
R A A M B E S L AG E N

D E U R B E S L AG E N

S C H U I F D E U R B E S L AG E N

V E N T I L AT I E T EC H N I E K

G E B O U W E N T EC H N I E K

G E B O U W E N T EC H N I E K

met een druk op de knop.

Slimmer w n en

Motorische aandrijvingen en  
elektronische bewakingssystemen 
voor meer comfort en veiligheid.
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Eigentijds wonen
is een kwestie van het juiste systeem.
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Het wordt steeds eenvoudiger,  
zich eenvoudig goed te voelen.

Toekomstgerichte oplossingen van één 
leverancier. Comfort inbegrepen.
Als innovatieleider voor raam- en  

deurbeslagen investeert SIEGENIA buiten-

proportioneel in onderzoek en ontwikkeling.

Daarbij zijn we altijd toegewijd aan ons 

leidende principe "Solutions Inside". 

Zodoende mag u van ons niet alleen innova-

tieve beslagoplossingen verwachten, maar

ook complete concepten voor een intelligen-

te gebouwentechniek.

    

Ramen die automatisch open en dicht gaan. 

Ventilatiesystemen die permanent voor frisse 

en schone lucht zorgen. Grote glaspuien 

die met een druk op de knop bewegen. 

Verwarmingselementen die zich automatisch 

afstellen zodra er wordt geventileerd. Dit 

allemaal en nog meer maakt deel uit van de 

gebouwentechniek van SIEGENIA, die we u 

in deze brochure graag willen voorstellen.

Als systeemleverancier beschikken wij 

over een breed scala aan baanbrekende 

technologieën, die deze componenten tot 

een krachtig netwerk verbinden: voor meer 

wooncomfort, meer veiligheid en energie- 

efficiëntie.

De mens staat in al onze overwegingen 

centraal. Wij zorgen ervoor dat complexe 

systemen eenvoudig te bedienen zijn.  

Wij creëren barrièrevrije oplossingen en  

bieden daarmee ook ouderen comfortabele 

woonsomstandigheden in hun eigen huis. En 

wij letten altijd op eenvoudige, voordelige 

installatieprocessen. 

 

INTELLIGENTE GEBOUWENTECHNIEK: 

EEN BEL ANGRIJKE BOUWSTEEN VOOR  

HOOGWAARDIGE WOONOPLOSSINGEN.
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Hoe uit Newton 
comfort ontstaat.
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Mensen door slimme, eenvoudig te  

bedienen systemen in het dagelijkse leven 

ondersteunen en ontlasten, dat is waaraan 

onze gemotoriseerde aandrijvingsoplos- 

singen moeten voldoen. Zij het als krachtig 

systeem voor schuifdeuren, zij het als 

verdektliggende kettingaandrijving of 

universele motorhendel voor ramen: Met 

onze hoogwaardige oplossingen realiseren 

wij op het gebied van ramen en deuren 

meer wooncomfort, wat ook altijd de 

waarde van het onroerend goed ten goede 

komt. Of het nu gaat om eengezinswoning- 

en of appartementencomplexen, vakantiewo-

ningen, scholen, kleuterscholen,  

bejaardentehuizen, ziekenhuizen, kantoorge-

bouwen of hotels: Voor onze intelligente  

systemen zijn genoeg argumenten te 

bedenken.  

Extra comfort door de op afstand bestuurde 

bediening van ramen en schuif- 

deuren. Het automatisch openen en sluiten 

van moeilijk bereikbare ramen. Het gezonde 

binnenklimaat door regelmatige, gecontro-

leerde en daardoor energiebesparende 

ventilatie. De compactheid van de aandrij-

vingssystemen, die zich soms volledig 

verdektliggend aan iedere architectuur en 

gevel aanpassen en eenvoudig in de 

gebouwcontroletechniek kunnen worden 

geïntegreerd. Dat allemaal plus heel veel 

andere voordelen willen we u op de 

volgende pagina's voorstellen.

DRIVE axxent DK

Verdektliggende  

kettingaandrijving met  

vergrendelingsfunctie

MH10

Motorhendel voor ramen
DRIVE axxent

Verdektliggende 

kettingaandrijving

Krachtige motoriek:
Meer levenskwaliteit is onze aandrijving.

BESLAGVERGRENDELING 

voor bovenlichten

MSA400

Aandrijvingssysteem voor  

schuif-elementen

MHS400

Aandrijvingssysteem voor  

hef-schuif-elementen 
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ZWAAR IS LICHT: HET HEF -SCHUIF -SYSTEEM 

MHS400 OPENT EN SLUIT AUTOMATISCH  

ELEMENTEN TOT WEL 400 KG.

Motorisch  
hef-schuif-systeem 

MHS400:
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Uitzicht op  
bewegende momenten: 

MHS400.

Grote ramen geven de architectuur vleugels: 

De buitenkant oogt luchtiger, het interieur 

lichter. Om te zorgen dat de optische licht-

heid niet gepaard gaat met een zware 

bediening is het hef-schuif-systeem MHS400 

ontworpen. Het gemotoriseerde aandrij-

vingssysteem opent of sluit de vergrendeling 

aan de vleugel en schuift de glazen puien 

open of dicht. De gewenste stand wordt 

eenvoudig en comfortabel bepaald met 

behulp van de afstandsbediening. Ideaal 

voor comfortbewuste mensen en ouderen die 

vanwege lichamelijke beperkingen techni-

sche hulpmiddelen nodig hebben. 

Met MHS400 kunnen tot 13 meter brede 

ramen geautomatiseerd worden. Als enige 

in zijn soort verplaatst dit systeem zelfs 

hef-schuif-elementen met één of twee vleu-

gels tot wel 400 kg. De lage onderdorpel 

zorgt voor een barrièrevrije uitgang en de 

programmeerbare kierventilatie waarborgt 

een prettig woonklimaat. MHS400 is ook 

uitermate geschikt voor montage achteraf 

omdat het niet is gebonden aan een bepaal-

de beslag- of profielleverancier. 

Voor verwerkers:  
 ■ universeel te gebruiken en niet gebonden 

aan de fabrikant van het beslag
 ■ eenvoudige installatie achteraf op vrijwel 

alle profielsoorten en systemen
 ■ vervangen van beslag is niet nodig
 ■ geen omslachtige profieluitfrezingen
 ■ inzetbaar tot 400 kg vleugelgewicht
 ■ automatisch inregelen, beveiligde kierven-

tilatie via de borgpennen, programmeer-

bare openingswijdte, tijdschakelklok
 ■ snelle montagetijd: voorgemonteerde aan- 

drijving en stekkerklaar Plug & Play-principe

Voor gebruikers:
 ■ modern, onopvallend ontwerp
 ■ kierstandventilatie kan gemotoriseerd wor-

den ingesteld
 ■  keuze van een begrensde openingsbreedte
 ■  elektronische klembeveiliging volgens gel-

dige normen
 ■  handmatige, eenvoudige noodbediening 

bij stroomuitval
 ■  met infrarood afstandsbediening
 ■  gedempte start en stop
 ■  geschikte bediening voor rolstoelgebrui-

kers en uitvoering conform DIN 18025 

mogelijk in combinatie met de vlakke 

onderdorpel

Voor de veiligheid:  
 ■ nieuwe normen op het gebied van veilig-

heid voor de gebruiker
 ■ zeer effectief en compleet veiligheidscon-

cept volgens DIN 18650-1 en 2 en DIN 

EN 60335-1 ten aanzien van de klem- 

beveiliging, voorzien van een internatio-

naal geldige CB-certificering

AUTOMATISCH VER-/ONTGRENDELEN EN 

VERPL AATSEN VAN DE VLEUGELS VOOR 

SCHEMA A EN C .
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UNIVERSEEL INZETBAAR -  DANKZIJ

HET MODERNE, ONOPVALLENDE ONT WERP.

Gemotoriseerd
schuif-systeem 

MSA400.



Voor verwerkers:  
 ■ eenvoudige installatie achteraf op vrijwel 

alle profielsoorten en systemen
 ■ geen beperking in de doorgangshoogte
 ■ geen omslachtige profieluitfrezingen
 ■ inzetbaar tot 400 kg vleugelgewicht
 ■ automatisch inregelen, programmeer- 

bare openingswijdte, tijdschakelklok
 ■ korte montagetijd: voorgemonteerde aan-

drijving en eenvoudige vleugel-meenemer-

montage

Voor gebruikers:
 ■ modern, onopvallend ontwerp
 ■ automatisch instelbare tussenposities
 ■ keuze van een begrensde openingsbreedte
 ■  elektronische beklemmingsbeveiliging vol-

gens geldige normen
 ■ leverbaar met infrarood-afstandsbediening
 ■ gedempte start en stop
 ■ voor rolstoelen geschikte bediening en uit-

voering in combinatie met de vlakke onder-

dorpel mogelijk

Voor de veiligheid:  
 ■ nieuwe normen op het gebied van veilig-

heid voor de gebruiker
 ■ zeer effectief en compleet veiligheidscon-

cept volgens DIN 60335-2-103 en 

DIN EN 60335-1 
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Zo eenvoudig  
Zo comfortabel

Schuifelementen met grote glasoppervlakken 

zorgen in architectonisch opzicht voor bij-

zondere accenten en verhogen de woonkwa-

liteit. Dat geldt vooral in combinatie met de 

automatische schuif-aandrijving MSA400: 

voor het automatisch openen en sluiten 

van schuifdeuren tot 400 kg. De gewenste 

positie kan comfortabel worden bepaald met 

behulp van de afstandsbediening.  

Net als met MHS400 kunnen met MSA400 

tot 13 meter brede ramen worden geau-

tomatiseerd. MSA400 is geschikt voor 

montage achteraf en combineerbaar met de 

meerpuntsvergrendeling GENIUS van KFV of 

door de verwerker geleverde vergrendelings-

systemen en aandrijvingen.  

AUTOMATISCH VERPL AATSEN VAN DE  

SCHUIFVLEUGEL, BIJV SCHEMA A .
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GOED VERBORGEN KRACHT: MOTORISCH 

VERGRENDELEN, ONTGRENDELEN  

EN KIEPEN VAN RAMEN.

Verdektliggende  
kettingaandrijving 

met sluitfunctie  
DRIVE axxent DK.
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Bewegend  
design.

Met de juiste techniek zijn maximaal woon- 

comfort, optimale verwerking en optische 

aantrekkelijkheid geen of-of-criteria. Want 

de flexibele, design-georiënteerde aandrij-

vingen van onze productlijn DRIVE axxent 

brengen niet alleen moeiteloos beweging in 

moeilijk bereikbare ramen en bovenlichten, 

maar ook in elke productie.

De DRIVE axxent DK is een qua functie 

en design eersteklas montagevriendelijke 

kettingmotor voor draai-kiep-ramen van hout, 

kunststof of aluminium. Dankzij volledige 

integratie in het kozijnprofiel maakt hij een 

volledig automatische, gecontroleerde raam-

ventilatie mogelijk. Daarmee zorgt hij voor 

een frisse wind in het luxe bouwsegment, wat 

naast de woonkwaliteit altijd ook de waarde 

van het onroerend goed ten goede komt. 

De comfortabele aansturing van de DRIVE 

axxent DK wordt geregeld via toetsschake-

laars, draadloos of infrarood. Ook kan hij 

probleemloos in het gebouwbeheersysteem 

worden geïntegreerd en met  iWindow, de 

slimme App-oplossing voor veilige ramen, 

worden bestuurd en gecontroleerd.

Voor verwerkers:  
 ■ universeel inzetbaar: voor draai-kiep-ra-

men van hout, kunststof en aluminium
 ■ eenvoudig te monteren, kan ook achteraf 

worden ingebouwd
 ■ perfect geschikt voor de integratie in  

gebouwbeheertechniek, ventilatiesyste-

men en iWindow
 ■ onbeperkt aantal aandrijvingen gelijktij-

dig met elkaar te koppelen
 ■ sluitsnelheid voldoet aan de veiligheidseisen

Voor gebruikers:
 ■  gemotoriseerd vergrendelen, ontgrende-

len en kiepen: met een druk op de knop 

met infrarood--afstandsbediening of aan-

gestuurd via het gebouwbeheersysteem
 ■ optisch volledig verdektliggende techniek 

combineert een perfect design met een 

maximaal wooncomfort
 ■ hoge openingssnelheid
 ■  ook in gemotoriseerd gestarte kiep- of 

sluitstand handmatig bedienbaar
 ■  uitzetwijdte: 120 of 150 mm

IN HET KADERPROFIEL VOLLEDIG VERDEKT-

LIGGENDE KETTINGAANDRIJVING.

GEMOTORISEERD VER-  EN ONTGRENDELEN.
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MOEILIJK BEREIKBARE BOVENLICHTEN  

EENVOUDIG KIEPEN.

Verdektliggende 
kettingaandrijving  

DRIVE axxent.
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Wooncomfort,  
goed ontworpen.

Dankzij de ruime uitsteldiepte van 350  mm 

maakt de DRIVE axxent een even ge- 

makkelijk als effectief ventileren in kiepstand 

mogelijk bij anders moeilijk te bereiken 

bovenlichten. Net als bij de DRIVE axxent 

DK geschiedt de aansturing geheel flexibel 

middels toetsschakelaars, draadloos of 

infrarood en zelfs integratie in het gebouw-

beheersysteem of iWindow is probleemloos 

mogelijk. Achter het onopvallende afdekpa-

neel van de DRIVE axxent gaat een enorm 

prestatievermogen schuil. De verder volledig 

verdektliggende, krachtige aandrijving is 

daarmee ook voor het oog een rondom 

succesvolle oplossing.  

Een oplossing die bewust op verschillende 

raamsystemen en profielen is afgestemd, om 

de vrijheid in vormgeving voor architecten en 

planners duurzaam te vergroten. Maar ook 

als het gaat om service ter plaatse is dankzij 

de eenvoudige montage een optimale afwik-

keling gegarandeerd.

Voor verwerkers:  
 ■ universeel inzetbaar: voor bovenlichten 

van hout, kunststof en aluminium
 ■ perfect geschikt voor de integratie in de 

gebouwbeheerstechniek en iWindow
 ■ tot acht aandrijvingen simultaan met  

elkaar te koppelen
 ■ eenvoudige montage
 ■ inbouw ook in standaardprofielen moge-

lijk door de behuizingsdiepte van slechts 

34 mm

Voor gebruikers:
 ■ gemotoriseerd kiepen van bovenlichten:  

met een druk op de knop of aangestuurd 

via de gebouwbeheertechniek
 ■ met onopvallende afdekpanelen en verder 

volledig verdektliggende techniek
 ■ ruime uitsteldiepte: 350 mm
 ■ consequente combinatie van geavanceer-

de gevels met uitgekiend wooncomfort

VERDEKTE AANDRIJVING VOOR DE HOOGSTE DESIGNEISEN.
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RAMEN OPENEN EN SLUITEN  

MET EEN DRUK OP DE KNOP.

Motorhendel
MH10.
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Open voor comfort.

Voor verwerkers:  
 ■ universeel inzetbaar: in val- en draai-kiep-

ramen met een Z-schaar
 ■ achteraf te monteren: eenvoudige en snel-

le montage op nagenoeg alle profielen en  

materialen zonder freeswerk
 ■ deelbare kabelovergang
 ■ inbouwvoeding 24V
 ■ koppelbaar: eenvoudige integratie in de 

gebouwtechniek
 ■ voldoet aan DIN 18030  

(barrièrevrij bouwen)

Voor gebruikers:
 ■ ideaal voor moeilijk bereikbare ramen  

en bovenlichten
 ■ modern design: compact, mooi vormgege-

ven en onopvallend
 ■ Infrarood afstandsbediening met  

wandhouder 10-minuten-geautomatiseer-

de-venitlatie en groepsbesturing
 ■ hoge verplaatsingssnelheid en bijzonder 

stil in gebruik
 ■ handmatige noodbediening zonder  

gebruik van gereedschap
 ■ te combineren met weersensor

EENVOUDIGE EN 

SNELLE MONTAGE

DEELBARE KABEL - 

OVERGANG.

HANDMATIGE  

NOODBEDIENING

INFRAROOD  

AFSTANDSBEDIENING

Comfort is geen luxe. Comfort is de zinvolle 

vereenvoudiging van het alledaagse leven. 

Een goed voorbeeld daarvoor is de motor-

hendel MH10. Hij opent en sluit vensters 

heel eenvoudig met een druk op de knop, 

snel en stil, via een afstandsbediening of 

met een schakelaar. Natuurlijk is dat extra 

handig bij moeilijk te bereiken ramen zoals 

bovenlichten. 

Maar ook bij andere ramen zal men de 

voordelen van het MH10 niet meer willen 

missen. Bijvoorbeeld de automatische 

10-minuten-ventilatie, die voor een gezond 

binnenklimaat zorgt en daarbij ook nog 

kosten bespaart, terwijl altijd naar behoefte 

wordt geventileerd.



DE COMFORTABELE EN INTELLIGENTE  

BESTURING VAN MODERNE BOVENLICHTEN.

Beslag- 
vergrendeling.
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De slimme  
aandrijving.

Met slechts een enkele kettingaandrijving bo-

venlichten openen, sluiten en vergrendelen, 

dat is de beslagvergrendeling. Ongeacht 

of het gaat om valramen of draairamen, 

ongeacht of het gaat om houten, aluminium 

of kunststof ramen: dit universele talent is 

gemakkelijk en functioneel te bedienen, 

werkt efficiënt en automatisch en past zich 

dankzij het eenvoudige ontwerp moeiteloos 

aan de ruimtelijke omstandigheden aan. 

Bijzonder interessant is de beslag-vergrende-

ling bij smalle, hoge ventilatievleugels, die 

door de grootte van de vleugels een dichting 

in het beslag nodig hebben. Maar ook bij 

brede raamvleugels zal het systeem al het 

werk doen. Het comfort van dit innovatieve 

vergrendelingssysteem begint al bij de mon-

tage, die door een prkatisch boorsjabloon 

vereenvoudigd wordt. Mogelijk is dit in com-

binatie met TITAN beslagen – aangevuld 

met de kettingaandrijvingen Ventic VDC uit 

het DRIVE programma.

VEELZIJDIG EN KRACHTIG :

OPENEN, SLUITEN EN VERGRENDELEN MET 

SLECHTS ÉÉN KETTINGAANDRIJVING.

Voor verwerkers:  
 ■ universeel inzetbaar: voor valramen of 

draairamen van hout, kunststof en  

aluminium
 ■  nieuwe mogelijkheden in de utiliteitsbouw
 ■ eenvoudige montage met een comfortabel 

boorsjabloon
 ■ geen extra kettingaandrijving nodig

Voor gebruikers:
 ■ openen, sluiten en vergrendelen met een 

druk op de knop
 ■ gemakkelijk en functioneel te bedienen
 ■ onopvallend ontwerp

17
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Ook huizen hebben een  
intelligentiequotiënt.
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Hoe intelligenter het huis, des te  
meer comfort en veiligheid.

Slimme gebouwen zijn huizen die mee

kunnen denken. Ze registreren veranderin-

gen en invloeden, reageren automatisch 

daarop en laten zich via mobiele apparaten 

comfortabel aansturen en bewaken.

Bijvoorbeeld met iWindow, het snel achteraf 

te monteren elektronische besturings- en 

controlesysteem. Deze gebruikersvriendelijke 

applicatie zorgt niet alleen voor veilige 

ramen. Door de slimme koppeling van de 

totale huis- en consumentenelektronica 

verandert een smartphone ook in een 

handomdraai in een individuele "al-

les-in-één-afstandsbediening". Een al net zo 

comfortabele en mobiele oplossing speciaal 

voor deuren is KFVkeyless. Hiermee kunnen 

mechatronische sluitsystemen veilig en 

eenvoudig via Bluetooth worden ver- en 

ontgrendeld.

Voor de verscheidenheid aan mogelijkheden 

staat ook het bewakingssysteem AEROCON-

TROL, dat bij de ventilatie via geopende 

ramen automatisch de radiatorknop sluit, om 

geen onnodige energie te verspillen. 

Dat alles bepaalt voor ons slim wonen. En 

als leverancier van systemen beschikt 

SIEGENIA over een breed scala aan 

baanbrekende technologieën, die deze 

intelligentie niet meer alleen in de commerci-

ele bouw, maar ook in de woningbouw in 

verbeterde apparatuur en in het bijzonder 

ook voor de montage achteraf ter beschik-

king stellen. Hoe onze elektronische en 

sensorische systemen voor meer comfort, 

veiligheid en energie-efficiëntie zorgen, leest 

u op de volgende pagina's.

SENSOAIR

Luchtkwaliteitssensor

KFV KEYLESS

App-oplossing voor veilige 

deuren

KFV FINGERPRINT

Biometrische toegangscontrole

IWINDOW

App-oplossing voor veilige 

ramen

VEILIGHEIDSLUCHTAF - 

VOERSCHAKEL AAR

met DIBt-certificaat

AEROCONTROL

Openings- en sluitings- 

bewaking
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De App-oplossing
voor veilige ramen:

iWindow.

HET ELEKTRONISCHE BESTURINGS- EN  

CONTROLESYSTEEM DOOR MIDDEL VAN EEN 

SMARTPHONE, SMARTPAD OF TABLET-PC .
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Eenvoudig, veilig,
slim.

RAAMBEWAKING, LICHT, IP -CAMERA , MULTIMEDIA , MET iWINDOW VOOR EEN SLIMME  

ALLES-IN-ÉÉN- AFSTANDSBEDIENING.

Voor de vakman begint inbraakbeveiliging 

bij RC1 – voor de gebruiker bij het sluiten 

van het raam. Want wanneer een raam 

ongemerkt open blijft, heeft ook het meest 

geavanceerde veiligheidsbeslag geen zin. 

Om onze slimme, geavanceerde mecha-

nische inbraakbeveiliging consequent zijn 

vruchten af te laten werpen, biedt  

SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH 

het elektronische besturings- en controlesy- 

steem iWindow aan.

Deze gebruikersvriendelijke app-oplossing 

is snel en gemakkelijk achteraf te installeren 

voor vrijwel alle SIEGENIA beslagen. U hebt 

uw ramen overal veilig in het zicht en ook in 

het kader van wooncomfort biedt dit geheel 

nieuwe mogelijkheden. Want met iWindow 

wordt huis- en consumentenelektronica  

fabrikantoverkoepelend koppelbaar en zo 

wordt een smartphone, smartpad of ta-

blet-pc in een handomdraai een individuele 

 "alles-in-één-afstandsbediening".

Voor verwerkers:  
 ■ app-oplossing die uit slechts enkele  

bouwstenen bestaat:
 ■ een zender en een magneetclip per  

raam of deur

 ■ SIEGENIA Gateway voor draad- 

loze netwerkverbinding

 ■ software voor zelfstandige  

inrichting door de gebruiker

 ■ snel en eenvoudig achteraf te installeren 

voor vrijwel alle SIEGENIA beslagen
 ■  baanbrekende oplossing voor veilige  

ramen en home-automation

Voor gebruikers:
 ■ veilige toestandsbewaking voor ramen en 

deuren ondersteunt de mechanische  

inbraakpreventie
 ■  fabrikantonafhankelijke netwerkvorming 

en besturing van de volledige huis- en 

consumentenelektronica mogelijk
 ■  gebruikersvriendelijke app-oplossing voor 

smartphones, smartpads en tablet-PC
 ■  consequent afzien van een buiten-sirene
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De App-oplossing
voor veilige deuren:

KFVkeyless.

ELEKTRONISCHE TOEGANGSRECHTEN HEEL 

EENVOUDIG VIA APP BEHEREN EN DEUREN 

CONTACTLOOS VIA BLUETOOTH OPENEN.
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Contactloos
schakelen en  

beheren.

Of het nu om moderne commerciële of 

chique privé-projecten gaat: De vraag naar 

en de markt voor sleutelloze, intelligente 

toegangscontrole groeit. Maar alleen het 

elektronische controlesysteem KFVkeyless 

biedt als gebruikersvriendelijke app-oplos-

sing een systeem, dat comfort en veiligheid 

in de toepassing ook met grootst mogelijke 

eenvoud en overzicht bij het beheer van de 

toegangsrechten verbindt. Daarvoor maakt 

het binnenkort beschikbare elektronische 

controlesysteem mobiele apparaten meteen 

in dubbel opzicht toepasbaar.

Sesam open u: Zodra een mobiele tele-

foon met actieve Bluetooth-functie in het 

bereik van de in het deurblad ingebouwde 

ontvanger is, herkent deze het aangemel-

de Bluetooth-ID en opent automatisch de 

deur. Daarnaast is autorisatie altijd zonder 

mobiele telefoon via de code-invoer op het 

toetsenpaneel mogelijk. Voor nog meer ge-

bruikersvriendelijkheid werkt ook het beheer 

van de aangemelde mobiele telefoons en 

deurcodes comfortabel, overzichtelijk en 

mobiel via smartphone of smartpad.

Voor verwerkers:  
 ■ App-oplossing bestaande uit:

 ■ KFVkeyless App voor iPhone, iPad of 

 Android (binnenkort verkrijgbaar in de 

App store of Android market)

 ■ Toegangscontrolesysteem KFVkeyless:  

Bluetooth-ontvanger met aanvullend 

toetsenbord en relaiskabel

 ■  compatibel met de KFV meerpunts- 

vergrendelingen GENIUS en AS 3500  

met A-opener 
 ■ baanbrekende oplossing voor veilige  

deuren en contactloos bedieningscomfort

Voor gebruikers:
 ■ veilig elektronisch toegangscontrolesy- 

steem ter ondersteuning van de mechani-

sche inbraakveiligheid
 ■  contactloos deur openen via Blue-

tooth-functie in de telefoon – of alternatief 

via de code-invoer op het toetsenbord
 ■  Beheer van de toegangsrechten via een 

slimme app met smartphone of smartpad:  

Aanmelding van tot 45 standaard- 

mobiele telefoons met Bluetooth-functie

DE BLUETOOTH-FUNCTIE VAN HET MOBIELE 

APPARAAT OPENT VIA DE ONT VANGER 

AUTOMATISCH DE DEUR. 
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Biometrische
toegangscontrole
KFV Fingerprint.

IN VEILIGHEID EN WERKING ZO UNIEK ALS UW 

VINGERAFDRUK: TOEGANGSCONTROLE DOOR 

VINGERAFDRUKHERKENNING.

BIJZET SLOTKAST

MOTOR

HOOFDSLOTKAST

BIJZET SLOTKAST
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Meer veiligheid  
met gevoel.

OPTIMALE INTEGRATIE MET DE KFV

MEERPUNTSSLUITINGEN GENIUS EN

AS 3500 MET A -OPENER.

Vertrouwen is goed, toegangscontrole is 

beter. Wie op zoek is naar een optimale 

oplossing, gaat met de KFV Fingerprint voor 

het principe van biometrische herkenning. 

Deze is superieur aan sleutels, cijfercodes en 

kaarten. Want wanneer deuren alleen met 

een individuele vingerafdruk te openen en te 

vergrendelen zijn, zijn optimale veiligheid en 

sleutelloos bedieningscomfort in zekere zin 

van nature voorgeprogrammeerd.

Bij de KFV Fingerprint kunnen snel en com-

fortabel op meer dan 99 geheugenplaatsen 

verschillende functies worden toegewezen 

aan de afzonderlijke vingers. Zo kan worden 

gedefinieerd, dat de opgeslagen duimafdruk 

de deur opent en de wijsvinger deze weer 

veilig vergrendelt. Zo uniek als iedere vinger-

afdruk is ook de opbouw van het systeem: 

Het heeft geen aparte evaluatie-elektronica 

nodig en is dankzij de ongecompliceerde 

bekabeling eenvoudig te installeren.

Voor verwerkers:  
 ■ in het deurblad geïntegreerd toe-

gangscontrolesysteem door middel van 

vingerafdrukherkenning
 ■  directe aansluiting met een kabel aan de 

GENIUS (type B) of de AS 3500 met 

A-opener (type F)
 ■  geen aparte evaluatie-elektronica  

benodigd

Voor gebruikers:
 ■ bijzonder veilige en sleutelloze  

bediening met de vingerafdruk
 ■  verschillende functies met verschillende 

vingers programmeerbaar
 ■  99 geheugenplaatsen beschikbaar
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Luchtkwaliteitmeter
SENSOAIR.

DE INTELLIGENTE LUCHTKWALITEITSMETER 

SENSOAIR ZORGT VOLLEDIG AUTOMATISCH 

VOOR EEN GEZOND BINNENKLIMAAT.
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Nooit meer dikke 
lucht in huis.

De kwaliteit van de lucht in de ruimte draagt 

cruciaal bij aan het welbevinden en het 

prestatievermogen. Echter als we merken dat 

koolmonoxide, nicotine, rook of uitwa- 

semingen uit meubels, tapijten, reinigings- 

en onderhoudsmiddelen voor slechte lucht 

zorgen, zijn de aanbevolen richtwaarden 

doorgaans al lang overschreden. Voor 

opluchting zorgt SENSOAIR, de slimme 

luchtkwaliteitssensor, die tal van luchtvervui-

lingen in de ruimte registreert. Reeds ruim 

op voorhand signaleert het in de behuizing 

geïntegreerde 

ventilatieverkeerslicht de status van de lucht 

in de ruimte. Bij een overschrijding van de 

richtwaarden kan hij muur- en raamventila-

toren activeren of gemotoriseerde raam-

aandrijvingen aansturen. Net zo slim als de 

functionaliteit van deze kleine speurneus is 

ook de bediening en montage. Afhankelijk 

van de wensen kan de luchtkwaliteitssensor 

met een conventionele bedrading of met een 

draadloze verbinding worden aangesloten. 

De op de behoefte afgestemde ventilatie van 

ruimten wordt zo wel heel gemakkelijk.

PRAKTISCHE STATUSWEERGAVE DOOR  

GEÏNTEGREERDE VENTIL ATIEVERKEERSLICHT.

Voor verwerkers:  
 ■ universeel te gebruiken met conventionele 

bedrading of met een draadloze verbin-

ding
 ■  eenvoudige montage
 ■  SENSOAIR basic als tafelmodel
 ■  SENSOAIR plus voor de aansturing van  

ventilatoren en gemotoriseerde  

aandrijvingen
 ■  SENSOAIR wave voor integratie in 

Z-Wave functiesystemen

Voor gebruikers:
 ■ automatisch gezond binnenklimaat
 ■  energiebesparende ventilatie naar  

behoefte
 ■  aansprekend design
 ■  eenvoudige bediening
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Openings- en  
sluitingsbewaking
AEROCONTROL.

DE VERDELER ZENDT EEN SIGNAAL AAN DE 

KLIMAAT- /  VERWARMINGSBESTURING OF  

HET INBRAAKAL ARMSYSTEEM.

MAGNEETSCHAKEL AAR

VERDELER
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Verwarmingskosten 
omlaag, veiligheid 

omhoog.

Per ongeluk openstaande ramen zijn helaas 

niet te voorkomen - vooral daar, waar veel 

mensen veel ramen bedienen. Ongevraagde 

gasten kunnen zo eenvoudig binnendring- 

en, waardevolle energie kan ontsnappen. 

Dat wordt met AEROCONTROL allemaal 

vermeden. 

Magneetschakelaars in de ramen melden de 

betreffende openingsstand.  

Via een centrale bewakingseenheid kan bijv. 

een alarm bij een beveiligingsbedrijf worden 

geactiveerd. Bovendien helpt AEROCON-

TROL bij het besparen van energie: Het 

kan worden aangesloten aan de thermo-

staatknoppen van radiatoren. Worden 

ramen geopend, sluiten de radiatorkleppen 

automatisch. Dat bespaart geld en is goed 

voor het milieu!

RAAM VERGRENDELD: DE COMBINATIE VAN 

MAGNEETKKNOPPEN EN MAGNEETSCHA -

KEL AAR BEWAAKT DE VERGRENDELINGSTOE-

STAND.

RAAM ONTGRENDELD: MELDING AAN DE 

BEWAKINGSEENHEID.

Voor verwerkers:  
 ■ universeel voor vele raamtypen en  

balkondeuren bruikbaar
 ■ ook geschikt om achteraf te installeren 
 ■  profielonafhankelijk in de raamsponning 

geïntegreerd
 ■  BUS-geschikt voor de gebouwbeheertech-

niek
 ■  uitgebreide toebehoren voor glasvezel en 

voor de aansturing van stofafzuiginstalla-

ties
 ■ VdS-gekeurd en afhankelijk van 

schakelaartype goedgekeurd tot 

de hoogste bewakingsklasse C
 ■  ook als opliggende magneetscha-

kelaar met VDS- en EN-goedkeuring

Voor gebruikers:
 ■ Betrouwbare veiligheid
 ■  energiekostenbesparing door melding van 

geopende ramen aan de centrale ge-

bouwbeheertechniek
 ■  met sabotage- en buitengebiedbewaking 

door de magneetschakelaar
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Veiligheids- 
luchtafvoerschakelaar 

met DIBt-certificaat.

+

DE MAGNEETSCHAKEL AAR MELDT DE TOESTAND VAN 

HET RAAM AAN DE VEILIGHEID LUCHTAFVOERSCHA -

KEL AAR. PAS ALS HET RAAM WORDT GEOPEND,  

SCHAKELT DE AFZUIGKAP IN.



Van ruimtelucht afhankelijke haarden wor-

den door het gebruik van een luchtafvoerap-

paraat al snel een echte bron van gevaar. 

Want kunstmatig opgewekte onderdruk trekt 

giftige verbrandingsgassen de ruimte in. 

Daarom mogen deze volgens de verorde-

ning voor haarden alleen dan met afzuig- 

en andere ventilatieapparatuur worden 

gebruikt, wanneer een juist drukevenwicht 

is gegarandeerd – of wanneer gelijktijdig 

gebruik consequent wordt voorkomen.

In dit geval is de veiligheidsluchtafvoerscha-

kelaar een net zo eenvoudige als veilige 

oplossing. Hij is verbonden met de speciale 

magneetschakelaar AEROCONTROL en 

registreert de toestand van het raam. De 

afzuigkap wordt pas vrijgeschakeld als het 

gekoppelde raam gekiept of opengedraaid 

wordt.

Dit complete systeem voor stofafzuigkappen 

werd als eerste op de markt door het Duitse 

Instituut voor Bouwtechniek (DIBt) als com-

plete productset goedgekeurd.

Voor verwerkers:  
 ■ DIBt-goedkeuring voor het gecombineerde  

complete pakket, bestaande uit veilig-

heidsventilatieschakelaar en verdekt  

liggende, speciale AEROCONTROL- 

magneetschakelaar
 ■ voldoet aan de wettelijke vereisten  

van de lijst met bouwregels en schoor- 

steenvegerverenigingen
 ■ eenvoudige, flexibele stekkerverbinding 

naar de magneetschakelaar door 6 meter 

kabellengte
 ■ met veiligheidsbeugel voor de stekker
 ■ ook geschikt om achteraf te installeren

Voor gebruikers:
 ■ wettelijk voorgeschreven conform de  

FeuVO § 4
 ■  maakt gelijktijdig gebruik van open haar-

den en afzuigkappen mogelijk
 ■  aan het raam volledig verdekte  

componenten

VEILIGHEIDSLUCHTAFVOERSCHAKEL AAR.
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Veilig, comfortabel  
en onzichtbaar.



Uw vakman kan u hierover meer informatie geven:
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Hoofdvestiging:

Industriestraße 1–3

57234 Wilnsdorf

DUITSLAND

Telefoon: +49 271 3931-0

Fax: +49 271 3931-333

info@siegenia.com

www.siegenia.com

Onze internationale adressen 

vindt u op: www.siegenia.com

SIEGENIA wereldwijd:

Benelux  Telefoon: +32 9 2811312

China  Telefoon: +86 316 5998198

Duitsland  Telefoon: +49 271 39310

Frankrijk  Telefoon: +33 3 89618131

Groot Brittannië  Telefoon: +44 2476 622000

Italië  Telefoon: +39 02 9353601

Oostenrijk  Telefoon: +43 6225 8301

Polen  Telefoon: +48 77 4477700

Rusland  Telefoon: +7 495 7211762

Zwitserland  Telefoon: +41 33 3461010

Zuid Korea  Telefoon: +82 31 7985590

Turkije  Telefoon: +90 216 5934151

Oekraïne  Telefoon: +380 44 4637979

Hongarije  Telefoon: +36 76 500810 

Wit Rusland  Telefoon: +375 17 3121168


