bescherming tegen vocht en een gezond ruimtelijk klimaat
optimaal op elkaar af te stemmen. Naast zijn thermische rendement tot 62% overtuigt hij door een eersteklas luchtprestatie in combinatie bij een tegelijkertijd hoge
geluidswering – inclusief intelligente filtertechniek tegen fijnstof en pollen. Voor
optimale flexibiliteit kan hij ook verticaal bijna onzichtbaar in de gevel geïntegreerd
worden. In de smart-variant met behulp van SIEGENIA Comfort App te bedienen.

AEROMAT flex
De AEROMAT flex maakt een toevoer van frisse lucht mogelijk zonder
het gevelbeeld te wijzigen. Want hij maakt optimaal gebruik van de
constructieruimte van ramen of van hef-schuifelementen. In beide
varianten van de AEROMAT flex HY wordt de aanvoerluchtopening
automatisch door de luchtvochtigheid in de ruimte gereguleerd.

41

AEROMAT mini
Raamsponningventilator met optionele draaisluiting.
De energiebesparende passieve ventilator AEROMAT mini zorgt gebruikersonafhankelijk voor een voortdurende luchtverversing en efficiënte vochtbescherming. Ook
de automatische volumestroombegrenzing draagt bij aan een hoog ruimtelijk comfort. De AEROMAT mini kan gemakkelijk en bijna onzichtbaar in houten, kunststof
en aluminium ramen worden ingebouwd.

AEROMAT 80/100/150

AEROMAT midi

AEROMAT midi HY

De variabele raamventilator voor uitstekende geluidswering.

De slimme passieve ventilator met dubbel sluitmechanisme en volumestroomklep.

Raamventilator met vochtregeling voor
op de behoefte afgestemde minimale
ventilatie.
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Comfort-systemen · Wandventilatoren

Wandventilatoren
Flexibele oplossingen voor iedere behoefte.
Juist bij moderniseringsprojecten zijn er veel redenen om onze krachtige wandventilatoren
te gebruiken. Door hun probleemloze, snelle montage kunnen ze ook naderhand flexibel in de
gebouwplanning geïntegreerd worden. Afhankelijk van ventilatortype vervullen wandventilatoren talrijke aanvullende functies voor het menselijke welbevinden: van optimale geluidswering
en warmteterugwinning via geïntegreerde vochtbescherming tot en met een zeer effectieve
filtertechniek. En daarbij zijn ze uitgesproken bedienings- en onderhoudsvriendelijk. In de
smart-variant kunnen de ventilatoren comfortabel via SIEGENIA Comfort App bediend worden.

AEROVITAL ambience
De AEROVITAL ambience is de oplossing om in alle rust te genieten van frisse lucht
van de beste kwaliteit. Met effectieve geluidswering en slimme comfortfuncties zoals
de intelligente vochtregeling, zorgt hij voor een gefilterde en goed gecontroleerde
woningventilatie. Dat maakt een ruimtelijk klimaat gezonder en bespaart energie.
Want de wandventilator wint meer dan 85% van de warmte uit de afvoerlucht terug.
In de smart-variant met geïntegreerde wifi-module kan de AEROVITAL ambience
dankzij de SIEGENIA Comfort App ook eenvoudig via smartphone of tablet worden
bediend en zijn talrijke extra functies beschikbaar.

AEROPAC

AEROVITAL

AEROLIFE

De kleine geluidswerende ventilator
met de grote voordelen: geluidsarm,
krachtig, eenvoudig te bedienen, snel
te monteren.

De moderne universele ventilator met
pollenbescherming, warmteterugwinning
en volledig comfort.

De energiebesparende universele
ventilator met pollenbescherming
en warmteterugwinning.
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AEROTUBE-systeem
Dankzij de veelzijdigheid van de AEROTUBE-ventilatoren kunnen ook projecten
met bijzondere eisen flexibel en eenvoudig verwezenlijkt worden. Of het nu is als
individuele op zich staande oplossing of als ruimteoverkoepelend ventilatorsysteem: door verschillende bedrijfstypes en comfort-functies houden de AEROTUBEapparaatvarianten steeds alle mogelijkheden voor u open. Zo kunnen AEROTUBE
WRG smart-ventilatoren bijvoorbeeld gewoon door middel van wifi tot een paarsgewijze werking gekoppeld worden, opdat de apparaten hun werking automatisch
op elkaar afstemmen.

AEROTUBE WRG smart

AEROTUBE AZ smart

AEROTUBE DD

Automatisch afwisselende aan- en
afvoerlucht met hoge warmteterugwinning.

Aan- of afvoerlucht met hoge luchtprestatie.

Passieve ventilator met hoge geluidswering en flexibele uitrustingsmogelijkheden.
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Comfort-systemen · Open- en sluitcontrole

Draadloze raamsensor senso secure
Open- en sluitcontrole via app.
De verdekt in het profiel integreerbare senso secure kan anders dan traditionele sensoren alle
openings- en vergrendelingstoestanden zonder twijfel van elkaar onderscheiden en ze via app
in een oogopslag zichtbaar maken. Zo kan men met gerust hart het huis verlaten en heeft men
ook onderweg alles veilig in het oog. Dankzij de geïntegreerde trillingssensor wordt zelfs de
beweging van het raam als inbraakpoging gedecteerd. De raamsensor activeert een geluidssignaal alsmede een luid afschrikkend alarmsignaal op de SIEGENIA Connect Box. Daarnaast is het
mogelijk om een alarmmelding via een push-melding naar een smartphone te laten sturen.

Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderscheiding van alle mogelijke openings- en vergrendelingstoestanden
Onjuiste bedieningen herkennen
Geïntegreerde trillingssensor wordt geactiveerd bij inbraakpoging
Snel en eenvoudig verdekt in het kozijnprofiel integreerbaar: geen gereedschap noodzakelijk
Kan worden gecombineerd met standaard, universele beslagen en ook op ieder moment
naderhand worden uitgebreid
Met de SIEGENIA Connect Box: controle via de SIEGENIA Comfort App ook onderweg mogelijk
Compatibiliteit: werking met de SIEGENIA Connect Box of met andere EnOcean-gebaseerde
systemen, indien het eep-protocol geïmplementeerd is
Eenvoudige inbedrijfstelling via de SIEGENIA Comfort App
Statuswissel-teller maakt verbeterde serviceprestaties mogelijk
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Comfort-systemen · Open- en sluitcontrole

AEROCONTROL
Verwarmingskosten omlaag, veiligheid omhoog.
Per ongeluk openstaande ramen of schuifdeuren zijn helaas niet te voorkomen - vooral niet op
plaatsen waar veel mensen vele ramen bedienen. Ongevraagde gasten kunnen zo eenvoudig
binnendringen en waardevolle energie kan ontsnappen. Dat alles wordt met AEROCONTROL
vermeden. Magneetschakelaars in ramen en schuifdeuren melden de desbetreffende openingstoestand. Via een centrale controle-eenheid kan bijv. een alarm bij een beveiligingsbedrijf
worden geactiveerd. Bovendien helpt AEROCONTROL bij het besparen van energie: het kan
worden aangesloten aan de thermostaatknoppen van radiatoren. Als bijvoorbeeld ramen worden geopend, dan sluiten de thermostaatknoppen automatisch. Dat bespaart geld en is goed
voor het milieu!

!

Voordelen
• Energiekostenbesparing door melding van geopende ramen of hef-schuifdeuren aan de centrale
gebouwenregeltechniek
• Universeel voor vele raamtypes en balkondeuren bruikbaar
• Geschikt voor hef-schuifdeuren van hout, schema A en C
• Ook geschikt voor achteraf aanbrengen
• Profielonafhankelijk in de kozijnsponning geïntegreerd
• Uitgebreide toebehoren voor glasvezel en voor de aansturing van fijnstofkappen
• VdS-gekeurd en afhankelijk van schakelaartype goedgekeurd tot de hoogste bewakingsklasse C
• Varianten met EN-goedkeuring en voor LSN-BUS-systemen
• Afhankelijk van het type met sabotage- en gebiedsbewaking van de magneetschakelaar
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DUITSLAND
SIEGENIA-AUBI KG
Hoofdkantoor
Fabriek TITAN/ALU
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
Telefoon: +49 271 3931-0
Fabriek AERO/DRIVE
Duisburger Straße 8
57234 Wilnsdorf
Telefoon: +49 271 3931-0
Werk PORTAL
Am Fohlengarten 6
54411 Hermeskeil
Telefoon: +49 6503 917-0
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstraße 10
42551 Velbert
Telefoon: +49 2051 278-0
SIEGENIA-AUBI
Sicherheits-Service GmbH
Am Weiher
54421 Reinsfeld
Telefoon: +49 6503 917-430

BENELUX
SIEGENIA GROEP
Verkoopkantoor Benelux
Ramgatseweg 15
4941 VN Raamsdonksveer
Telefoon: +31 6 13 14 3773
info-b@siegenia.com

CHINA
SIEGENIA-AUBI Hardware for
Windows and Doors (Sanhe) Ltd.
No. 3, Yan-Xin Street, Yanjiao, Langfang,
065201 Hebei Province, P.R. China
Telefoon: +86 316 5998198
info-cn@siegenia.com

FRANKRIJK
SIEGENIA-AUBI SAS
6, avenue de Bruxelles
68350 Didenheim
Telefoon: +33 3 89618131
info-f@siegenia.com

info@siegenia.com
GROOT-BRITTANNIË
SIEGENIA-AUBI Ltd.
Richardson Way, Cross Point
Coventry CV2 2TA
Telefoon: +44 2476 622000
info-uk@siegenia.com
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HONGARIJE
SIEGENIA-AUBI Kft.
Mártírok útja 4
6000 Kecskemét
Telefoon: +36 76 500810
info-hu@siegenia.com

INDIA
SIEGENIA INDIA Pvt. Ltd
Udyog Vihar, Phase – VI.Sector – 37
122001 Gurugram
Telefoon: +91 124 4121647
info-in@siegenia.com

ITALIË
SIEGENIA-AUBI S.r.l.
Via Varese, 36
20020 Lainate MI
Telefoon: +39 02 9353601
info-i@siegenia.com

OEKRAÏNE
SIEGENIA GROEP
Verkoopkantoor Oekraïne
Soborna Str. 1-B
08130 Petropavlivska Borshhagivka,
Kiewo-Swjatoschinskij
Telefoon: +380 44 406 5793
info-ua@siegenia.com

OOSTENRIJK
SIEGENIA GROEP
Verkoopkantoor Oostenrijk
Salzburger Straße 18
5301 Eugendorf
Telefoon: +43 6225 8301
info-at@siegenia.com

POLEN
SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o.
ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
Telefoon: +48 77 4477700
info-pl@siegenia.com

RUSLAND
SIEGENIA-AUBI OOO
Elektrodnaja Str., gebouw 9, huis 2
111524 Moskou
Telefoon: +7 495 7211762
info-nl@siegenia.com

TURKIJE
SIEGENIA-AUBI
Yapi Elemanlari San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bilmo San. Sitesi, Yanyol Cad,
Melodi Sok. No: 2/22
34956 Tuzla Istanbul
Telefoon: +90 216 5934151
info-tr@siegenia.com

ZWITSERLAND
SIEGENIA-AUBI AG
Zelgstrasse 97
3661 Uetendorf
Telefoon: +41 33 3461010
info-ch@siegenia.com

ZUID-KOREA
SIEGENIA-AUBI Co., Ltd.
155, Choharo, Mohyeon-eup
Cheoin-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do
Post code 17037
Telefoon: +82 15445369
info-rok@siegenia.com

Verkoopkantoor Benelux

Telefoon: +31 613 143773

Industrieterrein Dombosch I

info-b@siegenia.com

Ramgatseweg 15

www.siegenia.com

4941 VN Raamsdonksveer

SIEGENIA wereldwijd:

Italië Telefoon: +39 02 9353601

Benelux Telefoon: +31 613 143773

Oekraïne Telefoon: +38 044 4065793

China Telefoon: +86 316 5998198

Oostenrijk Telefoon: +43 6225 8301

Duitsland Telefoon: +49 271 39310

Polen Telefoon: +48 77 4477700

Frankrijk Telefoon: +33 3 89618131

Rusland Telefoon: +7 495 7211762

Groot-Brittannië Telefoon: +44 2476 622000

Turkije Telefoon: +90 216 5934151

Onze internationale adresgegevens vindt

Hongarije Telefoon: +36 76 500810

Zwitserland Telefoon: +41 33 3461010

u op de website: www.siegenia.com

Indië Telefoon: +91 124 4121647

Zuid-Korea Telefoon: +82 15445369

H4001.3513nl_21

Neem contact op met uw vakbedrijf:

Technische en kleurwijzigingen voorbehouden.

NEDERLAND

