
Window systems

Door systems

Comfort systems

bezpieczne
z KFV drzwi są
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Kompletny program produktów 
do nowoczesnych systemów zaryglowań 
i kontroli dostępu.



Tworzymy przestrzeń do życia.
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Trzy wymiary i cztery ściany nadają kształt 

przestrzeni. Nie tworzą jednak przestrzeni 

życiowej. Jest to bowiem dynamiczna struk-

tura, składająca się z wielu czynników i speł-

niająca liczne funkcje: bezpieczeństwa, 

komfortu, zdrowia, estetyki, trwałości, wydaj-

ności energetycznej i innych, pośrodku, 

których zawsze znajduje się człowiek.

W skrócie: chcąc myśleć o przestrzeni jako 

o systemie, nie możemy wyodrębniać z nie-

go poszczególnych elementów takich jak 

np. okucia do drzwi. Jedynie patrząc cało-

ściowo możemy stworzyć przestrzeń, 

w której ludzie poczują się komfortowo.

W SIEGENIA już od dawna staramy się 

myśleć w kategoriach systemowych, dzięki 

czemu możemy już dziś zaproponować 

Państwu komfortowe rozwiązania nie tylko 

do okien i drzwi. Automatycznie otwierane 

i ryglowane drzwi czy systemy kontroli 

dostępu wykorzystujące dane biometryczne 

lub aplikacje mobilne to tylko dwa przykłady 

przyszłościowych rozwiązań do komfor-

towych wnętrz. O komforcie użytkowania 

przestrzeni decyduje bowiem całościowe 

podejście do zagadnienia, a nie suma 

poszczególnych rozwiązań. Możliwość spro-

stania wymaganiom i potrzebom oraz próba 

przeobrażenia ich w innowacyjne 

i atrakcyjne rozwiązania jest siłą, która nas 

napędza. Przykładem są nasze okucia do 

drzwi KFV i systemy ryglujące.

KFV tradycyjnie troszcząc się o bezpieczeń-

stwo poszukuje nowych rozwiązań dopa-

sowanych do wymogów współczesnego 

rynku. Na przykładzie takich produktów 

jak KFVkeyless pokazujemy jak komfor-

towe może stać się jutro. Nie zapominamy 

również o ułatwieniach produkcyjnych 

oferując rozwiązania, które pozwalają na 

oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów 

w procesie okuwania.

KFV otwiera nowe
możliwości.
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Tylko najwyższej jakości okucia są w stanie 

zagwarantować drzwiom bezpieczeństwo,

na którym można polegać. Dzięki takiemu 

podejściu KFV został liderem niemieckiego 

rynku w zakresie zasuwnic wielopunkto-

wych. Nasze rozwiązania, to nie tylko 

szereg różnorodnych mechanizmów ryg lu-

jących, ale przede wszystkim doskonale 

skoordynowany system, na który składają 

się komponenty najwyższej jakości.

Wszystkie elementy okuć, począwszy od 

haków z zabezpieczeniem zaryglowania po 

wyprofi lowane zakończenia, wyróżniają się 

najwyższą jakością materiałów, precyzyjnym 

wykonaniem oraz wyjątkową funkcjonalnoś-

cią. Każdy zamek — standardowy czy 

antypaniczny oraz każda blacha zaczepo-

wa stanowią część modułowej koncepcji, 

która dzięki ujednoliconym wymiarom 

i możliwości dowolnego łączenia elementów 

zapewnia maksymalną elastyczność 

i mnogość rozwiązań. Uzupełnieniem oferty 

okuć KFV jest znakomity serwis techniczny, 

który stanowi kolejny powód dla którego 

ufają nam miliony producentów i klientów na 

całym świecie.

Dajemy drzwiom
wszystko co najlepsze.
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Zasuwnice wielopunktowe KFV
to pewny i bezpieczny ruch.
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Więcej wielopunktowości.

KFV posiada bardzo bogatą ofertę zasuw-

nic wielopunktowych. U nas znajdą Państwo 

wszystko — liczne warianty zamków i za-

suwnic przeznaczonych do profi li z drewna, 

PCV czy aluminium; sterowane kluczem lub 

klamką; do drzwi jedno i dwuskrzydłowych. 

Obniżone koszty okuwania (dzięki ujed-

noliconemu frezowaniu skrzydła i ramy), 

wysokiej jakości materiały i bardzo precyzyj-

ne wykonanie to kolejne atuty zasuwnic KFV, 

które na pewno zostaną docenione przez 

producentów drzwi. Zadbaliśmy również 

o wygodę użytkownika — obsługa zasuwnicy 

jest lekka i nie wymaga silnego dociągania, 

gdyż wszystko obywa się automatycznie. 

Ciągle doskonalimy i uzupełniamy naszą 

ofertę tak by zapewnić naszym klientom 

maksymalnie innowacyjne produkty najwyż-

szej jakości. 

Dokładnie dopasowana do potrzeb: 
obsługa kluczem lub klamką.
W zależności od oczekiwań klienta oferuje-

my oba warianty. Mamy również produkty 

premium dla jeszcze bardziej wymagają-

cych. Zasuwnice elektroniczne, w których 

do obsługi wystarczy naciśnięcie przycisku, 

zapewniają wyjątkowy komfort użytkowa-

nia, przy niezmiennie wysokim poziomie 

bezpieczeństwa.

Jakość produktów KFV poświadczają certy-

fi katy m.in. DIN, RAL, CE, VdS czy też SKG. 

Nasze rozwiązania posiadają znak jakości 

B oraz „K-EINBRUCH“przyznawany przez 

wydział kryminalny policji produktom, wy-

różniającym się w zakresie bezpieczeństwa.

OBSŁUGA KLUCZEM: 

RYGLOWANIE I  ODRYGLOWANIE ZA 

POMOCĄ DWUKROTNEGO OBRÓCENIA 

KLUCZA .

OBSŁUGA KL AMKĄ :

RYGLOWANIE I  ODRYGLOWANIE OD ŚRODKA 

PRZY UŻYCIU KL AMKI: 1. ZAMKNIĘCIE 

2. POZYCJA NEUTRALNA 3. ODRYGLOWANIE/ 

OT WARCIE, BLOKADA ZA POMOCĄ KLUCZA .
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Zasuwnice wielopunktowe 
obsługiwane kluczem.

Zasuwnica odpowiednia dla każdego.
AS 2300: wyróżnia się dobrym dociskiem, 

dzięki czemu ciepło zatrzymywane jest we-

wnątrz. Bolce utrudniają wyważenie drzwi 

i włamanie.

AS 2500: haki zapobiegają odciągnięciu 

od siebie ramy i skrzydła.

AS 2600: kombinacja bolców i haków 

zwiększa bezpieczeństwo, ponadto zasuw-

nica może być stosowana do wszystkich 

typów profi li.

AS 2750: rygluje skrzydło drzwi już po ich 

domknięciu, dzięki zastosowaniu dwóch 

sprężynujących zapadek w kasetach za-

mków dodatkowych; bezpieczeństwo 

i szczelność zapewniają dwa rygle hako-

we. Standardowo wyposażona jest w trzy 

zapadki typu Softlock.

AS 3500: automatyczne bezpieczeństwo 

dzięki dwóm samoryglującym się hakom, 

które ryglują drzwi od góry do dołu. Stan-

dardowo wyposażona w zapadkę Softlock.

AS 3600: połączenie automatycznych bol-

ców z wyzwalaczem zapadkowym i haków 

zapewnia podwójne zaryglowanie w każdej 

z dodatkowych kaset. 

W przypadku zasuwnic wielopunktowych 

KFV obsługiwanych kluczem ryglowanie

i odryglowanie następuje po podwójnym 

obróceniu klucza.

W skrócie:
 lekka obsługa zasuwnicy
 płynność działania odciągu zapadki
 możliwość ustawienia kierunku otwierania
 wersje przystosowane do szwajcarskich 

wkładek bębenkowych
 dostępne z różnymi odległościami osi 

klamki od listwy czołowej
 dostępne różne rozstawy zamków
 opcjonalnie z zapadką typu Softlock
 rygiel zamka głównego z zabezpiecze-

niem przed przepiłowaniem

AS 2500
VdS B

AS 2600 
VdS B

AS 2750
VdS B

AS 3600
VdS*

AS 2300 AS 3500
VdS C

* w przygotowaniu
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AS 4340 AS 4640AS 4540

Zasuwnice wielopunktowe
obsługiwane klamką.

Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane 

klamką wymagają zamontowania klamki od 

wewnątrz i od zewnątrz; elementy ryglujące 

uruchamia się przez pociągnięcie klamki do 

góry. Aby całkowicie uniemożliwić otwarcie 

drzwi należy jednokrotnie przekręcić klucz 

w zamku. Aby ponownie je otworzyć należy 

również użyć klucza.

W skrócie:  
 zapadka i rygiel niklowane
 rygiel zamka głównego z zabezpiecze-

niem przed przepiłowaniem
 możliwość ustawienia kierunku otwierania
 dokładne domknięcie drzwi
 łatwa obsługa mechanizmu

Zasuwnica odpowiednia dla każdego. 
AS 4100: zasuwnica wielopunktowa 

z grzybkami obrotowymi jest szczególnie 

lekka w obsłudze i nie wymaga konserwacji. 

Obrotowy korpus grzybków zahacza się 

o blachy zaczepowe i podnosi odporność 

na włamanie.

AS 4340: wszechstronny produkt, nadający 

się do każdego rodzaju drzwi, np. stalo-

wych. Bolce utrudniają wyważenie drzwi.

AS 4540: ryglowanie haków od dołu do 

góry zapobiega klinowaniu się elementów 

ryglujących w przypadku opadających 

drzwi.

AS 4640: kombinacja okrągłych bolców 

i haków, łączy wszystkie ich zalety. Hak 

ryglując od dołu do góry wsuwa się głęboko 

w zaczep, a bolec utrzymuje optymalną 

pozycję haka

AS 4100
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Atuty rozwiązania.

Dla producentów:  
 identyczne wymiary frezowania skrzydła  

i ramy przy wszystkich typach ryglowań
 kompletny program produktów
 rozwiązania do zastosowań specjalnych

Zalety dla handlowców:  
 zredukowana ilość elementów ramowych 

na magazynie
 produkty do drzwi z dowolnego materiału 

(drewno, PCV, stal, aluminium)

Nasze zasuwnice na wymiar stanowią inte-

ligentny system, co znacznie ułatwia pracę 

przy ich montażu. Dbają o to ujednolicone 

obrazy frezowania i jednakowe pozycje 

kaset zamków w różnych typach zasuwnic.

Zalety widać jak na dłoni: łatwa wymiana  

i rozbudowa, więcej możliwości dzięki 

licznym wariantom, uproszczone magazyno-

wanie, ułatwienia pod produkcję seryjną  

i ograniczone konieczności serwisów.  

W skrócie: nasze zasuwnice na wymiar 

pomogą Państwu efektywnie wykorzystać 

Państwa potencjał.

Zasuwnice na wymiar.



AS 2300 AS 3500 EP 960Listwa
zaczepowa

Blachy 
zaczepowe
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Naprawa każdego elementu 
— niezależnie od producenta.
Zestaw naprawczy oferuje szybką pomoc 

w razie konieczności naprawy drzwi wej-

ściowych do domu czy mieszkania. System 

nie jest dedykowany wyrobom konkretnego 

producenta: niedużym kosztem można przy 

jego pomocy zastąpić stosowane dotąd 

zasuwnice wielopunktowe. Obok niezrów-

nanej elastyczności zastosowania gwaran-

tuje dystrybutorom zmniejszenie zapasów 

magazynowych. Zakres stosowania zamka 

obejmuje bowiem wszystkie spotykane na 

rynku wysokości drzwi: od 1625 mm do 

2400 mm. Klamka może być umieszczona 

na dowolnej wysokości.

Zamek naprawczy: 
szybka pomoc w przypadku uszkodzenia

drzwi wejściowych.

W skrócie:  
 znany z okuć SIEGENIA TITAN AF 

system łączenia listew przesuwnych 

zajmuje niewiele miejsca i zmniejsza 

konieczną ilość frezowania 
 wszystkie słupki są wykonane ze stali 

szlachetnej, co zapewnia atrakcyjny 

wygląd i zapobiega korozji na przycię-

ciach
 zestaw zamka głównego dostępny 

z różnymi rozmiarami trzpienia — więk-

sza elastyczność i mniejsze zapasy 

magazynowe 
 standardowo z tuleją redukcyjną trzpie-

nia klamki z 10 mm na 8 mm w zestawie 

zamka głównego
 dostępny z bolcem, hakiem lub kombina-

cją bolca i haka

MNIEJ FREZOWANIA: LIST WA ŁĄCZĄCA 

JEST SC HOWANA W PROFILU-U.

RÓŻNE ZESTAW Y ZAMKA GŁÓWNEGO DL A 

ZASUWNIC WIELOPUNKTOW YC H OBSŁUGI-

WANYC H KLUCZEM LUB KL AMKĄ.

RS 1300 RS 1500 RS 1600RS 1100



APROBATA VdS KL ASY B.
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AS 2750 Zasuwnica z trzema zapadkami:  
po trzykroć łatwiej.

Łatwe zamykanie.
Unikalna cecha AS2750 to dwie dodatko-

we, sprężynujące zapadki Softlock  

w kasetach zamków dodatkowych. Dzięki 

potrójnemu zamykaniu zasuwnica trwale 

chroni drzwi przed odkształcaniem się  

i zwiększa bezpieczeństwo, także wtedy 

gdy drzwi nie są zaryglowane. Po przekrę-

ceniu klucza w zamku, kombinacja masyw-

nych haków i zapadek wraz z odpornym 

na przepiłowanie ryglem zamka głównego, 

skutecznie zapobiegają wyłamaniu czy wy-

ważeniu drzwi. Solidny mechanizm zasuw-

nicy sprawia, że obsługa klamki jest bardzo 

lekka, a drzwi, nawet przy dużym obciąże-

niu, są szczelnie domknięte zapewniając 

wzorową izolację cieplną i akustyczną.

W skrócie:
 trzy zapadki utrudniają włamanie 
 kombinacja haka i zapadek zapobiega 

wyłamaniu i wyważeniu drzwi, zapewnia-

jąc wysoką klasę ochrony antywłamanio-

wej — do RC3
 ochrona przed wypaczaniem się drzwi 

dzięki trzem zapadkom Softlock
 całkowicie szczelne zamknięcie, doskona-

ła izolacja cieplna i akustyczna
 opcjonalnie ze sztywnym łańcuchem
 opcjonalnie listwę zaczepową E3Q może-

my uzupełnić o funkcję dzień/noc
 idealna do drzwi wejściowych: do obiek-

tów komercyjnych i publicznych

Z POTRÓJNĄ FUNKCJĄ SAMOCZYNNEGO 

RYGLOWANIA DZIĘKI SPRĘŻYNUJĄCYM  

ZAPADKOM.
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ŁAT WE ZATRZASKIWANIE W YZWAL ACZA 

MAGNET YCZNEGO.

Prosto i skutecznie.
AS 3500 to jedyna zasuwnica automa-

tyczna , w której bezdotykowe czujniki 

magnetyczne zastąpiły stosowane dotąd 

wyzwalacze. Gdy drzwi są otwarte haki 

ukryte są w kasetach. Przy zamykaniu drzwi, 

haki aktywowane przez niezależny od luzu 

okuciowego wyzwalacz są zamykane od 

dołu do góry. Szeroki zakres dostępnych 

opcji zapewnia maksymalną elastyczność 

zastosowania — drzwi możemy obsługiwać 

za pomocą klamki, klucza lub domofonu, 

możemy także zintegrować je z systemami 

kontroli dostępu.

Zasuwnica AS 3500 uzyskała certyfi kat 

bezpieczeństwa VdS. Nie trzeba już ręcznie 

zamykać drzwi by zachować ważność 

ubezpieczenia.

W skrócie:  
 brak problemów z zamykaniem opadających 

drzwi
 listwa czołowa z wysokiej jakości stali szla-

chetnej
 zamek główny z zapadką soft lock, która nie 

wymaga konserwacji
 do drzwi o wysokości 1600mm- 2400mm
 możliwość zastosowania z prawej i lewej 

strony, łatwe przestawianie zapadki
 duże tolerancje montażowe (luz okuciowy 

między listwą czołową a blachą zaczepową 

2-6 mm) i tolerancje wysokości (+2 - 4 mm)
 jednolity sposób frezowania w skrzydle 

i ościeżnicy; kompatybilność ze standar-

dowymi blachami zaczepowymi z regulacją 

typu Q
 mimośrodowa regulacja położenia kieszeni 

haka w zakresie 5 mm
 zajmuje niewiele miejsca przy przechowywa-

niu dzięki konstrukcji modułowej
 zabezpieczenie przed włamaniem do klasy 

RC3 

APROBATA VDS KL ASY C .

Automatyczna 
zasuwnica wielopunktowa 

AS 3500.



NOWOŚĆ
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MEC HANICZNE W YZWAL ANIE: 

DWA ELEMENT Y W YSUWA JĄ SIĘ NA 20 MM

Z KASET Y ZAMKA DODATKOWEGO : 

1 AUTOMAT YCZNY BOLEC Z W YZWAL ACZEM 

ZAPADKOW YM-SOFTLOC K, 2 AUTOMAT YCZNE 

HAKI.

APROBATA VdS- W PRZYGOTOWANIU.

Automatyczna 
zasuwnica wielopunktowa 

AS 3600.

ODRYGLOWANIE ZARYGLOWANIE

Automatyczne ryglowanie x 4.
W nowej zasuwnicy wielopunktowej 

AS 3600 obydwa elementy ryglujące wy-

suwają się równo na 20 mm. Automatyczny 

bolec ze zintegrowanym mechanicznym 

wyzwalaczem powoduje zwolnienie haka. 

Ponadto rygiel zamka głównego może być 

zablokowany za pomocą wkładki powodu-

jąc jednoczesną blokadę klamki. Elementy 

ryglujące zamków dodatkowych zostają 

uruchomione przy użyciu klamki lub klucza 

i zaryglowane przy następnym obrocie 

klucza. W połączeniu z A-napędem, który 

automatycznie odryglowuje elementy, 

zyskujemy bezpieczeństwo i komfort.

W skrócie:  
 nowa automatyczna zasuwnica wie-

lopunktowa posiada wszystkie zalety 

sprawdzonej już zasuwnicy wielopunkto-

wej AS 3500
 układ mechaniczny współpracuje z różny-

mi rodzajami listew
 każdy z dwóch elementów ryglujących 

wysuwa się z kaset na 20mm
 zabezpieczenie przed przesunięciem ele-

mentów ryglujących w pozycji końcowej

20 mm

1

2
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Opcje doposażenia: 
 odblokowanie dzienne
 sztywny łańcuch T3/T4 
 moduł automatycznego napędu

Za pomocą modułu napędowego automa-

tyczną zasuwnicę wielopunktową AS 3500 

i AS 3600 można przekształcić w elektrome-

chaniczną zasuwnicę wielopunktową. 

W połączeniu z takimi urządzeniami jak 

np. KFV Fingerprint lub KFVkeyless może-

my stworzyć system sterowania, w którym 

drzwi odblokowywane są elektrycznie. 

Funkcja odblokowania dziennego umożliwia 

tymczasowe wyłączenie automatycznego 

zaryglowania.

Dodatki dla maksymalnej elastyczności
AS 3500/AS 3600.

Dodatki dla maksymalnej elastyczności

1 2

3
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A-napęd.

 możliwość zintegrowania z elektrome-

chaniczną zasuwnicą wielopunktową: 

zamykanie mechaniczne → otwieranie 

elektroniczne
 możliwość łączenia z różnego rodzaju sy-

stemami kontroli dostępu np. Fingerprint, 

KFVkeyless
 kompatybilny z systemem GENIUS KFV 

pod względem okablowania i dodatków 

Odblokowanie 
dzienne.

 można wyjść z domu bez klucza: dźwig-

nia blokująca pozwala na dezaktywowa-

nie funkcji automatycznego ryglowania
 możliwość łączenia z modułem dzień/ 

noc KFV lub elektrozaczepem w blasze 

zamka głównego — w ten sposób aktywu-

je się tryb dzienny
 możliwość późniejszego montażu bez ko-

nieczności frezowania rowka okuciowego

Sztywny łańcuch 
T3/T4.

 chroni przed nieupoważnionym dostępem 
 ryglowanie od wewnątrz za pomocą 

gałki
 osie gałki i klamki znajdują się w jednako-

wej odległości od listwy czołowej 
 możliwość zastosowania w drzwiach 

prawych i lewych 
 brak zadrapań/uszkodzeń na powierzch-

ni drzwi powstających przy wiszącym 

łańcuchu 
 specjalna cecha sztywnego łańcucha T4: 

możliwość dodatkowego odblokowania 

od zewnątrz za pomocą klucza

1 2 3
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 pozwala otworzyć drzwi po naciśnięciu 

od zewnątrz 
 do drzwi bardzo często używanych, 

idealna do drzwi wejściowych w sklepach 

i głównych wejść do budynków użytecz-

ności publicznej
 przy użyciu śruby regulacyjnej na listwie, 

możemy dopasować baryłkę do luzu 

okuciowego

 zapadka osłonięta wysokiej jakości two-

rzywem, odpornym na ścieranie 
 ciche zamykanie zwiększa komfort użytko-

wania
 nie wymaga konserwacji, gdyż zapadka 

nie musi być smarowana 

Zapadka Softlock. Baryłka.
Przestawianie  

zapadki.

 na boku kasety zamka głównego znajduje 

się otwór z blokadą, która po zwolnieniu 

(np. śrubokrętem) pozwala na obrócenie 

lub wyjęcie zapadki
 dzięki temu każda zasuwnica jest uniwer-

salna i może być montowana w drzwiach 

prawych lub lewych
 zapadkę można z łatwością wymienić, 

bez konieczności otwierania kasety zamka
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Sztywny łańcuch T2.
Okucia do drzwi 

dwuskrzydłowych.
Dodatkowy zamek 

zasuwkowy.

 stosowane w skrzydle biernym dwuskrzyd-

łowych drzwi wejściowych z ruchomym 

słupkiem
 możliwość łączenia z mechanicznymi 

i elektronicznymi zasuwnicami KFV
 proste zaryglowanie i odryglowanie za 

pomocą klamki
 szczególnie bezpieczne dzięki mocnym 

bolcom
 kierunek otwierania lewy lub prawy jest 

ustalany wg kierunku skrzydła czynnego

 ochrona przed nieproszonymi gośćmi 
 brak zadrapań/uszkodzeń na powierzch-

ni drzwi powstających przy wiszącym 

łańcuchu 
 ryglowanie od wewnątrz za pomocą gałki
 osie gałki i klamki znajdują się w jednako-

wej odległości od listwy czołowej 
 możliwość otwierania od zewnątrz za 

pomocą klucza 
 sprężynujący rygiel o zasięgu 12,5 mm 

do wyrównywania tolerancji luzu okucio-

wego 
 możliwość zastosowania w drzwiach 

prawych i lewych
 możliwość późniejszego montażu we 

wszystkich zasuwnicach wielopunktowych 

z grupy „T0“ AS 2300, AS 2500, 

AS 2600 lub wstępnego zmontowania 

w zasuwnicy AS 2750

 obsługiwany niezależnie dodatkowy 

rygiel pod wkładkę patentową
 obsługa za pomocą klucza możliwa od 

zewnątrz i od wewnątrz
 z ryglem 15 mm
 dostępne wielkosci odległości osi klamki 

35, 40, 45, (50), 55, 65 mm 
 możliwość późniejszego montażu we 

wszystkich zasuwnicach wielopunktowych 

z grupy „T0“ AS 2300, AS 2500,  

AS 2600 



Niektórzy mówią, że to genialne 
a my, że to jest właśnie GENIUS.
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Komfort i bezpieczeństwo 
z przyciskiem. 

Nowy, ulepszony napęd GENIUS: 
od teraz jeszcze szybszy i cichszy.
Elektromechaniczny system ryglowania 

i odryglowywania GENIUS to sprawdzone 

rozwiązanie, które łączy wysoki poziom 

bezpieczeństwa zapewniany przez mecha-

niczną zasuwnicę wielopunktową z komfor-

tem obsługi, wynikającym z zastosowania 

najnowocześniejszej elektroniki. GENIUS 

może być obsługiwany przez systemy 

kontroli dostępu i liczne aplikacje, co daje 

możliwość tworzenia różnorodnych rozwią-

zań indywidualnych. W zależności od wersji 

jest on przeznaczony do zastosowania 

w prywatnych mieszkaniach, obiektach 

komercyjnych i przemysłowych.

GENIUS-NAPĘD

Wygoda bez barier. 
Dzięki GENIUS niewygodne pęki kluczy 

odchodzą do lamusa. Zwłaszcza w domach 

jedno- i wielorodzinnych, gdzie GENIUS 

może pełnić funkcję nowoczesnego domofo-

nu. Drzwi wejściowe możemy otworzyć nie 

dotykając klamki np. będąc na piętrze. 

Po zamknięciu drzwi znów automatycznie 

się zaryglują.

GENIUS będzie także niezastąpionym 

ułatwieniem dla użytkowników w podeszłym 

wieku i niepełnosprawnych. W połączeniu 

z napędem drzwi rozwiernych, urządzenie 

umożliwia swobodne otwieranie i zamykanie 

drzwi za pomocą przycisku.

INNOWACYJNY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU 

KFVkeyless STERUJE DRZWIAMI WEJŚCIOW Y-

MI  ZA POMOCĄ TEC HNOLOGII BLUETOOTH.

ALTERNAT Y WNIE, AUTORYZACJA POPRZEZ 

WPROWADZENIE KODU NA KL AWIATURZE.



Przy zastosowaniu w biurach i obiektach 

komercyjnych GENIUS może współpracować 

z systemem kontroli dostępu, umożliwiając 

pracownikom dostęp wyłącznie do zdefi nio-

wanych obszarów. Przy pomocy modułu 

dzień/noc można precyzyjnie dostosować 

system GENIUS do godzin pracy w fi rmie 

i zsynchronizować go z włącznikami czaso-

wymi, napędami otwierającymi drzwi i insta-

lacjami alarmowymi.

W zależności od wersji zasuwnicę GENIUS 

można obsługiwać za pomocą różnego ro-

dzaju urządzeń, np. transpondera, pilota ra-

diowego czy skanera odcisków palców KFV 

lub nowej inteligentnej aplikacji KFVkeyless.

Czytnik zbliżeniowy 
GENIUS w wersji z transponderem, pozwala 

zapisać do 99 kluczy dostępu. Transpondery 

nie potrzebują baterii, a w przypadku zgu-

bienia wymagają jedynie zmiany zaprogra-

mowania praw dostępu. 

Pilot- zdalnego sterowania
Pilot GENIUS komunikuje się drogą radiową 

bezpośrednio z modułem sterującym. Jego 

zaletą jest szeroki zasięg. Dzięki czemu 

obsługa drzwi jest niezwykle komfortowa.

Fingerprint
Skaner linii papilarnych GENIUS jest 

urządzeniem wyjątkowym. Równie niepo-

wtarzalnym, jak indywidualny odcisk palca 

każdego człowieka. Urządzenie można 

zaprogramować w taki sposób, aby odcisk 

kciuka otwierał drzwi wejściowe, a palec 

wskazujący je ryglował, a nawet uzbra-

jał system alarmowy. W pamięci skanera 

można zaprogramować nawet 99 odcisków 

palców, nie wymaga on odrębnych urzą-

dzeń rozpoznających ani skomplikowanego 

okablowania.

Opcjonalnie: dostępny z wygodną aplika-

cją do zarządzania użytkownikami.

KFVkeyless
Elektroniczny system kontroli dostępu 

KFVkeyless zarządzany za pomocą przyja-

znej dla użytkownika aplikacji, łączy w sobie 

komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Dzia-

ła w oparciu o nowoczesną technologię Blu-

etooth. Po odpowiednim zaprogramowaniu 

telefonu komórkowego — lub alternatywnie 

przez wprowadzenie kodu na klawiaturze 

umożliwia automatyczne otwieranie drzwi. 

Zarządzanie zarejestrowanymi telefonami 

komórkowymi i kodami do drzwi jest możli-

we przy użyciu smartfonu lub tabletu.

TRANSPONDER FINGERPRINT KFVkeylessPILOT
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Zaufanie jest dobre,
ale kontrola dostępu lepsza.



23

 instalowany w ramie drzwi
 efektywne zastosowanie i montaż

  możliwość całkowitego zintegrowania 

w procesie produkcyjnym

  montaż na miejscu dzięki rozwiąza-

niom plug i play
 podłączenie bezpośrednio do sieci 230V
 cechy szczególne: przekaźnik z wyjściem 

przełącznym (pod domofon lub elektro-

zaczep) działa jako sygnał otwarcia dla 

GENIUS

 ukryty montaż przewodu pomiędzy 

skrzydłem i ramą (min. 22 mm)
 zdjęcie drzwi wymaga jedynie odkrę-

cenia śrub zabezpieczających oraz 

wypięcia złączki
 bezpieczne rozwiązanie: dostęp do 

przewodu jest możliwy jedynie przy 

otwartych drzwiach
 niski koszt montażu
 klasa ochrony IP 67
 kąt otwarcia: 180°

 ukryty montaż przewodu pomiędzy 

skrzydłem i ramą
 ściągnięcie drzwi wymaga jedynie odkrę-

cenia śrub zabezpieczających
 łatwa konserwacja, montaż i obsługa 

dzięki prostemu połączeniu wtykowemu
 przewód 6 żyłowy zakończony złączką
 klasa ochrony IP 67
 bezpieczne rozwiązanie: dostęp do 

przewodu jest możliwy jedynie przy 

otwartych drzwiach
 kąt otwarcia: 100º lub 180°

Zasilacz zintegrowany 
w ramie.

NOWOŚĆ

 montaż w listwie zaczepowej lub 

blasze zaczepowej w miejscu regulacji Q
 zachowuje możliwość regulacji
 ochrona DIN 40050 VdS klasa środowi-

skowa III, IP 67
 odporny na zużycie
 bezdotykowy
 moc załączalna max. 3 W / VA
 max. napięcie robocze 30 V DC
 max. prąd przełączania 0,2 A
 punkt przełączania regulowany
  aprobata VdS Klasa C G 114009

Czujnik zaryglowania.

NOWOŚĆ

Przepust kablowy
Przepust kablowy

bez obudowy.



Nasze zamki: 
mistrzowie klas odporności na włamanie.
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Do każdych drzwi
odpowiedni zamek.

Grupa produktowa KFV oferuje bardzo sze-

rokie spektrum zamków odpowiednich do

różnych typów drzwi z możliwością wyboru 

określonego stopnia odporności na włama-

nie. Wszystkie zamki KFV cechuje niezwykle 

solidne wykonanie, rygle są odporne na 

przepiłowanie dzięki stalowym sztyftom, 

konstrukcja zamka jest masywna, a listwy 

najwyższej jakości. Jeżeli nie uda się Pań-

stwu znaleźć odpowiedniego zamka w ofer-

cie podstawowej, to na pewno będzie on 

dostępny w grupie elementów specjalnych. 

Naszą bazę stanowią produkty sprawdzone 

i niezawodne, ale równie ważne są dla nas 

nowości i innowacje, zgodne z najnowszy-

mi trendami, które szykują się właśnie na 

podbój rynku.

Cicho, ciszej, Softlock. 
W przypadku drzwi, które są codziennie 

wielokrotnie otwierane, ciche zamykanie 

zamka może stanowić mocny argument mar-

ketingowy. Zamek Softlock ma umieszczoną

na zapadce stabilną nakładkę z tworzywa, 

która sprawia, że na zewnątrz nie słychać

niczego poza cichym kliknięciem. Zamek nie 

traci przy tym nic ze swojej trwałości

i bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo od drzwi do drzwi.
Klasa 1: do drzwi, które otwierane są 

bardzo rzadko, z rozwagą — np. drzwi do 

magazynków.

Klasa 2: do drzwi, które są otwierane regu-

larnie, z rozwagą — np. drzwi w domach 

i biurach. 

Klasa 3: do drzwi, które są otwierane 

często i częściowo z użyciem dużej siły np. 

drzwi w budynkach użyteczności publicznej.

Klasa 4: do drzwi, które są otwierane bar-

dzo często i niedokładnie — np. drzwi

o zwiększonej odporności na włamanie lub 

drzwi w budynkach użyteczności publicznej.
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Nasze zamki pojedyncze są odpowiednie 

do każdego rodzaju drzwi, w różnych 

wariantach i opcjach. Zamki do drzwi sta-

lowych i aluminiowych oferujemy z ryglem 

jedno- lub dwuskokowym, z różną długością 

rygla (15, 20 i 25 mm) i różnymi rozstawa-

mi klamek i wkładek oraz różnymi rodzajami 

listew. Jak widać w przypadku naszych za-

mków standardowych mogą Państwo liczyć 

nie tylko na doskonałą jakość wykonania, 

ale również na szeroką paletę produktów.

ZAMEK POJEDYNCZY, KL. 4

ZAMEK Z BARYŁKĄ  
I  RYGLEM

ZAMEK POJEDYNCZY, KL. 3

ZAMEK Z RYGLEM

ZAMEK POJEDYNCZY, KL. 2

ZAMEK Z ZAPADKĄ  
I  RYGLEM

ZAMEK POJEDYNCZY, KL. 1

Kluczowa sprawa: 
Zamki standardowe.



Wyjątkowo innowacyjne:
zamki do konstrukcji specjalnych.

Szeroki wybór zamków specjalnych sprawia, 

że okucia KFV sprawdzą się we wszystkich 

typach drzwi. W ofercie KFV można znaleźć 

satysfakcjonujące rozwiązanie nawet do 

najbardziej niecodziennych wymagań.

Do wyboru mamy zamki do drzwi przesuw-

nych z ryglem hakowym lub bolcem, zamki 

do drzwi chroniących przed promieniowa-

niem oraz liczne zamki nietypowe przezna-

czone do różnorodnych celów np. do drzwi 

antypanicznych i przeciwpożarowych.

ZAMEK MAGNET YCZNY

ZAMEK DO DRZWI CHRONIĄCYCH
PRZED PROMIENIOWANIEM

Siła magnesu.
Gdy drzwi są otwarte zapadka ukryta jest 

wewnątrz kasety zamka, dzięki czemu 

pozostaje niemal niewidoczna. Zasada 

działania jest równie prosta, jak i skutecz-

na — w momencie zamykania drzwi, silne 

magnesy wciągają automatycznie zapadkę 

do blachy zaczepowej, skutecznie ją tam 

utrzymując. W przeciwieństwie do typo-

wych zamków nie ma metalicznego odgłosu 

uderzenia zapadki o ramę. Dzięki temu 

drzwi zamykają się bardzo cicho, 

a obsługa nie wymaga żadnego wysiłku. 

ZAMEK DO DRZWI
PRZESUWNYC H

ZAMEK DO DRZWI
PRZESUWNYC H

ZAMEK 
Z BARYŁKĄ

ZAMEK 
Z ZAPADKĄ

W skrócie:
 współpracuje ze standardowymi blachami 

zaczepowymi 
 krótki czas montażu
 po otwarciu nie ma żadnych wystających 

elementów 
 zapadka wyzwalana przez pole magne-

tyczne — ciche zamykanie drzwi
 zapadka nie uderza o ramę co ogranicza 

zużycie elementu
 regulowany wkład do blachy zaczepowej 

daje możliwość regulacji docisku
 suwak magnetyczny w blasze zaczepowej 

— automatyczna regulacja w przypadku 

opadnięcia drzwi
 nie wymaga konserwacji; łatwa obsługa 27



Drzwi to ostatnia rzecz, 
o którą powinniśmy się martwić 

w sytuacji awaryjnej.
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Ochrona przeciwpożarowa, 
wyjścia ewakuacyjne, 

rozwiązania antypaniczne.

Wkładki z i bez wolnego biegu. 
 stosowane mogą być wkładki ze stałym lub 

ruchomym zabierakiem jak i wkładki mechatro-

niczne o przekroju zgodnym z DIN18252
 maksymalne dopuszczalne położenie noska 

zamykającego z wyjętym kluczem to 30°

Zalety naszych produktów z bliska:

Możliwość ustawiania kierunku otwiera-
nia i ucieczki. 

 na prawo lub na lewo –odpowiednia pozy-

cja obracanej zapadki pozwoli dopasować 

kierunek otwierania drzwi
 wszystkie zamki i zasuwnice wielopunktowe 

są zgodne z normą EN 179 i EN 1125

Możliwe wszystkie funkcje zamykania. 
 wszystkie zamki i zasuwnice są dostępne  

w 3 funkcjach panicznych (B, D i E) 
 otwieranie bez klucza jest zawsze możliwe 

zgodnie z kierunkiem ewakuacji 

Obrót w sytuacji awaryjnej.
W sytuacjach awaryjnych liczy się każda 

sekunda. Z tego względu grupa produktowa 

KFV zawiera kompletny program zamków 

pojedynczych i zasuwnic, które charaktery-

zują się wysokim stopniem bezpieczeństwa, 

nieskomplikowaną obsługą i innowacyjno- 

ścią zastosowanych rozwiązań. 

W tej grupie produktów znajdują się rozwią-

zania przeznaczone do wyjść ewakuacyj-

nych wg EN 179 czy do drzwi antypanicz-

nych zgodne z EN 1125. W wielu zamkach 

pojedynczych, zamkach do drzwi stalowych 

i zasuwnicach — 20 milimetrowy rygiel 

chowa się już po wykonaniu pół obrotu klu-

czem. Na produktach KFV możesz polegać 

w każdej sytuacji

Siła innowacji dodaje skrzydeł.
Okucia do antypanicznych drzwi  
dwuskrzydłowych. 
Zrewolucjonizowaliśmy proces produkcji an-

typanicznych drzwi dwuskrzydłowych. Dzięki 

niedużej ilości elementów, które trzeba za-

montować w skrzydle biernym (listwa zacze-

powa, rygiel dolny i górny) oraz zachowaniu 

takiego samego obrazu wierceń dla obu 

skrzydeł, czas produkcji uległ znacznemu 

skróceniu. Okucie w skrzydle biernym przyj-

muje elementy ryglujące skrzydła czynnego, 

a w chwili uruchomienia klamki na skrzydle 

biernym automatycznie odryglowane zostaje 

również skrzydło czynne. Dzięki temu drzwi 

mogą zostać otwarte na pełną szerokość  

i użyte jako droga ucieczki. Okucie skrzydła 

biernego rygluje się automatycznie również 

w trakcie zamykania. Rozwiązanie dostępne 

jest dla wszystkich popularnych profili  

z drewna, PCV i metalu.



Różnorodność jest naszym 
programem ramowym. 
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Odpowiednie rozwiązanie
dla każdego zadania.

OSŁONKA RYGL AREGUL ACJA DOCISKU

W YPROFILOWANE  
ZAKOŃCZENIE

Bez względu na typ drzwi oraz profil  

z jakiego są wykonane: różnorodność jest 

naszym programem ramowym. Ale tym co 

naprawdę odróżnia produkty KFV od innych 

są innowacyjne dodatki. Wśród nich jest np. 

regulacja docisku wyróżniająca się dużym 

zakresem regulacji (+/– 2,5 mm) i niewielką 

głębokością montażu. Wyraźnie zwiększona 

siła docisku gwarantuje efektywną ochronę 

przed przedmuchiwaniem czy zacinającym

deszczem i stanowi najlepszą ofertę na 

rynku.

Osłonka rygla zatrzaskuje się od czoła ele-

mentu zaczepowego i dostępna jest w róż-

nych długościach i głębokościach montażu. 

Wyprofilowane zakończenia przeznaczone 

do profili z PCV, znacznie ułatwiają odpo-

wiednie pozycjonowanie w trakcie montażu 

i zapewniają eleganckie wykończenie.
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Listwa zaczepowa
pod elektrozaczep.

Listwa zaczepowa.Blachy zaczepowe.

 jednolita powierzchnia zapewnia elegan-

cki, nowoczesny wygląd 
 prosty montaż gdyż należy ustawić tylko 

jeden element
 w obszarze zapadki znajduje się specjal-

ny najazd i funkcja regulacji docisku
 z mimośrodową regulacją docisku dla 

bolców i haków

 elastyczne w zastosowaniu
 atrakcyjne cenowo i proste w montażu 
 z regulacją docisku dla zapadki i rygla
 z mimośrodową regulacją docisku dla 

bolców i haków

 współpracuje z zasuwnicą z trzema za-

padkami AS 2750
 może być połączona z trzema standardo-

wymi elektrozaczepami
 okablowanie przebiega po stronie ramy
 zwolnienie wszystkich trzech zapadek 

odbywa się za pomocą elektrozaczepu
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Kątowa blacha zaczepowa. Funkcja DZIEŃ/NOC.Blacha zaczepowa 
do drewna.

Elementy ramowe z płytką
wzmacniającą.

Zabezpieczenie zawiasów.

 składa się z dwóch ząbkowanych elemen-

tów klinujących o jednolitej formie
 może zostać dopasowane do luzu okucio-

wego danego systemu profili
 może również zostać użyte w profilach 

frezowanych

 do drzwi wejściowych pustych wewnątrz, 

dopasowane do różnych wersji systemów 

drzwiowych
 np. jako blacha pod zapadkę/rygiel lub 

zabezpieczenie strony zawiasowej.

 regulowana alternatywa dla naszych 

blach i listew zaczepowych
 dostosowana specjalnie do profili z drewna

 do drzwi wejściowych: do budynków 

i mieszkań
 może być stosowana w połączeniu 

z częścią wymienną AT, która zapewnia 

regulowany docisk zapadki
 otwory pod elektrozaczep

 tańszy wariant bez elektrozaczepu
 do stosowania ze standardowymi elemen-

tami ramowymi 
 zwolnienie zapadki zamka głównego 

następuje za pomocą mechanizmu
 łatwa zmiana ustawienia za pomocą 

suwaka
 niewielkie wymiary

 do drzwi z aluminium do 120 kg
 regulacja zawiasów w trzech poziomach
 składa się z dwóch części montowanych 

odpowiednio do skrzydła i ramy
 łatwe ściąganie i zakładanie drzwi
 wygodne czyszczenie

axxent –
ukryte zawiasy do drzwi.
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W ramach innowacji.

Nasze okucia do okien z drewna, PCV 

i aluminium łączą inteligentne właściwości 

samego produktu z różnorodnymi optyma-

lizacjami pozwalającymi na zwiększenie 

efektywności procesu produkcji. Efektowny 

design okuć oraz ich wyjątkowa funkcjonal-

ność idą w parze z minimalizacją procesów 

logistycznych i usprawnieniem procesów 

produkcyjnych.

Seria okuć axxent z oferty SIEGENIA to 

nowa generacja całkowicie ukrytych rozwią-

zań, specjalnie zaprojektowanych do speł-

nienia wymogów współczesnej architektury. 

W axxent, perfekcyjny wygląd spotyka się 

z doskonałą technologią. Dobry przykład 

stanowi system aluminiowy axxent ALU, 

który oprócz walorów estetycznych i wy-

jątkowej trwałości, oferuje wszystkie zalety 

systemu modułowego.

Ciężkie staje się lekkie.

Nasze rozwiązania do drzwi przesuwnych

PORTAL stanowią bezkompromisowe połą-

czenie różnorodności wzorniczej, komfortu 

i bezpieczeństwa, niezależnie od ciężaru 

konstrukcji. Przeznaczone do systemów 

z drewna, PCV lub aluminium okucia, 

zapewniają niezwykły komfort działania, 

dzięki czemu optyczna lekkość dużych prze-

szklonych powierzchni może iść w parze 

z lekkością ich obsługi. Odkryjcie Państwo 

całą gamę inteligentnych rozwiązań do 

drzwi przesuwnych, np. podnoszono-prze-

suwny PORTAL HS, który pozwala na otwar-

cie szklanej ściany na przestrzeni 12 m. 

Rozwiązanie dostępne jest w wersji z niskim 

progiem, którego parametry termoizolacyjne 

znacznie przekraczają obowiązujące na 

rynku normy.

Więcej produktów. Więcej z SIEGENIA.





ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
POLSKA

Telefon: +48 77 4477700
Telefax: +48 77 4477720
info-pl@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA na świecie:

Austria  Telefon: +43 6225 8301

Beneluks  Telefon: +31 85 4861080

Białoruś  Telefon: +375 17 3143988

Chiny  Telefon: +86 316 5998198

Francja  Telefon: +33 3 89618131

Korea Południowa  Telefon: +82 31 7985590

Niemcy  Telefon: +49 271 39310

Polska  Telefon: +48 77 4477700

Rosja  Telefon: +7 495 7211762

Szwajcaria  Telefon: +41 33 3461010

Turcja  Telefon: +90 216 5934151

Ukraina  Telefon: +380 44 4637979

Węgry  Telefon: +36 76 500810

Wielka Brytania  Telefon: +44 2476 622000

Włochy  Telefon: +39 02 9353601

Dane teleadresowe naszych oddziałów  

na całym świecie znajdziecie Państwo na  

www.siegenia.com 
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