
Ferragens para janel as

Ferragens para portas

Ferragens para portas de correr

tecnologia de ventil ação e construção

A armação para

O sistema de ferragens TITAN: 
Eficiente, confortável, voltada para o futuro.

 novações.



Caso existisse um prêmio de  
inovação para ferragens de janelas,  

o TITAN ganharia.
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Inovação 
tem tradição conosco.

>

Todos sabem como se abre, inclina e fecha 

uma janela. O facto do padrão válido até 

hoje ser um desenvolvimento da SIEGENIA- 

AUBI, quase ninguém conhece. Certa-

mente que a operação com uma mão não 

é a inovação mais emocionante da idade 

moderna. Mas pode-se dizer que é impor-

tante uma vez que milhões de pessoas em 

todo o mundo e diariamente operam as  

suas janelas da nossa forma.

Conosco, a inovação tem tradição e isso, 

já na quarta geração. Quer se trate de 

transmissões de ensaio, alavancas de folha, 

ranhuras, pinos de rolamento 3D, pinos tipo 

cogumelo de conforto ou da perfuração na 

madeira da armação solta: 

O nosso objetivo é, em trabalho conjunto 

estreito com os nosso clientes, o de 

desenvolver inovações a nível do produto 

adequadas ao mercado e voltadas para o 

futuro nas áreas da ferragens para janelas 

e portas, assim como da tecnologia de 

ventilação e de edifícios. Fiéis ao lema da 

empresa:  

Concedemos função às janelas e portas, 

ventilação aos compartimentos e criamos 

com os nossos parceiros a melhor solução.

Para solidificar e desenvolver a nossa 

posição como líder inovador do setor, 

investimos progressivamente em investi-

gação, desenvolvimento e gerenciamento 

de processo. Desta forma cada colabo-

rador pode aplicar a sua qualificação e os 

seus conhecimentos de forma otimizada. 

Estruturas transparentes e uma cultura de 

trabalho viva geram a motivação, de inovar 

de acordo com as exigências dos clientes 

e para encontrar soluções inteligentes e 

flexíveis. Estas são verificadas em processos 

de verificação e teste dispendiosos quanto 

a adequação ao dia-a-dia e confiabilidade. 

As nossas exigências de qualidade, no que 

se refere ao desenvolvimento dos produtos e 

produção em série ultrapassam largamente 

os requisitos das diretrizes exigidas legal-

mente.

O exemplo mais recente da consequente 

liderança em inovação e qualidade por 

parte da SIEGENIA-AUBI é a família TITAN 

que pretendemos apresentar a você nas 

páginas seguintes. O sucesso da série com 

as linhas TITAN iP e TITAN AF mostra-nos 

que vale sempre a pena percorrer novos 

caminhos com os nossos clientes. Venha 

conosco!

a transmissão de ensaio totalmente 

possível de perFurar como motor 

da janel a disponibiliza até hoje 

possibilidades de racionalização 

e é um padrão com validade dura -

doura .
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Uma família perfeita.

eficiente e voltado para o futuro. 
São os atributos que descrevem com 

exatidão a nossa família TITAN. O sistema 

de ferragens inovador convence pela sua 

óptica pretensiosa, alta funcionalidade e 

conforto desenvolvido. Através da logística 

mínima e da racionalização dos cursos de 

trabalho a TITAN proporciona potencial 

de economia, que como processador lhe 

trazem claras vantagens face à concor-

rência.

O primeiro rebento da família TITAN foi 

o TITAN iP. Desde a introdução no ano de 

2004 que revoluciona o mercado, possibili-

tando a produção na barra solta.  

TITAN iP também é a resposta perfeita aos 

requisitos de automatização da indústria 

produtora de janelas. 

Além disso o TITAN iP convence com uma 

abundância em tecnologias voltadas para  

o futuro nas áreas da funcionalidade, da 

segurança e do conforto.
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A força inovadora do TITAN iP é tão intensa 

que imediatamente surgiu a pretensão 

destas vantagens também poderem ser 

utilizadas sem dispensar a produção tradi-

cional. Foi aí que nasceu o TITAN AF. Com 

esta extensão consequente da família TITAN 

estão agora disponíveis todas as extraordi-

nárias vantagens de produto e funcionali-

dades de conforto também em ligação com 

o batente convencional: 

desde o pino tipo cogumelo de conforto de 

fácil operação,  

da posição de acoplamento ideal passando 

pelo acoplamento de dobradiça de esqua-

dria insensível à tolerância, os novos compo-

nentes de armação para soleiras acessíveis 

a deficientes até o bloqueio de falha de 

funcionamento seguro. Desde os Stokes 

passando pelas dimensões da embalagem 

dos componentes até o processamento 

racional. E isso mostra: as inovações são a 

janela para o futuro. E isso é construído com 

o TITAN.



TITANTITAN

Distribuição individual de processos de 

trabalho em toda a produção

Harmonização de tempos de ciclos  

através de pré-montagem individual  

na barra solta

Grau de automatização livremente 

escalonável até à automatização 

total

Integração flexível em cursos de  

produção existentes

Tecnologia de batente convencional

Reduzidos encargos de atualização

AFiP
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TITAN iP.
Batente na  
barra solta.

inovador e revolucionário.  
Para a SIEGENIA-AUBI o sucesso do 

negócio do fabricante de janelas está no 

centro de todas as ações. Com base nesta 

especificação desenvolvemos o TITAN iP,  

o líder mundial em ferragens, que possibilita 

a produção na barra solta. Revolucionou 

a produção de janelas, uma vez que a 

montagem já não está ligada a um local  

de trabalho fixo. 

Com diversos conceitos de barra, os compo-

nentes de ferragens individuais podem ser 

montados em qualquer local de produção 

de janelas: desde o corte até a mesa de 

batente. Desta forma é possível, primeiro, 

a descentralização da montagem, através 

da qual os tempos mortos de produção em 

diversos lugares podem ser utilizados de 

forma otimizada. Nos cursos de trabalho 

isso conduz a uma harmonização do tempo 

de ciclo e aumenta a produtividade. Conse-

quentemente baixam os custos e aumenta  

a capacidade de concorrência. Resumindo: 

o TITAN iP otimiza a possibilidade de lucro.

No caso do TITAN iP, a montagem das 

ferragens pode ser selecionada como total-

mente manual, passando pela semi-automa-

tização até à automatização total. O TITAN 

iP traz desta forma vantagens econômicas 

para todos as dimensões de empresas. Uma 

vez que o TITAN iP não está ligado a uma 

tecnologia de máquinas podem ser evitados 

grandes investimentos.

idealmente adequado para racionaliza -

ção de todas as dimensões de empresas.
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TITAN AF.
Tecnologia de batente  

 convencional.

tão inovador quanto pode ser  
tradicional.
O TITAN AF possibilita a todos os fabri-

can tes, que pretendem continuar traba-

lhando com ferragens convencionais, a 

utilização de todas as vantagens da série 

TITAN. Estas encontram-se tanto no aumento 

do conforto para os usuários finais como  

no processamento e na logística.

O pino tipo cogumelo de conforto único 

compensa automaticamente as tolerâncias 

dependentes da fabricação, garante a faci-

lidade da operação de bloqueio e fecha a 

janela quase sem desgaste. Está garantida 

a qualidade, o funcionamento duradouro 

e durabilidade máxima. Também as novas 

chapas de fecho marcam em termos de 

óptica e função. Através da posição de 

acoplamento registrada na patente com um 

clique, a montagem é extremamente rápida 

e simples. 

Além disso o sistema inteligente possibi-

lita, que as janelas de todos os tamanhos 

possam ser equipadas com poucos compo-

nentes adicionais desde a segurança básica 

até o RC2.

Quer se trate do iP ou do AF: o TITAN criará 

organização também no seu armazém e 

encontrará espaço para outros efeitos de 

racionalização. Das novas cartonagens 

também podem ser retirados componentes 

no estado empilhado e a reciclagem traba-

lhosa de embalagens vazias deixa de ser 

necessária devido ao sistema de eliminação 

inteligente.

tecnologia de batente convencional  

com todas as vantagens inovadoras 

conhecidas.
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E porque pino tipo cogumelo de conforto  
soa um pouco pesado, diga simplesmente:

"Sim, eu quero."
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pequeno detalhe, grande efeito. 
O pino tipo cogumelo de conforto da 

família TITAN mostra que também nos 

detalhes podem ser alcançados grandes 

progressos. Ele reúne enormes vantagens 

em espaços minúsculos, tanto para proces-

sadores como para os usuários finais:

  Garante uma montagem simples e absolu-

tamente exata devido ao ajuste de altura 

sem níveis. Este compensa automaticamen-

te tolerâncias de folgas de dobra e reduz 

assim consideravelmente os encargos de 

ajuste na produção e durante a monta-

gem no local
  Ajuste automático em caso de condições 

de base alteradas, por ex. oscilações de 

temperatura
  Garante um sistema de fecho idealmente 

ajustado e com longa vida útil a qualquer 

momento
  Evita perdas de tempo e custos devido a 

reclamações
  O ajuste de pressão do pino tipo cogume-

lo de conforto contribui adicionalmente 

para o ajuste individual de tolerâncias
  Aplicação também no PORTAL- e na área 

KFV

pinos tipo cogumelo de conforto 
com ajuste de altura integrado
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O conceito de sistema inteligente da família 

TITAN cria novos potenciais tanto  

no processamento como na logística:

  Configuração efetiva em caso de apli-

cação geral do pino tipo cogumelo de 

conforto como  

pino de travamento
  São necessários poucos componentes de 

extensão, para a partir de uma janela 

de segurança básica construir qualquer 

janela arbitrária RC1 ou RC2; estes com-

ponentes já não têm que ser reduzidos no 

comprimento
  O número reduzido de componentes 

garante custos de armazenamento mais 

baixos
  Com os nossos clientes também desenvol-

vemos soluções além do RC2

variantes de sistema
segurança básica até rc2

1 Ponto 

Segurança básica

2 Pontos 

Segurança básica

RC1

RC2



Através do encadeamento geral dos  

componentes é habitualmente aplicado 

um parafuso por ponto de engate. Asso-

ciado às pinças otimizadas que servem 

de guia aos parafusos, dentado alta-

mente preciso e extremidades de união, 

o ponto de engate oferece as seguintes 

vantagens:

  União simples e segura dos componentes
  Tempo limite e de montagem reduzido
  Versões RC1 e RC2 sem procedimento de 

corte adicional
  Estrutura modular, armação simples,  

componentes iguais

Fixação de todos os componentes 
de ferragem

ponto de engate com um clique

Ou o TITAN iP ou o TITAN AF – toda a 

família pode ser parafusada automatica-

mente:

  Fixação confiável de todos os elementos 

de ferragens
  Otimizado para batentes parcial e total-

mente automáticos
  Montagem racional
  Posicionamento fixo duradouro dos  

componentes de ferragem
  Guiamento helicoidal até à base da 

ranhura
  Fixação insensível à tolerância 

componentes de armação  
de design

Com uma nova geração de componen-

tes para armação, ajustada de forma 

otimizada aos pinos tipo cogumelo de 

conforto, a família TITAN coloca novas 

escalas no que se refere a segurança e 

redução de desgaste:

  A combinação de material altamente 

sólida em PVC e aço é uma característica 

extraordinária, que garante um desgaste 

reduzido não alcançado até aqui
  Processos de fabricação efetivos através 

de alojamento de fecho basculante opcio-

nal com comprimentos de componentes 

idênticos e posições de rosca como as 

chapas de fecho
  Número reduzido de componentes: 

alojamento de fecho basculante com 

posicionamento à direita e esquerda e 

com inclinação da alavanca de folha 

integrada, chapa de fecho padrão e de 

segurança, fecho central oculto
  Opcionalmente também em caso de  

montagem de componentes de armação 

totalmente automáticos na barra solta
  Armação racional até RC2 através de 

tecnologia de calibração/programação 

simples e posicionamento de chapas de 

fecho uniforme, mesmo em caso de ele-

mentos com inversor e níveis de seguran-

ça mais elevados
  Óptica atrativa da chapa de fecho pa-

drão e de segurança
  Possibilidade de logotipo individual de 

cliente
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compasso

Independentemente de se tratar de 

janelas ou portas de vidro, o compasso 

torna o fechar e inclinar mais fácil do 

que alguma vez foi:

  Maiores tolerâncias através de uma 

espessura do mecanismo do compasso 

mais reduzida 
  Um grande aperto prévio do compasso  

para um fecho suave, sem esforço,  

mesmo de folhas muito largas
  Um deslizamento suave na posição bas-

culante através de bucha de retenção
  Dispositivo de segurança contra fecha-

mento brusco integrado na posição 

basculante, que é simultaneamente 

amortecedor de batente
  Bloqueio de ativação em posição bascu-

lante evita a falha de funcionamento da 

folha
  Alta capacidade de carga em caso de 

desgaste mínimo e maior conforto na 

utilização através de guias de desliza-

mento em plástico montados em série

anti falsa manobra

O novo acionamento de inversor coloca 

os padrões em segurança e conforto:

  A proteção contra deslizamento integra-

da através de chapas de bloqueio nos 

acionamentos das folhas com inversor 

evita a abertura da alavanca de dobra 

por assaltantes desde a segurança  

básica 
  A extensão da alavanca elegante, 

funcional e de encaixe garante operacio-

nalidade sem esforço, mesmo em caso 

de folhas grandes e alta inibição contra 

assaltos
  O mesmo sentido de ativação da primei-

ra e da segunda folha garantem medi-

das de encaixe e posições de chapa de 

fecho idênticas

Evitar falhas de funcionamento da folha  

de uma vez por todas – com as variantes 

do Anti falsa manobra para todos os 

tamanhos e formas de janelas:  

  Não é necessária qualquer ferramenta
  Alta segurança funcional
  Posições rotativas e basculantes são  

protegidas
  Efeito direto
  Também adequado para reequipamento 

de janelas já montadas
  Capacidade funcional total em uma  

grande área de folga de dobra

cremona do inversor
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elevador de folha

A alavanca de folha não é apenas um de-

talhe do conforto de utilização, ela apoia 

também a segurança de funcionamento 

duradoura:

  Também aplicável nas folhas passivas
  Garante um fechar leve, mesmo após 

anos de utilização
  Entrada suave
  Integração em todas as janelas imagi-

náveis por ex. também janelas de arco 

redondo ou janelas oblíquas
  Através da montagem em baixo também 

é garantido o efeito em posição bascu-

lante

trincos de portadobradiça de esquadria

A montagem da dobradiça de esquadria 

é efetuada através do encaixe simples na 

admissão do braço de tesoura e possibili-

ta uma rotação sem problemas no sentido 

de batente necessário:

  Não é necessária qualquer ferramenta
  Ligação segura duradoura
  Acoplamento de dobradiça de esqua-

dria confortável garante um processo de 

batente racional, economizador de tempo
  Ideal para a logística através de compo-

nentes aplicáveis à direita e à esquerda
  Inibição de rotação integrada evita o 

fechar da folha da posição de rotação, 

por ex. em caso de corrente de ar

Ao fechar uma porta a folha é puxada 

para o trinco da porta e dessa forma 

mantida na posição fechada:

  Já o trinco de porta padrão possui uma 

peça com desgaste especialmente reduzi-

do com uma curva de entrada otimizada, 

assim como força de encaixe ajustável
  Os trincos de porta da variante conforto 

dispõem de uma função de ativação na 

posição basculante
  A chapa de fecho padrão como compo-

nente da armação, ideal para a redução 

de tempo de montagem, assim como de 

Stokes
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canto multifuncional

Cinco funções:

  Deflexão de canto
  Bloqueio basculante
  Fechadura (segurança básica)
  Elevador de folha
  Anti falsa manobra
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O novo lado da dobradiça apoiado  
TITAN convence pelo seu design ex-
cepcional, pela alta segurança e pelas 
muitas vantagens no processamento: 

 Design excepcional 
  Proteção contra acesso em posição 

basculante 
  Revestido a plástico e com isso de  

desgaste reduzido 
  Inibição de rotação integrada sobre 

pinos polígono
  Todos os parafusos são ocultados por 

dobradiças 
  Tampas e revestimentos possíveis 
  Sobreposição nivelada em cima e em 

baixo 
  Possibilidade de suspensão em cada 

posição de abertura 
  Aplicável até 100 kg ou 130 kg (PVC)/ 

150 kg (madeira) em caso de dimensão 
sem tolerância de caixilho idêntica 

  Assimetria de perfuração/fresagem e de 
rosca 

  Possibilidade de perfuração/fresagem 
na barra solta

  Dobradiça de canto de perfuração 
opcional com ajuste de pressão  

  Fase e canelura da vedação na dobradi-
ça de esquadria para sistemas em PVC

  Manga de vedação dupla com diâmetro 
de 30 mm

lado da dobradiça apoiado  
pvc

lado da dobradiça apoiado  
madeira



Simples, estético, fácil de montar:
Este lado da dobradiça com os seus 
pontos rotativos totalmente ocultos tem 
em conta a tendência para conceitos 
opticamente pretensiosos com largura 
visível estreita e alta incidência de luz. 
Além disso o princípio de montagem al-
tamente efetivo traz vantagens notáveis 
em termos de tempo e de custos: 

  Racionalmente em processamento e 
montagem através de redução para 
essencialmente quatro componentes

  O princípio de montagem no local 
permite a suspensão sem problemas da 
folha por uma pessoa

  Admissão e compensação de tolerân-
cias através de mecanismo de tesoura 
elegante e inteligente

  Pontos de apoio de fácil acesso ajustá-
veis em 3D

  A tecnologia oculta do lado da dobra-
diça permite abdicar totalmente de 
tampas de cobertura

  É possível uma aplicação mesmo em 
caso de folga Euro de 18 mm

  Ideal tanto para a construção do objeto 
como para a construção do edifício 
habitacional

  Convence pela sua capacidade de su-
porte até 150 kg, conforto na utilização 
e longa vida útil

  Segurança contra assaltos através de 
soluções adequadas até à RC2

lado oculto da dobradiça
titan vv 18–29
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Simples, seguro, inteligente.
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*Delegacia de policia Colônia, "Kölner Studie" 2006

Seguramente tudo sob controle:
Com o iWindow para o  

comando remoto All-in-one.

Monitoração de janel as

luz

MultiMídia

Proteja os seus bens com iWindow, o 

sistema de controle seguro e de fácil utili-

zação para as suas janelas. Ainda aberta, 

basculada ou já fechada em segurança? 

Para saber isto de forma confiável e a toda 

a hora é suficiente um único olhar com 

o iWindow – no seu Smartphone. Se na 

hora de dormir, ao deixar a sua casa ou a 

caminho: o sistema inteligente oferece-lhe  

de forma simples e efetiva o controle de 

segurança total sobre as suas janelas. 

prevenção que é paga. 
De que servem as ferragens de segurança 

modernas, se as janelas frequentemente 

ficam simplesmente esquecidas e desperce-

bidamente basculadas ou até abertas?  

É precisamente nessa inadvertência pessoal 

que se apoiam mais de 15 % de todos os 

assaltos através de janelas, portas de varan-

das e de terraços*. Assaltos que podem ser 

evitados com uma monitoração de estado 

cômoda, mas consequente.

automaticamente mais segurança.
Em caso de monitoração de janelas con-

fiável e ferragens de segurança os assaltos 

quase ficam fora de questão. As tentativas 

inúteis são reconhecidas a tempo e a real 

posição de perigo é controlável através de 

detectores de movimentos, assim 

como de câmaras ligadas em 

rede. Dessa forma o sistema, 

através da consequente ausên-

cia de uma sirene exterior, está 

constantemente disponível para 

alarme. Esta monitoração sem 

falhas não é problema, mesmo 

em caso de presença simultânea 

dos habitantes.

iWindow não aumenta apenas a segurança. 

Com o software abrangente e App multi-

funcional o controle efetivo de janelas é 

apenas o começo!

Descubra a verdade única até então, de 

transformar todos os seus equipamentos 

técnicos em um sistema de monitoração e de 

comando móvel com iWindow – e indepen-

dentemente do fabricante!  

Para isso simplesmente ligue o Gateway 

e inicie o Creator. Inúmeros aparelhos 

individuais podem ser "lidos" e ligados em 

rede em um confortável "Connected Home". 

E você pode controlar e comandar esta rede 

inteligente com uma única App. Sempre e 

em qualquer parte – simplesmente a partir 

do seu Smartphone, Smartpad ou Tablet. 

Para isso crie a sua operação All-in-one in-

dividual em um piscar de olhos e termine de 

uma vez por todas com o caos do controle 

remoto diário.

um sistema totalmente aberto.
O destaque especial: a estrutura modular de 

fácil utilização. iWindow é extensível a qual-

quer momento através da tecnologia adicio-

nal e mais moderna – mas também integra 

os já existentes e convencionais aparelhos, 

baseados nos infravermelhos ou por rádio. 

Naturalmente com o iWindow também é 

possível recorrer aos bloqueios múltiplos 

eletrônicos ou abrir e fechar janelas com 

acionamentos motorizados. Desde os meios 

digitais e eletrônica de consumo, passando 

pela tecnologia habitacional e de seguran-

ça até às IP-Cams iluminação: com iWindow 

você pode unir tudo em um sistema.iP -CaM
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Sempre que você precisar de nós:
estaremos disponíveis.
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A SIEGENIA-AUBI não pretende assinar 

contratos de fornecimento a curto prazo 

com os seus clientes, mas antes, criar parce-

rias a longo prazo. Por parceria entende-se 

um relacionamento interativo baseado na 

troca franca de dúvidas e interesses. Por 

parceria de sucesso entendemos a base, 

sob a qual encontramos soluções viáveis 

para o futuro e eliminamos problemas. Para 

isso disponibilizamos a nossa competência, 

experiência e recursos.

As distinções que recebemos comprovam 

que não temos apenas alguma compe-

tência, experiência e recursos, mas também 

qualidade comprovada. Por exemplo 

a distinção por potência de ponta no 

concurso Ludwig-Erhard-Stiftung, o prêmio 

como do melhor empregador do Great- 

Place-to-Work-Instituts, o Business-Process- 

Management-Award e o prêmio como 

melhor fábrica da semana da economia.  

E os institutos acham que dispomos do 

melhor campo de provas no setor.

Trabalhamos consequentemente orien-

tados para o cliente e prestamos serviços 

de acordo com as necessidades. Estes 

vão desde as soluções específicas para 

produtos até às ferramentas de geren-

ciamento de empresas. Distinguimos 

prestações de serviço, que para nós são 

evidentes, e prestações de serviços, nas 

quais juntamente com os clientes são 

desenvolvidas soluções que abrangem 

o processo. Pretendemos apresentar-lhe 

alguns exemplos.

as nossas prestações de serviço.
Nós apoiamos você na otimização da 

produção. Formações em produto desen-

volvem a competência especializada do seu 

pessoal. 

O nosso centro de verificações está sempre 

aberto para a verificação das suas janelas. 

E naturalmente estamos sempre ao seu 

dispor, caso tenha um problema com um  

dos nossos produtos. 

as nossas prestações de serviços.
As prestações de serviços que disponibili-

zamos aos nossos clientes vão de encontro 

às exigências e pretensões dos mesmos. 

Para isso disponibilizamos a nossa compe-

tência especializada e a transmissão da 

nossa experiência. Juntamente criamos uma 

análise das necessidades. Baseado nisso 

desenvolvemos soluções individuais que 

conduzem à melhoria contínua de produtos 

e processos. 

Disponibilizamos uma otimização de 

produtos que vai além de um aconselha-

mento "normal" no âmbito de uma adap-

tação. 

A nossa análise de fluxo de valores pode 

revelar o desperdício. A fabricação de 

janelas é acompanhada desde o arma-

zenamento passando pelas várias etapas 

de produção até o produto final, incluindo 

todas as máquinas, os fornecedores, as 

pessoas e matérias primas que fazem parte 

do processo.

E na nossa formação de gerenciamento  

não alimentamos os seus colaboradores 

com o habitual "mingau de consultoria", 

mas antes com conhecimentos específicos 

no setor.

Parceria, 
que gera mais-valia.
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Critérios transparentes para 
ferragens para janelas.

O programa de certificação QM 328 

desenvolvido pelo instituto Rosenheimer 

para tecnologia de janelas (ift) é atual-

mente de longe o percurso de teste mais 

difícil para ferragens rotativas e rotativo-

basculantes. Desta forma as ferragens são 

submetidas a outros testes a par do teste 

de funcionamento permanente com 25.000 

ciclos rotativos, por ex. com carga adicional 

ou contra um obstáculo de dobra. Adicio-

nalmente no âmbito da sua certificação o 

instituto Rosenheimer exige uma auditoria 

de qualidade abrangente do fabricante de 

ferragens, a automonitoração permanente 

através de um controle de produção da 

própria fábrica, assim como a monitoração 

externa regular por parte de um organismo 

de controle independente. 

cert.-ift-q para siegenia-aubi.
Para obter a nova certificação testamos 

todos os materiais de armação nas séries 

de teste prescritas pelo ift. O resultado: 

como fabricante de ferragens líder mundial 

a SIEGENIA-AUBI pode usar o símbolo de 

certificação ift-Q. 

Isso garante aos nossos clientes não só 

a manutenção de uma alta qualidade de 

produção, mas também nas regras da 

certificação um intercâmbio ancorado das 

ferragens testadas. Este intercâmbio conduz 

a uma economia de tempo considerável  

e possibilita aos processadores de janelas 

uma troca rápida e econômica de novos 

desenvolvimentos inovadores.

>
o selo de garantia concedido pelo instituto 

rosenheimer para tecnologia de janel as 

garante a manutenção da qualidade dos 

produtos das Ferragens testadas.
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Pode ser algo mais?
Soluções individuais para clientes.

Com a família TITAN a SIEGENIA-AUBI 

conseguiu obter a série mais flexível de 

ferragens que jamais existiu. 

Não são apenas as muitas opções e 

Features que lhe apresentamos que mostram 

isso. Também as soluções individuais, que 

desenvolvemos juntamente com os nossos 

clientes exclusivamente para requisitos  

específicos, ilustram isso.

a titan se mantém firme.
TITAN AF preenche os requisitos com 

relação a janelas resistentes a inundações 

(RI - resistente a inundações). O objetivo do 

cliente era o de aumentar a altura da água 

na norma RI de 0,5 m para 0,8 m, segundo 

a qual uma janela deve ser estanque a 

0,5 m de água após estar sujeita à mesma 

durante 24 horas. E isso sem vidro duplo de 

proteção RI até então habitualmente selado 

de forma sólida em janelas RI. 

Forte e transparente.
A nova válvula de proteção também é única 

inovadora. Com um sistema de bloqueio 

em sentido contrário, em caso de engrenar 

o bujão tipo cogumelo e a "válvula" de 

ambos os lados na chapa de fecho, torna-

se impossível o deslizamento da folha face 

ao caixilho. Este componente de uma liga 

especial altamente resistente conduz a uma 

elevada proteção contra assaltos. É apli-

cável no lado superior e inferior e combi-

nável com chapas de fecho padrão.  

Esta solução disponibiliza aos nossos 

clientes uma boa ajuda de argumentação 

para o cliente final.

ventilar melhor.
Os retentores de folha são outro exemplo 

de uma solução adicional desenvolvida a 

pedido do cliente. O problema: a ventilação 

intensa com folhas de janela bem abertas é 

do ponto de vista ecológico e econômico 

mais efetiva que a ventilação basculante ao 

longo de horas. 

Aliás as folhas de janela batem e fecham 

em caso de vento ligeiro e passagem de ar. 

Agora o novo retentor de folhas evita isso. 

Sem limitação da abertura rotativa a folha 

encaixa e desencaixa. Pode ser reequipado 

em qualquer parte em ferragens da concor-

rência, o componente de folha é de purga 

automática e fixável.

tão seguro quanto um cofre.
Para outro cliente produzimos a dobradiça 

de segurança® oculta patenteada que resiste 

a uma enorme carga. Isso torna a janela 

resistente por muito tempo e não possibilita 

qualquer oportunidade aos assaltantes.

Solução 1

Solução 2

Solução 3

Solução 4
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A qualidade está no detalhe.

qualidade que é notada de imediato –  

É o que caracteriza as manetes da nova  

série GLOBE e BASIC, assim como a 

comprovada Si-line. Uma qualidade, que 

resulta da combinação ideal da estética, 

ergonomia, funcionalidade e material. 

Além disso o nosso programa de mane-

tes convence pela segurança funcional 

duradoura e seleção de cor opcional da 

respectiva palete: 

 Design inovador para arquitetura  

moderna
 Possibilidade de bloqueio por cilindro 

de pressão, Secustik ou manete de 

botão de pressão
 Manetes TBT contra abertura rotativa 

não autorizada
 Ventilação por fenda com entalhe adi-

cional de 45°

globesi-line

não economizamos em detalhes, para 

que os seus clientes possam economizar 

energia. Por exemplo com ventilação de ve-

rão/inverno através do compasso economi-

zadora de energia. A largura da abertura 

reduzida da folha na posição de ventilação 

de inverno garante uma redução dos custos 

de energia. 

O reequipamento de janelas já montadas 

com as ferragens da SIEGENIA-AUBI é 

possível sem grandes encargos. 

As vantagens na visão geral: 
 Ventilação de verão: para posições de 

abertura basculante normais  
 Ventilação de inverno: para posição de 

abertura basculante de aprox. 40 mm 
 Ativação da ventilação de inverno atra-

vés de manobra simples sem ferramenta 
 Reequipamento simples
 Dispositivo de segurança contra fecha-

mento brusco integrado
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Você só encontra este conforto na SIEGENIA-AUBI.

aerocontrol.
A monitoração de abertura e fechamento de 

janelas pode ser combinada com o sistema 

de ferragens TITAN. Através da unidade de 

monitoração o estado de abertura de todas 

as janelas pode ser consultado a qualquer 

momento. Além disso o AEROCONTROL 

também pode ser ligado a exaustores e a 

válvulas termostáticas de aquecedores.

aeromat midi.
O ventilador passivo inteligente com a 

mecânica de fecho dupla convence pela 

limitação de fluxo volumétrico e pela grade 

de proteção contra insetos integrada na 

proteção contra intempéries. Graças à 

pressão diferencial natural e ao isolamento 

acústico eficiente possibilita uma ventilação 

independente do usuário, que também 

corresponde às exigências de conforto.

axxent drive dK.
O acionamento por corrente totalmente 

oculto da nossa linha de produtos axxent 

motion também traz movimento a janelas 

de difícil acesso sem qualquer esforço. O 

axxent drive DK com bloqueio de ferragens 

em janelas oscilo-basculantes de madeira, 

PVC ou alumínio representa o máximo 

conforto habitacional, o melhor processa-

mento e uma alta pretensão óptica.  

aeromat mini.
O ventilador passivo economizador de 

energia oferece grandes vantagens nos 

menores espaços: a sua alimentação de ar 

fresco com limitação de fluxo volumétrico 

garante uma atmosfera de bem-estar e de 

conforto. Com o fecho rotativo opcional a 

alimentação de ar pode adicionalmente ser 

aberta ou fechada manualmente.
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Entre em contato com a sua empresa especializada:

SIEGENIA-AUBI KG

Beschlag- und Lüftungstechnik

Industriestraße 1–3

D-57234 Wilnsdorf

Telefone: +49 271 3931-0

Telefax: +49 271 3931-333

post@siegenia-aubi.com

www.siegenia-aubi.com

SIEGENIA-AUBI no mundo inteiro:

alemanha  Telefone: +49 271 3931-0 
Áustria  Telefone: +43 6225 8301 
benelux  Telefone: +32 9281 1312 

bielorússia  Telefone: +375 17 312 1168

china  Telefone: +86 316 5998198 

coreia do sul  Telefone: +82 31 7985590

França  Telefone: +33 38961 8131

grã-bretanha  Telefone: +44 2476 622000

hungria  Telefone: +36 76 500810 
itália  Telefone: +39 02 935 3601

polônia  Telefone: +48 7744 77700

rússia  Telefone: +7 495 7211762

suiça  Telefone: +41 33 346 10 10

turquia  Telefone: +90 216 593 4151

ucrânia  Telefone: +380 44 4637979
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