
Window systems

Door systems

Comfort systems

3komfortu
DRIVE jest napędem

Napędy mechaniczne i elektroniczne systemy 
monitorowania zapewniające wyższy komfort 
użytkowania i bezpieczeństwo.



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 spełniająca 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 niego poszczególnych elementów takich 
jak np. okucia do okien. Jedynie patrząc 
całościowo 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. Okna ze zintegrowaną 
technologią wietrzenia i funkcją powiado-
mienia w razie włamania, czy też drzwi 
z indywidualnie dostosowaną kontrolą 
dostępu, to tylko dwa przykłady przyszło-
ściowych rozwiązań, które budują komfor-
tową przestrzeń mieszkalną. 

O komforcie użytkowania przestrzeni 
decyduje bowiem całościowe podejście do 
zagadnienia, a nie suma poszczególnych 
rozwiązań. Możliwość sprostania wymaga-
niom i potrzebom oraz próba przeobrażenia 
ich w innowacyjne i atrakcyjne rozwiązania 
jest siłą, która nas napędza czego przy-
kładem jest system DRIVE.

Grupa produktów DRIVE to inteligentne, 
sieciowe rozwiązania do okien oraz drzwi 
wejściowych i przesuwnych, wśród których 
znajdują się automatyczne napędy oraz 
systemy sterowa  nia i monitorowania obiektów 
– w skrócie: przyszłość komfortowej prze-
strzeni. Przyszłość, w której możecie Państwo 
liczyć na wszechstronne i łatwe w montażu 
produkty SIEGENIA.

DRIVE porusza wyobraźnię.
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Jak z Newtona
rodzi się komfort.
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Wspieramy Państwa i ułatwiamy codzienne
czynności dzięki dostarczaniu inteligentnych,
łatwych w obsłudze systemów. To wła-
śnie jest celem, jaki przyświeca produkcji 
napędów mechanicznych. Niezależnie od 
tego, czy zdecydują się Państwo na wydajny 
system do obsługi drzwi przesuwnych, czy 
też ukryty napęd łańcuchowy lub automaty- 
czną klamkę z napędem: jedno jest pewne  
— nasze wysokiej jakości rozwiązania do  
obsługi okien i drzwi podnoszą komfort 
życia i przyczyniają się do zwiększenia war-
tości nieruchomości. Rozwiązania te można 
stosować w domach jednorodzinnych jak  
i budynkach użyteczności publicznej.

 Za korzystaniem z naszych produktów za-
wsze przemawiają liczne argumenty. Zwięk-
szenie komfortu dzięki zdalnej obsłudze 
okien i drzwi przesuwnych. Automatyczne 
otwieranie i zamykanie trudno dostępnych 
okien. Zdrowy klimat w pomieszczeniu 
dzięki regularnej, kontrolowanej, a dzięki 
temu energooszczędnej wentylacji. Kompak-
towe wymiary systemów napędowych, które 
można dopasować do każdego typu fasady 
i zamontować jako rozwiązanie całkowicie 
ukryte oraz zintegrować w ramach całościo-
wego systemu zarządzania. Wszystko to  
i wiele innych propozycji odnajdą Państwo 
na kolejnych stronach.

DRIVE axxent DK

ukryty napęd łańcucho-
wy z funkcją ryglowania

MH10

automatyczna klamka  
do okien

DRIVE axxent

ukryty napęd łańcuchowy

Wydajne mechanizmy: wyższa jakość
życia to nasza siła napędowa.

RYGLOWANIE OKUĆ  

do świetlików

MHS400

automatyczny napęd do 
systemów podnoszono- 
przesuwnych

MSA400

automatyczny napęd 
do systemów przesuwnych 

DRIVE axxent HSA

częściowo ukryty automatyczny 
napęd do systemów podnoszono
-przesuwnych 
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WYSTARCZY PRZYCISNĄĆ:  

SYSTEMY PODNOSZONO-PRZESUWNE Z UKRYTYM 

NAPĘDEM DRIVE axxent HSA, KTÓRY AUTOMATYCZ-

NIE OTWIERA I ZAMYKA SKRZYDŁA O WADZE DO 

400 KG.

Automatyczny
 ukryty napęd  

do systemów HS  
DRIVE axxent HSA.
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Niewielki mechanizm 
- wielkie wrażenie:

W pełni zautomatyzowany napęd podno-
szono-przesuwny DRIVE axxent HSA spełnia 
wszelkie wymagania zorientowanych na
design koncepcji mieszkalnych, ale w równym 
stopniu co forma, liczy tu także się kom-
fortowa obsługa. Naciśnięcie przycisku 
wystarczy by przesunąć drzwi podnoszo-
no-przesuwne o wadze do 400 kg. Za 
sprawne ryglowanie i odryglowanie skrzydeł  
odpowiada ukryty napęd podnoszący, który 
w połączeniu ze stalowym panelem do ob-
sługi –zapewnia temu produktowi niezwykle 
atrakcyjny wygląd. 

Obsługa skrzydła odbywa się opcjonalnie 
za pomocą panelu z przyciskiem, pilota 
na podczerwień lub wygodnie przy użyciu 
aplikacji SI Comfort App. Automatycz-
nie możemy obsługiwać również funkcję 
mikrowentylacji oraz wskazywać określoną 
szerokość otwarcia skrzydła. W połączeniu 
z płaskim progiem możliwe jest wykonanie 
rozwiązania bez barier zgodnie z DIN 
18025. Montaż jest tak samo prosty jak  
w przypadku dobrze znanego napędu prze-
suwnego MHS400.

dla producentów okien:  
 ■ do skrzydeł o ciężarze do 400 kg
 ■ funkcja automatycznego uczenia,  

bezpieczna mikrowentylacja, programo-
wanie szerokości otwarcia, automatyka 
czasowa

 ■ szybki montaż: zmontowany wstępnie na-
pęd, instalacja wg zasady plug & play

dla użytkowników:  
 ■ nowoczesne, subtelne wzornictwo – ukry-

ty mechanizm napędu i płaski, stalowy 
panel do obsługi

 ■ przesuwanie i ryglowanie na przycisk
 ■ funkcja automatycznej mikrowentylacji 
 ■  możliwość otwarcia drzwi na dowolnie 

wskazaną szerokość
 ■  z pilotem na podczerwień i uchwytem 

ściennym
 ■ obsługiwany przez wygodną aplikację  

SI Comfort App
 ■  „miękki” start i zatrzymanie
 ■  elektroniczne zabezpieczenie przed przy-

trzaśnięciem zgodnie z obowiązującymi 
normami

 ■  ułatwienie obsługi dla osób poruszają-
cych się na wózkach, opcjonalnie dostęp-
ne z niskim progiem

atuty w zakresie bezpieczeństwa:  
 ■ spełnia obecne standardy pod względem 

bezpieczeństwa użytkownika
 ■ wydajna i kompleksowa koncepcja bez-

pieczeństwa wg DIN 18650-1 oraz 2  
i DIN EN 60335-1 w zakresie ochrony 
przed przytrzaśnięciem: wyróżniona  
międzynarodowym atestem CB

AUTOMATYCZNE RYGLOWANIE, ODBLOKOWANIE 

I PRZESUWANIE SKRZYDŁA PODNOSZONO- 

PRZESUWNEGO W SCHEMATACH A I C .
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CIĘŻKIE STAJE SIĘ LEKKIE:  AUTOMAT YCZNY  

NAPĘD MHS400 POZWAL A BEZ W YSIŁKU  

OT WIERAĆ I  ZAMYKAĆ SKRZYDŁA PODNOSZO-

NO-PRZESUWNE O WADZE DO 400 KG.

Automatyczny napęd 
do systemów HS

MHS400.
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Widok na  
poruszające chwile 

MHS400.

Duże szklane powierzchnie dodają skrzy-
deł architekturze; dzięki nim budynki od 
zewnątrz nabierają lekkości, do wnętrza zaś 
trafia więcej światła. Aby optyczna lekkość
mogła iść w parze z łatwą obsługą, stworzy- 
liśmy automatyczny napęd do systemów 
podnoszono-przesuwnych MHS400.  
Napędzany elektrycznie mechanizm otwiera, 
zamyka i rygluje skrzydła, przesuwając 
szklane tafle do żądanej pozycji. Obsługa 
odbywa się wygodnie przy użyciu pilota 
zdalnego sterowania. Idealne rozwiązanie 

dla ceniących komfort oraz osób starszych, 
potrzebujących pomocy w codziennych 
czynnościach. 
System MHS400 jest w stanie zapewnić 
automatyczną obsługę szklanej ściany  
o szerokości do 13 m. Rozwiązanie pozwa-
la na obsługę jedno- i dwuskrzydłowych 
konstrukcji HS o wadze do 400 kg. Niski 
próg gwarantuje przejście bez barier, zaś 
programowana funkcja mikrowentylacji 
zapewnia dobry klimat w pomieszczeniu. 

dla producentów okien:  
 ■ uniwersalne rozwiązanie, niezależne od 

zastosowanego systemu okuciowego
 ■ łatwa instalacja w przypadku już zamon-

towanych okien i drzwi 
 ■ nie trzeba wymieniać istniejącego okucia
 ■ bez potrzeby frezowania profili
 ■ do skrzydeł o ciężarze do 400 kg
 ■ funkcja automatycznego uczenia, bez-

pieczna mikrowentylacja, programowanie 
szerokości otwarcia, automatyka czasowa

 ■ szybki montaż: zmontowany wstępnie na-
pęd, instalacja wg zasady plug & play

dla użytkowników:
 ■ nowoczesne, oszczędne wzornictwo
 ■ funkcja automatycznej mikrowentylacji
 ■  możliwość otwarcia na dowolnie wskaza-

ną szerokość
 ■  elektroniczne zabezpieczenie przed przy-

trzaśnięciem zgodnie z obowiązującymi 
normami

 ■ łatwa obsługa manualna w razie awarii 
zasilania

 ■  z pilotem na podczerwień i uchwytem 
ściennym

 ■ obsługiwany przez wygodną aplikację  
SI Comfort App

 ■ „miękki” start i zatrzymanie
 ■  ułatwienie obsługi dla osób poruszają-

cych się na wózkach, opcjonalnie  
dostępne z niskim progiem

atuty w zakresie bezpieczeństwa: 
 ■ nowe standardy w zakresie bezpieczeń-

stwa sieciowego 
 ■ wydajna i kompleksowa koncepcja bez-

pieczeństwa wg DIN 18650-1 oraz 2  
i DIN EN 60335-1 w zakresie ochrony 
przed przytrzaśnięciem: wyróżniona  
międzynarodowym atestem CB

AUTOMAT YCZNE PRZESUWANIE SKRZYDŁA 

JEZDNEGO W SCHEMACIE A I  C .
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UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE -  DZIĘKI

NOWOCZESNEJ I  DYSKRETNEJ KONSTRUKCJI.

Automatyczny  
napęd do drzwi  

przesuwnych 
MSA400.



dla producentów okien: 
 ■ uniwersalne zastosowanie, niezależne od 

zastosowanego systemu okuciowego
 ■ brak ograniczeń związanych z wysokim 

progiem
 ■ bez potrzeby frezowania profili
 ■ do skrzydeł o ciężarze do 400 kg 
 ■ funkcja automatycznego uczenia, progra-

mowanie szerokości otwarcia, automatyka 
czasowa

 ■ krótki czas instalacji: zmontowany wstęp-
nie napęd i łatwe sterowanie skrzydeł

dla użytkowników:  
 ■ nowoczesne, oszczędne wzornictwo 
 ■ pozycja pośrednia sterowana za pomocą 

napędu  
 ■ możliwość otwarcia na dowolnie wskaza-

ną szerokość
 ■  elektroniczne zabezpieczenie przed przy-

trzaśnięciem zgodne z obowiązującymi 
normami

 ■ dostępny z pilotem na podczerwień
 ■ obsługiwany przez wygodną aplikację  

SI Comfort App
 ■ „miękki“ start i zatrzymanie
 ■ ułatwienie obsługi dla osób poruszających 

się na wózkach, opcjonalnie dostępny  
z niskim progiem

atuty w zakresie bezpieczeństwa:
 ■ nowe standardy w zakresie bezpieczeń-

stwa sieciowego
 ■ wydajna i kompleksowa koncepcja  

bezpieczeństwa wg DIN 60335-2-103 
oraz DIN EN 60335-1
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Takie proste. 
Takie wygodne.

Elementy przesuwne w szczególny sposób 
podkreślają akcenty architektoniczne i pod-
wyższają jakość mieszkania. Korzystanie  
z ich uroków stanie się jeszcze przyjemniej-
sze, gdy uzupełnimy je o automatyczny na-
pęd MSA400, który automatycznie otwiera 
lub zamyka drzwi przesuwne o wadze do 
400 kg. System automatycznych napędów 
pozwala otwierać, zamykać oraz ryglować 
skrzydła.  
 

Odpowiednią pozycję łatwo można ustawić 
za pomocą pilota zdalnego sterowania.  
Podobnie jak MHS400 — system MSA400 
umożliwia automatyczną obsługę szklanych 
ścian o szerokości do 13 m. MSA400 moż-
na w łatwy sposób zamontować oraz połą-
czyć z zasuwnicą wielopunktową GENIUS 
KFV lub z innymi systemami ryglowania czy 
napędami, niezależnie od producenta. 
  

AUTOMAT YCZNE PRZESUWANIE SKRZYDŁA 

JEZDNEGO W SCHEMACIE A .
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DOBRZE UKRY TA SIŁA: RYGLOWANIE,  

ODRYGLOWANIE I  UCHYL ANIE OKIEN PRZY 

POMOCY NAPĘDU.

Ukryty napęd  
łańcuchowy  

z funkcją ryglowania
DRIVE axxent DK.
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Poruszający  
design.

Przy użyciu odpowiednio dobranej techno-
logii najwyższy komfort mieszkania, wysoką 
jakość wykończenia i estetyczny wygląd 
można ze sobą pogodzić. Elastyczne  
i zaprojektowane z dbałością o szczegóły 
wzornicze napędy łańcuchowe z naszej linii 
produktów DRIVE axxent bez trudu wprawią 
w ruch trudno dostępne okna, świetliki i inne 
elementy. DRIVE axxent DK to najwyższej 
klasy, łatwy w montażu napęd łańcuchowy  
o wysokiej funkcjonalności i estetycznym 
designie do okien rozwierno-uchylnych  
z drewna, PCV lub aluminium.  

Całkowicie zintegrowany w profilu ramy na-
pęd umożliwia automatyczną, kontrolowaną 
wentylację. Zapewnia to powiew świeże-
go powietrza w domach oraz obiektach 
komercyjnych i pozwala na zwiększenie 
jakości życia oraz wartości nieruchomości. 
Napędem DRIVE axxent DK steruje się za 
pomocą przycisku, pilota radiowego lub pod-
czerwieni. Można go również bez problemu 
włączyć do systemu sterowania budynkiem, 
w którym funkcje monitorowania i regulacji 
przejmuje iWindow, inteligentna aplikacja 
zwiększająca bezpieczeństwo okien.

dla producentów okien: 
 ■ uniwersalne zastosowanie: do okien roz-

wierno-uchylnych z drewna, PCV i alumi-
nium

 ■ łatwy montaż i precyzyjna regulacja już 
po zamontowaniu

 ■ doskonale nadaje się do integracji z sys-
temami wentylacji obiektu oraz iWindow

 ■ możliwość łączenia ze sobą nieograni-
czonej ilości napędów jednocześnie

 ■ prędkość zamykania odpowiada wymo-
gom bezpieczeństwa

dla użytkowników: 
 ■ ryglowanie, odryglowanie i uchylanie na-

pędzane silnikiem: sterowanie pilotem lub 
sterowanie przez systemy zarządzania 
budynkiem

 ■ atrakcyjny wygląd: ukryte elementy me-
chaniczne podnoszą komfort nie zaburza-
jąc walorów estetycznych okien

 ■ szybkie otwieranie
 ■ równoległa możliwość obsługi manualnej
 ■ zakres działania: 120 lub 150 mm
 ■ obsługiwany przez wygodną aplikację  

SI Comfort App

NAPĘD ŁAŃCUCHOW Y  

CAŁKOWICIE UKRY T Y W PROFILU RAMY.

RYGLOWANIE I  ODRYGLOWANIE  

ZA POMOCĄ NAPĘDU.
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ŁAT WE UCHYL ANIE TRUDNO DOSTĘPNYCH 

ŚWIETLIKÓW.

Ukryty napęd  
łańcuchowy  

DRIVE axxent.
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Komfort mieszkania  
i atrakcyjna forma.

Dzięki dużemu zakresowi działania wyno-
szącemu 350 mm, napęd DRIVE axxent 
pozwala na wygodne i efektywne wietrzenie 
przez trudno dostępne świetliki. Podobnie 
jak w przypadku DRIVE axxent DK, mamy 
do wyboru różne sposoby sterowania: przy-
cisk, pilot radiowy czy podczerwień. Napęd 
może być również zintegrowany z systemem 
zarządzania budynkiem lub iWindow. Tylko 
dyskretna osłona pozwala przypuszczać, 
jaka siła tkwi w DRIVE axxent.  

Napęd zapewnia wydajną pracę, ale pozo- 
staje całkowicie zakryty dzięki czemu pozy- 
tywnie zaskakuje również pod względem 
wyglądu. Rozwiązanie zostało zaprojekto-
wane pod kątem stosowania z różnymi syste-
mami okiennymi, aby poszerzyć możliwości  
i dowolność aranżacyjną architektów i pro- 
jektantów. Również w przypadku serwisu 
u użytkownika zapewniona jest optymalna 
obsługa.

dla użytkowników: 
 ■ uchylanie świetlików sterowane napędem: 

obsługa przyciskiem lub przez systemy  
sterowania

 ■ poza dyskretną osłoną, elementy technicz-
ne są w całości zakryte

 ■ duży zakres działania: 350 mm
 ■ łączy możliwość kreowania zaawansowa-

nych technologicznie elewacji z podwyż-
szonym komfortem mieszkania

UKRY T Y NAPĘD SPEŁNIA NAJW YŻSZE W YMAGANIA  

POD WZGLĘDEM WZORNICT WA .

dla producentów okien:
 ■ uniwersalne zastosowanie: do świetlików 

z drewna, PCV i aluminium
 ■ doskonale nadaje się do integracji 

 z systemami monitorowania oraz 
 iWindow

 ■ możliwość łączenia ze sobą do ośmiu 
napędów jednocześnie

 ■ łatwy montaż
 ■ możliwa zabudowa w standardowych 

profilach dzięki głębokości obudowy  
34 mm
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OT WIERANIE I  ZAMYKANIE OKIEN

PRZY POMOCY PRZYCISKU.

Mechaniczna
klamka MH10.
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Otwarta na komfort.

dla producentów okien:  
 ■ uniwersalne zastosowanie w oknach 

uchylnych i rozwierno-uchylnych wyposa-
żonych w specjalną rozwórkę

 ■ możliwość późniejszej instalacji, łatwy  
i szybki montaż na niemal wszystkich  
profilach i materiałach bez konieczności 
frezowania

 ■ możliwość łatwego wypięcia przewodu 
 ■ podtynkowy zasilacz 24 V
 ■ łączenie w sieci: łatwa integracja z syste-

mami sterowania budynkiem
 ■ spełnia wymagania normy DIN18030 

(budynki bez barier)

dla użytkowników:  
 ■ idealne rozwiązanie do trudno dostęp-

nych okien i świetlików
 ■ nowoczesne kompaktowe wzornictwo 
 ■ pilot na podczerwień z uchwytem ściennym 
 ■ funkcja automatycznego, 10-minutowego 

wietrzenia i sterowania grupowego
 ■ wysoka prędkość przesuwania i bardzo 

cicha praca
 ■ ręczna obsługa awaryjna bez użycia 

narzędzi
 ■ możliwość łączenia z czujnikami pogodo-

wymi

ŁAT W Y I  SZYBKI

MONTAŻ.

ODPINANY PRZEWÓD

ZASIL AJĄCY.

RĘCZNA OBSŁUGA

AWARYJNA .

PILOT NA

PODCZERWIEŃ.

Komfort nie jest towarem luksusowym, to 
raczej logiczne ułatwienie codziennego
życia. Dobrym przykładem może być tutaj 
mechaniczna klamka MH10, która szybko  
i cicho otwiera i zamyka okna po naciśnięciu 
pilota. Jest to oczywiście szczególnie prak- 
tyczne rozwiązanie przy trudno dostępnych 
oknach, jak np. świetliki.
 

Również w przypadku innych okien klamka 
MH10 zapewnia wyraźne zwiększenie kom-
fortu obsługi. Jednym z jej atutów jest 
10-minutowe wietrzenie, zapewniające 
zdrowy klimat w pomieszczeniu i mniejsze 
zużycie energii, gdyż wentylacja odbywa 
się tylko wówczas, gdy jest to potrzebne.



KOMFORTOWE I  INTELIGENTNE STEROWANIE 

NOWOCZESNYMI ŚWIETLIKAMI.

Ryglowanie
okucia.
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Pomysłowy napęd.

Za pomocą jednego tylko napędu łańcucho-
wego można otwierać, zamykać i ryglo  wać 
świetliki. To właśnie jest funkcja ryglowania 
okuć. Można ją stosować w oknach uchyl-
nych lub rozwiernych, z drewna, aluminium 
czy PCV. Mechanizm ten to talent uniwersal-
ny, łatwy w obsłudze i funkcjonalny, który 
pracuje efektywnie i automatycznie, a dzięki 
prostemu wzornictwu dopasuje się do każde-
go wnętrza niezależnie od stylu. Ryglowanie 
okuć jest szczególnie interesujące w przy-

padku wąskich i wysokich skrzydeł uchyl-
nych, które ze względu na rozmiar wymaga-
ją szczelnego zamknięcia okucia. Również 
w przypadku szerokich skrzydeł okiennych 
system ten sprawdzi się doskonale. Komfort, 
jaki oferuje to innowacyjne rozwiązanie 
rozpoczyna się już od montażu, który jest 
łatwiejszy dzięki praktycznemu szablonowi 
otworów. Napęd można montować wraz  
z okuciami TITAN i uzupełnić napędami łań-
cuchowymi Ventic VCD z programu DRIVE.

UNIWERSALNY I  W YDAJNY:

OT WIERANIE,  ZAMYKANIE I  RYGLOWANIE

PRZY UŻYCIU T YLKO JEDNEGO NAPĘDU.

dla producentów okien:  
 ■ uniwersalne zastosowanie: do okien  

rozwiernych lub uchylnych z drewna, PCV 
i aluminium

 ■  nowe możliwości w budownictwie komer-
cyjnym

 ■ łatwy montaż dzięki komfortowemu sza-
blonowi wiercenia otworów

 ■ nie jest potrzebny drugi napęd łańcuchowy

dla użytkowników: 
 ■ otwieranie, zamykanie i ryglowanie za 

pomocą przycisku 
 ■ łatwa i funkcjonalna obsługa
 ■ dyskretny wygląd
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Również domy mają swój  
iloraz inteligencji.



SI Comfort 

aplikacja umożliwiająca 
obsługę różnych urządzeń

21

Inteligentny dom oznacza  
komfort i bezpieczeństwo.

Inteligentne budynki to takie, które myślą  
i przewidują. Rejestrują zmiany otoczenia  
i reagują automatycznie, a dodatkowo mogą 
być sterowane i monitorowane przez mobil- 
ne urządzenia. Na przykład przez iWindow, 
szybki, elektroniczny system kontroli 
i sterowania, który można zainstalować  
w dowolnym momencie. Ta przyjazna dla 
użytkownika aplikacja zadba nie tylko 
o bezpieczeństwo okien. Równie dobrze 
sprawdzi się jako, obsługiwane za pomocą 
smartfonu lub tabletu, centrum kontroli nad 
połączonymi w sieć czujnikami czy urządze-
niami wentylacyjnymi. Kolejne komfortowe 
i mobilne rozwiązanie, tym razem do drzwi, 
oferuje KFVkeyless. Aplikacja ta pozwoli na 

łatwe ryglowanie i odryglowanie mechatro-
nicznych systemów zamykania przy pomocy 
Bluetooth. AEROCONTROL to system 
nadzorowania, który w czasie wietrzenia 
automatycznie zamyka zawory grzewcze, 
aby nie marnować cennej energii. Dzięki 
uniwersalnym możliwościom zastosowania 
spełnia on wszelkie wymogi inteligentnego 
systemu sterowania budynkiem. 
Jako kompleksowy dostawca SIEGENIA
dysponuje szeroką paletą przyszłościowych 
technologii, które zapewniają wyższy 
komfort, bezpieczeństwo oraz efektywność 
energetyczną budynków mieszkalnych. 
Więcej informacji na ten temat znajdą 
Państwo na kolejnych stronach.

SENSOAIR

czujnik jakości powietrza

KFVkeyless

aplikacja zwiększająca
bezpieczeństwo drzwi 

KFV FINGERPRINT

biometryczna kontrola
dostępu 

i Window

aplikacja zwiększająca
bezpieczeństwo okien  

W YŁĄCZNIK BEZPIECZEŃST WA  

do wentylacji wywiewnej 
z aprobatą DIBt

AEROCONTROL

monitorowanie otwarcia
i zamknięcia



22

Aplikacja
zwiększająca

bezpieczeństwo
okien iWindow.

ELEKTRONICZNY SYSTEM STEROWANIA

I MONITOROWANIA PRZY UŻYCIU

SMARTFONU, SMARTPADA LUB TABLETU.
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Prosto, szybko,
bezpiecznie.

DOM Z iWindow BEZPIECZNY, W YGODNY I  EFEKT Y WNY ENERGET YCZNIE:  MONITOROWANIE 

OKIEN I  DRZWI, AKT Y WOWANIE CZUJNIKÓW DYMU, POWIADOMIENIE W RAZIE STŁUCZENIA 

SZYBY CZY TEŻ PRZEŁĄCZANIE GNIAZD Z POMIAREM ZUŻYCIA ENERGII. 

Dla specjalisty ochrona przed włama- 
niem zaczyna się od klasy RC1— dla 
użytkownika od zamknięcia okna. Jeżeli 
przypadkowo zostawimy okna otwarte to 
nawet najnowocześniejsze okucie zabezpie-
czające nic nie zdziała. Aby nasze prze-
myślane systemy antywłamaniowe mogły 
w pełni zaprezentować swe walory, firma 
SIEGENIA Sicherheits-Service GmbH oferuje 
elektroniczny system sterowania i kontroli: 
iWindow. Ta przyjazna dla użytkownika 
aplikacja może zostać szybko i wygodnie 

zainstalowana w dowolnym momencie, uzu-
pełniając funkcjonalność niemal wszystkich 
rozwiązań SIEGENIA. Pozwala ona kontro-
lować na bieżąco pozycję wszystkich okien, 
a także oferuje nowe możliwości w zakresie 
komfortu mieszkania. Za pomocą iWindow 
można połączyć wszystkie sterowane elek-
tronicznie urządzenia w jedną kompleksową 
sieć i wygodnie nią sterować za pomocą 
smartfonu, smartpada lub tabletu - spełniają-
cego tu funkcję pilota zdalnego sterowania 
„all in one“. 

dla producentów okien:
 ■ aplikacja złożona z kilku modułów:

 ■ jeden nadajnik i jeden klips magnetyczny 

na okno i drzwi

 ■ bramka SIEGENIA do bezprzewodowego 

włączenia się w sieć

 ■ oprogramowanie pozwala na samodziel-

ną konfigurację przez użytkownika

 ■ szybki i łatwy późniejszy montaż w nie-
mal wszystkich okuciach SIEGENIA

 ■ przyszłościowe rozwiązanie zwiększające 
bezpieczeństwo okien i stopień automaty-
zacji budynku

dla użytkowników:  
 ■ bezpieczna kontrola stanu okien i drzwi 

wspiera mechaniczne zabezpieczenie 
przed włamaniem

 ■  możliwe połączenie w sieć i sterowanie 
elementami elektroniki domowej i użytko-
wej niezależnie od producenta

 ■  przyjazne dla użytkownika sterowanie 
programem za pomocą, smartfonu, smart-
pada i tabletu

 ■  całkowita rezygnacja z zewnętrznej syreny
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Bezpieczne drzwi
z aplikacją
KFVkeyless.

ELEKTRONICZNA KONTROL A DOSTĘPU –

BARDZO ŁAT WE ZARZĄDZANIE ZA POMOCĄ

APLIKACJI I  BEZDOT YKOWE OT WIERANIE

DRZWI PRZEZ BLUETOOTH.
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Zdalne
sterowanie.

Rozwiązanie to sprawdzi się w nowocze-
snych obiektach komercyjnych i mieszkalnych, 
bowiem na rynku zawsze istniało zapotrze-
bowanie na inteligentną kontrolę dostępu, 
bez użycia klucza. Dopiero jednak KFVkey-
less jest w stanie zaoferować przyjazne dla 
użytkownika oprogramowanie, które łączy 
komfort, bezpieczeństwo i wyjątkową pro-
stotę obsługi. Ponadto elektroniczny system 
kontroli pozwala na zastosowanie mobilnych 
urządzeń końcowych w dwojakiej roli.  

Sezamie, otwórz się: gdy telefon komórkowy 
z aktywowaną funkcją Bluetooth, pojawia 
się w zasięgu odbiornika, zainstalowanego 
w skrzydle drzwi, system automatycznie 
rozpoznaje zarejestrowane Bluetooth ID 
i otwiera drzwi. Alternatywą jest otwieranie 
bez użycia telefonu: przez ręczne wprowa-
dzenie kodu na klawiaturze. Dodatkowo 
mamy możliwość wygodnego zarządzania, 
zarejestrowanymi w systemie telefonami  
i kodami, za pomocą smartfonu lub tabletu.

dla producentów okien:
 ■ aplikacja złożona z:

 ■ KFVkeyless App do iPhone, iPada lub An-
droida (dostępne w App Store lub Andro-
id Market)

 ■ system kontroli dostępu KFVkeyless:  
odbiornik Bluetooth z dodatkową klawia-
turą i przewodem do przekaźnika

 ■  kompatybilna z zasuwnicami wielopunk-
towymi KFV GENIUS i AS 3500  
z elektrozaczepem 

 ■ przyszłościowe rozwiązanie zwiększające 
bezpieczeństwo drzwi i zapewniające 
bezdotykową obsługę

dla użytkowników:  
 ■ bezpieczny, elektroniczny system kontroli 

dostępu wspierający mechaniczne środki 
antywłamaniowe

 ■  bezdotykowe otwieranie drzwi przez Blu-
etooth w telefonie komórkowym lub  
alternatywnie przez wprowadzenie kodu 
z klawiatury

 ■  możliwość zarejestrowania maks. 45  
standardowych telefonów komórkowych 
obsługujących połączenie przez Bluetooth

FUNKCJA BLUETOOTH W TELEFONIE

KOMÓRKOW YM OT WIERA AUTOMAT YCZNIE

DRZWI ZA POŚREDNICT WEM ODBIORNIKA . 



26

Aplikacja
SI Comfort  

to wygodna obsługa 
urządzeń.

PRZY UŻYCIU APLIKACJI SI  COMFORT MOŻNA  

W YGODNIE ZARZĄDZAĆ PRODUKTAMI FIRMY 

SIEGENIA ZA POMOCĄ SMARTFONU, TABLETU 

CZY KOMPUTERA . W YŚWIETL ANY JEST DANY 

STATUS URZĄDZENIA .
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APLIKACJA SI  Comfort  APP STERUJE DZIAŁANIEM NAWIEWNIKA ŚCIENNEGO AEROPAC smart, 

PRACĘ URZĄDZENIA MOŻNA ZAUTOMAT YZOWAĆ INDY WIDUALNIE ZA POMOCĄ  

PROGRAMATORA CZASOWEGO.

Komfort zaczyna się od łatwej obsługi. 
Korzystając z aplikacji SI Comfort App 
zainstalowanej na smartfonie, tablecie czy 
komputerze, można wygodnie obsługiwać 
urządzenia firmy SIEGENIA. Aplikacja 
zastępuje indywidualne sterowanie zdalnym 
pilotem radiowym lub pilotem na podczer-
wień. Począwszy od nawiewników ściennych 
AEROPAC, poprzez motoryczny napęd 
DRIVE axxent DK aż po KFV GENIUS 
— z naszą aplikacją możliwe jest otwieranie 
i zamykanie okien i drzwi oraz sterowanie 
wentylacją. 

Komfortowa obsługa i funkcje dodatkowe:
W zależności od zakresu funkcji poszcze-
gólnych urządzeń aplikacja odpowiada za 
optymalną kontrolę poprzez uzyskanie do-
kładnej informacji na temat statusu urządze-
nia lub wykonania polecenia. Warunkiem 
technicznym jest wersja urządzenia z dostę-
pem WLAN (wariant smart), takie urządze-
nie może być obsługiwane niezależnie lub 
za pośrednictwem domowej sieci WLAN.

dla producentów okien:  
 ■ inteligentne wyposażenie dodatkowe, sta-

nowi ciekawą propozycję zarówno pod 
katem doradztwa jak i sprzedaży

 ■  prosty montaż 
 ■  proste, intuicyjne dodawanie komponen-

tów z pomocą asystenta instalacji zinte-
growanego z aplikacją  

dla użytkowników: 
 ■ wygodna obsługa urządzeń SIEGENIA 

za pomocą smartfonu, tabletu lub lapto-
pa; niezależnie lub poprzez domową sieć 
WLAN

 ■  brak dodatkowego pilota 
 ■  optymalna kontrola dzięki informacjom 

zwrotnym na temat stanu urządzenia lub 
wykonania zlecenia

Wszystko w jednym: 
komfortowa obsługa,

pełnia możliwości.
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Biometryczna
kontrola dostępu:
KFV Fingerprint.

POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃST WA I  SPOSOBU

DZIAŁANIA TAK UNIKALNY, JAK ODCISK PALCA:

KONTROL A DOSTĘPU PRZEZ SKANER LINII 

PAPIL ARNYCH.

ZAMEK DODATKOW Y

NAPĘD

ZAMEK GŁÓWNY

ZAMEK DODATKOW Y
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Odcisk  
bezpieczeństwa.

KFV FINGERPRINT JEST W PEŁNI KOMPAT YBILNY 

Z ZASUWNICAMI WIELOPUNKTOW YMI GENIUS  

I  AS3500 Z A -NAPĘDEM.

Zaufanie jest dobre, ale kontrola dostępu 
jeszcze lepsza. KFV Fingerprint jest propozy-
cją biometrycznej kontroli dostępu dla osób 
szukających optymalnego rozwiązania  
w tym zakresie. Bije on na głowę klucze, 
kody numeryczne i karty. Ponieważ drzwi 
otwierają się i zamykają wyłącznie przez 
indywidualny odcisk palca, niejako z natury
rozwiązanie to ma zaprogramowane opty- 
malne bezpieczeństwo i komfort obsługi –
bez konieczności szukania klucza.

W KFV Fingerprint można szybko i wygo- 
dnie przydzielić różne funkcje dla 99 odci-
sków palców. Można na przykład zdefinio- 
wać, że zapisany odcisk kciuka otwiera 
drzwi, a palec wskazujący ponownie bez-
piecznie je rygluje. Konstrukcja systemu jest
równie unikalna, jak każdy odcisk palca:
nie wymaga on dodatkowej elektroniki 
sterującej, a dzięki małej ilości okablowania 
łatwo się go instaluje.

dla producentów okien: 
 ■ zintegrowany w skrzydle drzwi system 

kontroli dostępu przez rozpoznanie odci-
sków palców

 ■  bezpośrednie podłączenie kablem do  
napędu GENIUS (typ B) lub AS 3500  
z elektrozaczepem (typ F), gdzie odbywa 
się sterowanie

 ■  nie jest konieczna dodatkowa elektronika 
sterująca  

dla użytkowników: 
 ■ bardzo bezpieczna obsługa bez użycia 

klucza za pomocą odcisku palca
 ■  do różnych odcisków palców można przy-

porządkować różne funkcje
 ■  99 miejsc dostępnych w pamięci systemu
 ■ obsługiwany przez wygodną aplikację  

SI Comfort App
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Czujnik
jakości powietrza

SENSOAIR.

INTELIGENTNY CZUJNIK JAKOŚCI POWIETRZA

SENSOAIR W PEŁNI AUTOMAT YCZNIE

ZAPEWNIA ZDROW Y KLIMAT.
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Nigdy więcej gęstej 
atmosfery w domu.

Dobra jakość powietrza w pomieszczeniu
jest jednym z najistotniejszych czynników
decydujących o naszym zdrowiu i dobrym 
samopoczuciu. Nie zawsze jednak zdajemy 
sobie sprawę z tego, że na jakość powietrza 
wpływa również obecność dwutlenku węgla, 
nikotyna, dym czy nawet środki czystości. 
Niestety widoczne objawy reakcji naszego
organizmu będące skutkiem oddychania
zanieczyszczonym powietrzem pojawiają 
się dopiero wówczas gdy normy są już od 
dawna przekroczone. W takiej sytuacji 
możemy liczyć na SENSOAIR – inteligentny 

czujnik, który rozpoznaje różne rodzaje  
zanieczyszczeń powietrza. Dobrze  
widoczna sygnalizacja świetlna informuje  
o stanie powietrza. W razie przekroczenia 
zadanych wartości, urządzenie wkracza do 
działania: aktywuje nawiewniki lub też przy 
pomocy napędów otwiera okna. Instalacja 
i eksploatacja tego praktycznego czujnika 
jest zadziwiająco prosta i bezproblemowa. 
W zależności od wybranej opcji, można go 
podłączyć przewodowo lub radiowo. 
Dostosowana do potrzeb wentylacja 
nawiewna i wywiewna w pomieszczeniach 
staje się w ten sposób dziecinnie prosta.

PRAKT YCZNE W YŚWIETL ANIE

STATUSU WENT YL ACJI NA

ZINTEGROWANYM W YŚWIETL ACZU.

dla producentów okien:
 ■ uniwersalne zastosowanie przez konwencjo-

nalne okablowanie lub połączenie radiowe
 ■ łatwy montaż
 ■ SENSOAIR plus może kontrolować pracę 

urządzeń wentylacyjnych i napędów  
okiennych

 ■ SENSOAIR wave może być zintegrowany  
z systemami Z-Wave

dla użytkowników: 
 ■ automatycznie zdrowy klimat w pomiesz-

czeniu
 ■  dostosowana do potrzeb, energooszczęd-

na wentylacja
 ■  atrakcyjne wzornictwo
 ■  łatwa obsługa
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Nadzorowanie
otwierania i zamykania

AEROCONTROL.

ROZDZIEL ACZ PRZEKAZUJE SYGNAŁ DO  

KLIMAT YZACJI / OGRZEWANIA LUB SYSTEMU 

AL ARMOWEGO.

CZUJNIKI MAGNET YCZNE

ROZDZIEL ACZ
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Niższe koszty  
ogrzewania, wyższe  

bezpieczeństwo.

Bardzo często zdarza się tak, że pozosta-
wione przez zapomnienie, otwarte okno 
staje się zaproszeniem dla złodzieja.
Ryzyko dodatkowo wzrasta gdy w budynku 
przebywa większa liczba osób. Przypadko-
we pozostawienie otwartego okna staje się 
wówczas dużo bardziej prawdopodobne. 
Wraz z zastosowaniem AEROCONTROL 
wzrasta Państwa bezpieczeństwo. Czujniki 
magnetyczne na bieżąco kontrolują pozycję 
okna i zdalnie przekazują sygnał do jednost-

ki centralnej. W chwili gdy centrala otrzyma 
sygnał, że pozycja okna nie jest zgodna z 
zadaną wartością może np. przesłać powia-
domienie do firmy ochroniarskiej. W ten 
sposób mechaniczną blokadę okna, uzupeł-
nia blokada elektroniczna. Ale to jeszcze nie 
wszystkie możliwości AEROCONTROL. Gdy 
okna są otwarte system może automatycznie 
zamknąć zawory ogrzewania, aby uniknąć 
zbędnej straty energii, chroniąc w ten spo-
sób środowisko naturalne.

OKNA ZARYGLOWANE: KOMBINACJA

ZACZEPÓW MAGNET YCZNYCH I  CZUJNIKÓW

MAGNET YCZNYCH MONITORUJE STAN.

OKNA ODRYGLOWANE: KOMUNIKAT DO

JEDNOSTKI NADZORUJĄCEJ.

dla producentów okien:  
 ■ może być stosowany przy dowolnym  

profilu okien i drzwi 
 ■ możliwa instalacja w istniejących oknach 
 ■ uniwersalne zastosowanie przy różnego 

typu oknach
 ■ zgodny ze standardem BUS wykorzysty-

wanym w systemach zarządzania budyn-
kami

 ■ posiada szeroką gamę dodatków do 
sterowania wyciągami

 ■  z atestem VdS (w zależności od  
typu czujnika — atest do naj-
wyższej klasy C)

 ■ także jako zewnętrzny czujnik 
magnetyczny z atestem VDS oraz EN

dla użytkowników: 
 ■ bezpieczeństwo i pewność
 ■  oszczędność energii przez zgłaszanie  

otwartych okien do centralnego systemu 
sterowania

 ■  dzięki czujnikom magnetycznym mecha-
niczna blokada okna uzupełniana jest 
przez blokadę elektroniczną



Wyłącznik wentylacji
wywiewnej

z atestem DIBt.

+

CZUJNIK MAGNET YCZNY PRZEKAZUJE INFORMA -

CJE O STANIE OKNA DO W YŁĄCZNIKA WENT YL A -

CJI  W Y WIEWNEJ. DOPIERO PO OT WARCIU OKNA 

WŁĄCZA SIĘ OKAP KUCHENNY.

34



Otwarte paleniska pobierające do spalania 
powietrze z pomieszczenia, mogą stać się 
źródłem zagrożenia, jeżeli korzystamy  
z tradycyjnej wentylacji wywiewnej. Sztucz-
nie wytworzone podciśnienie sprawia, że 
trujące gazy są wciągane w głąb pomiesz-
czenia. Zgodnie z rozporządzeniem  
w sprawie palenisk, mogą być one eksplo-
atowane w połączeniu z okapami kuchenny-
mi i innymi urządzeniami do wentylacji, tylko 
wówczas, gdy zapewnione jest odpowied-
nie wyrównanie ciśnienia – albo jeżeli te 

dwa urządzenia nie są stosowane jednocze-
śnie. Wyłącznik wentylacji wywiewnej jest 
tutaj łatwym i bezpiecznym rozwiązaniem: 
jest on połączony przewodem ze specjalnym 
czujnikiem magnetycznym AEROCONTROL 
i rejestruje pozycję okien, pozwalając na 
włączenie okapu kuchennego dopiero w mo- 
mencie uchylenia lub otwarcia podłączonych 
do niego okien. Ten kompleksowy system 
sterujący okapami kuchennymi posiada atest 
Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej 
(DIBt) jako kompletny produkt.

dla producentów okien:  
 ■ aprobata DIBt dla pakietu złożonego  

z wyłącznika bezpieczeństwa wentylacji 
oraz zintegrowanego, czujnika magne-
tycznego AEROCONTROL 

 ■ zgodny z listą reguł budowlanych oraz  
z wymogami zrzeszeń kominiarskich

 ■ łatwe i elastyczne podłączenie do czujni-
ka magnetycznego przez 6-metrowy kabel

 ■ z pałąkiem zabezpieczającym do wtyczki
 ■ możliwość montażu w późniejszym czasie

dla użytkowników:  
 ■ spełnia wymogi rozporządzenia w spra-

wie palenisk  FeuVO § 4
 ■  umożliwia jednoczesne używanie otwarte-

go paleniska i okapu kuchennego
 ■  elementy są w całości zakryte w konstruk-

cji okna

W YŁĄCZNIK BEZPIECZEŃST WA WENT YL ACJI 

W Y WIEWNEJ.

Bezpieczne,  
komfortowe  

i niewidoczne.
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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: +38 044 4054969

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 


