


                              

 

           Historie van KFV 

 - Familiebedrijf, opgericht in 

1868            door Karl Fliether 

te Velbert (D). 

 - Sinds augustus 2006 

overgenomen door   

SIEGENIA-AUBI.                                               

 - 560 medewerkers, 1 

productielocatie (komende van 

5).             

 - Marktleider in 

meerpuntssluitingen in 

verscheidene Europese landen 

(D, B,…) 

 - Fabrikant van insteeksloten, 

smalsloten, 

meerpuntssluitingen en electr. 

vergrendelingen en 

paniekprogramma. 

    



• 4e generatie familie 

Frank 

• Raamsystemen, 

verluchting. 

• Wereldwijd actief. 

• 1998 overname 

van   

• 2003 fusie tot  

• 2006 overname 

 

  

Historie Siegenia-Aubi 

Wieland 

Frank 

sinds 1988   



 

 

• Paniek oplossingen enkele en dubbele 

deuren 

 

 
• Reparatie slot 

• 116 magneet insteekslot 

• AS 4900 XL krukbediende voordeur 

meerpuntssluiting  

• AS 3500 zelfvergrendelende meerpuntssluiting 

• Sluitlijst S80-230 EHQ W267/W269 





 
       Welke normen bestaan er?  

 

                        NEN  EN 179  

                        Nooduitgangsdeuren 

 

 

NEN  EN 1125  

Paniekuitgangsdeuren 



Bouwbesluit 2012 

   AFDELING 6.6 VLUCHTEN 

BIJ BRAND, NIEUWBOUW 

EN BESTAANDE BOUW 

 

 

          Artikel 6.25 Deuren in 

vluchtroutes 

 



Artikel 6.25 Deuren in vluchtroutes 

• Deuren draaien niet tegen de 

vluchtrichting in, indien bij een te bouwen 

bouwwerk meer dan 37 personen of bij 

een bestaand bouwwerk meer dan 60 

personen op de uitgang zijn 

aangewezen. 

 

• De deur in de vluchtroute kan in de 

vluchtrichting worden geopend met 

behulp van een ontsluitingsmechanisme 

dat voldoet aan de NEN-EN 179 of de 

NEN-EN 1125. 

 



Artikel 6.25 Deuren in vluchtroutes 

• Een deur waarop bij het vluchten meer 

dan 100 personen zijn aangewezen kan 

worden worden geopend door een lichte 

druk tegen een op circa 1 m boven de 

vloer over de volle breedte van de deur 

aangebrachte panieksluiting die voldoet 

aan NEN-EN 1125. 



Deur-ontgrendeling met zo weinig mogelijk 

kracht 

Zodat ook senioren, kinderen en 

mindervaliden  

probleemloos de deur kunnen openen!!!   

max. 

70 N 

80 N 

220 N 

Druk op    

de deur 

met   

Voorlast 

1000 N 



2600 

mm  

2
5

0
0

 m
m

 

Deurafmetingen: 

Max.mm  

1300 

mm  

2
5

0
0

 m
m

 

Deurgewicht: Max. 200 kg 

Enkele deur Dubbele deur 

Krukhoogte: 900 mm – 1100 

mm. Afwijkingen hierop liggen 

in het 

verantwoordelijkheidsgebied 

van het voorschrijver / 

montagebedrijf. 



 

Nooduitgangsslot -> EN 179: 
 

• Meerpuntssluiting / insteekslot 

  met gecertificeerde beslaggarnituur* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paniekuitgangsslot -> EN 1125: 
 

• Meerpuntssluiting / insteekslot 

  met gecertificeerde horizontale 

duwbalk* 

 

 
 

 

 

  

Enkel in geteste 

combinatie 

toepasbaar!!! 



 - insteekslot EE166 

 - smaldeurslot EE99  

 - meerpuntssluiting EE930 , 

   EE950, EE960 

EE = Emergency Exit 

KFV PRODUKTEN EN 179  

Voordelen: 

-Om te openen en te vergrendelen moet de 

sleutel 

 slechts een kwartslag worden gedraaid! 

-Géén vrijloopcilinder meer nodig! 

Sluitfunkties: 

Omschakelfunktie B 

Doorgangsfunktie D 

Wisselfunktie E 



Beslag-assortiment voor EN 179  

 
Nooduitgangssloten van KFV zijn getest volgens de EN 

179 en zodoende uitsluitend in combinatie met 

gecertificeerde beslaggarnituren toepasbaar.  

 



KFV PRODUKTEN  EN 1125 

PE = Panic Exit 

  -Insteekslot PE166 

  -Smaldeurslot PE99  

  -Meerpuntssluitingen PE930 ,  

   PE950, PE960 

Sluitfunkties: 

Omschakelfunktie B 

Doorgangsfunktie D 

Wisselfunktie E 

Voordelen: 

-Slechts een kwartslag omdraaiing v.d. 

sleutel. 

-Geen vrijloopcilinder meer nodig. 



Beslagassortiment voor EN 1125 

Lengte v.d. balk: De werkzame 

lengte v.d. balk mag niet minder 

zijn dan 60% v.d. 

deuropeningbreedte! 

KFV-Paniekdeursloten PE166, PE99 en 

meerpuntssluitingen 

 PE930, PE950 en PE960 zijn met de volgende KFV-

balken combineerbaar: 

KFV BE-Pushbar – RVS 

KFV BE-Pushbar  – 

Signaalrood 

KFV BE-Pushbar – 

Aluminium F1 

http://www.eco-schulte.de/site/files/epn900_2_rot_schwarz_large_1.jpg
http://www.eco-schulte.de/site/files/epn900_2_silber_large_1.jpg
http://www.eco-schulte.de/site/files/epn900_2_edelstahl_large_1.jpg


Verschillende functies 



Verschillende functies 



Verschillende functies 



 Sluitfuncties – omstel 

mogelijkheden 

Omstel mogelijkheden voor de functies B en D:  

• Links/Rechts- omstellen van de dagschoot 

• Vluchtwegrichting omzetbaar d.m.v.      

   instelschroef 

 

Voor de functie E:  enkel Links/Rechts- omstellen van 

de dagschoot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standaard dubbele profielcilinder toepasbaar!! 



Produktkentekening - 

Klassificatie-sleutel 

Etiket op de zijkant v.d. 

hoofdslotkast : 

 





Vaste 

deur 

loopdeu

r 

Vaste 

deur  

Zonder 

vluchtfunktie 

 

S52-733-4AG 

W267 

Loopdeur 

KFV-Produkten 

volgens    

EN179/1125 

inzetbaar 



Oplossing voor dubbele deuren 

• Conform EN 179 en EN 1125 
• Snel en makkelijk in te bouwen 

• Gesloten slotkasten 

• 9 mm krukvierkant 

• Leverbaar vanaf heden 



Oplossing voor dubbele deuren 

Passieve deur conform EN 179 

en EN 1125 

• Alle drijfstangen achter de voorplaat 

gemonteerd. 

• Voorplaat sluitlijst passieve deur P10x30x10 

mm 

• Krukhoogte 1050 mm bij standaard lengte 

• Doornmaat 65 mm 

• Links en rechts toepasbaar 

• Aansluitstukken onder en boven 

• Automatische 20 mm penvergrendeling  

  onder en boven van de vaste deur 

 



• 2 Aansluitstukken boven 

• Aansluitstuk 120 mm, 

toepasbaar voor deurhoogte 

van 2039 tot 2330 mm 

• Aansluitstuk 310 mm, 

toepasbaar voor deurhoogte 

van 2229 tot 2520 mm 

• Aansluitstuk onder  

• 120 mm bij krukhoogte van 

1050 mm 

• Bij lagere krukhoogtes 

basisdeel sluitlijst inkorten 

Oplossing voor dubbele deuren 

Passieve deur conform EN 179 

en EN 1125 



Oplossing voor dubbele deuren 

• Sluitplaat boven rechts en 

links verschillend 

• Is voorzien van ontgrendel 

mechaniek 

 

 

 

• Onder standaard sluitpotje 

Passieve deur conform EN 179 en EN 1125 



Oplossing voor dubbele deuren 

Actieve deur conform EN 179 en 

EN 1125 

• Actieve deur leverbaar in funktie B, D en E 

• Rechts en Links toepasbaar/omlegbaar 

• Doornmaat 65 mm 

• PC maat 72 mm 

• Voorpaat 20 mm, (24 mm in voorbereiding) 

• Krukhoogte standaard 1050 mm 

• Altijd pen/haak uitvoering 

• Ontkoppelmechaniek in de nachtschoot 

• Funktie B en D één uitvoering voor EN 179 

en EN 1125 

• Geen vrijloopcilinder noodzakelijk 

 



Het KFV 

vluchtdeurenprogramma 

www.kfv.de 

Download 

Katalog / 

Anleitungen 



Reparatie 

meerpuntssluiting 



Hoofdslot set 

Inhoud: 

1 hoofdslot met softlock 

dagschoot 

1 afgefreesde softlock dagschoot 

1 verloopbusje van 10 naar 8 mm  

3 bevestigingsschroeven 

3 popnagels (alternatieve 

bevestiging) 

 

Leverbaar in: 

 doornmaat 35,40,45,50,55 en 65/PC 92 

 doornmaat 55 en 65/PC 72 

 

Ook leverbaar voor rondcilinders. 



Voorplaat garnituur 

Inhoud: 

1 voorplaat bovendeel met 

penschoot 

1 voorplaat onderdeel met 

penschoot 

1 voorplaat middendeel 

 

Leverbaar in: 

 vlak 16, 20 en 24 mm voor PC 92 of 72 

 U profiel 6x24 voor PC 92 



Reparatie insteek en 

smalslot 

Voorplaat leverbaar in F16, F20, 

F24 en P6-24 



Magneetslot 116 



Magneetslot 116 

 

• Magneet-insteekslot PZW of BB, WC en 
loop 

• Voor stompe deuren toepasbaar 

• PC 72 mm   

• 8 mm Vierkant 

• 2 tourig 

• Voorplaat  Niro 235 x 20 mm, Recht 
hoekig of afgerond 

• DIN RS / LS toepasbaar 

• Eenvoudig te reinigen door gelijk 
liggende dagschoot 

– Geen rechts en links omstellen van 
de dagschoot meer noodzakelijk. 

– Geen sluitlip lang of kort meer 
noodzakelijk. 

– Geruisloos sluiten van de deur 

– Bij toepassing dranger geen eindslag 
noodzakelijk 

Hierbij is de dagschoot bij geopende deur gelijk 

met de voorplaat van het slot. In gesloten 

toestand van de deur, springt de dagschoot 

door een magneet in de sluitplaat. 

 



AS 4900 XL 

Sluiten van binnen en van buiten 

Door de kruk naar boven te bewegen sluiten alle 

vergrendelingpunten van de bijzetslotkasten, 

dus niet de nachtschoot in het hoofdslot. Door 

de cilindersleutel eenmaal om te draaien wordt 

de nachtschoot afgesloten en de krukfunctie 

geblokkeerd. 

 

Van binnen openen 

Door de cilindersleutel eenmaal om te draaien 

wordt de meerpuntssluiting ontgrendeld. Door 

naar beneden drukken van de kruk wordt de 

deur geopend. 3. 

 

Van buiten openen 

Door de cilindersleutel eenmaal om te draaien 

wordt het XL-mechanisme/systeem ontgrendeld. 

Door naar beneden drukken van de kruk worden 

alle vergrendelingselementen/-punten, behalve 

de dagschoot, ingeschoven. Om de deur te 

openen moet de dagschoot door omdraaien van 

de cilindersleutel ingetrokken worden.  

 
Leverbaar in de W267 uitvoering, (W268/W270 

aanvraag loopt) 

Alleen leverbaar in PC 92 

Binnenkort op voorraad bij Burghouwt 



 AS 2600    AS 3500 

Automatic 

Zelfvergrendelende meerpuntssluiting AS 3500 



Q-Verstellung 

Magnet 

Feder 

Schließleiste 

Magnetclip incl.  

Feder und Magnet 

Nieuw: AS 3500 Zelfvergrendelende 

meerpuntssluiting 



 

 

 

 

Nieuw: AS 3500 Zelfvergrendelende 

meerpuntssluiting 

Voordelen: 

 

 Eerste zelfvergrendelende meerpuntssluiting 

zonder ontkoppeling 

 geen uitstekende mechanische ontkoppeling  

 geluidsarm 

 lichte bediening over de wissel 

 standaard Softlock dagschoot 

 

 Modular 

 A-Öffner Motor achteraf te plaatsen 

 kierstandhouder achteraf te plaatsen (bij opdek 

deuren) 

 dag en nacht stand instelbaar d.m.v. drukknop 

instelbaar 

  



AT 115-A 



Stolpsluitlijst S80-230 EQH 

W267/W269 

Opzetstuk rechts en links 

toepasbaar 

Nieuwe handgreep voor 

gelijkmatige kracht overbrenging 

 

AT stuk uitwisselbaar, grotere 

verstelbaarheid 

In 2 lengtes leverbaar 

Q verstelling, 

verstel 

mogelijkheid van 5 

mm!! 

Leverbaar 1e kwartaal 

2011 



Bedankt voor uw 

aandacht! 

Karl Fliether GmbH & 

Co. KG 

Siemensstraße 10 

42551 Velbert 

Telefoon: +49 2051 

278-0 

Fax: +49 2051 278-33 

 


