
GENIUS 2.1 B
Download voordat u met de montage begint de PDF-bestanden "GENIUS 2.1 Montagehandleiding" 
en "GENIUS 2.1 Bedieningshandleiding" van onze server (zie hierna) en lees deze geheel door. Let 
hierbij met name op de veiligheidsinstructies in het hoofdstuk;”veiligheid”.

Doelgroep van deze documentatie
Deze documentatie is uitsluitend bedoeld voor vakbedrijven. Alle hierin beschreven werkzaamheden 
mogen uitsluitend door ervaren vakpersoneel worden uitgevoerd, dat voor de montage, de 
inbedrijfstelling en het onderhoud van de GENIUS 2.1 meerpuntssluiting en de afzonderlijke 
componenten daarvan is opgeleid en over voldoende ervaring beschikt.

Gebruik volgens de voorschriften (uittreksel)
• De GENIUS 2.1 meerpuntssluiting is met een automatische ver- en ontgrendelingsfunctie uitgerust.

• De GENIUS 2.1 meerpuntssluiting is geschikt voor montage in deuren van hout, aluminium, staal 
of pvc in de privé woningbouw en in openbare gebouwen.

• De GENIUS 2.1 meerpuntssluiting moet met een vrijloopcilinder conform DIN 18252 worden 
gebruikt.

Uitsluitend cilinders met markering FZG* gebruiken

• De GENIUS 2.1 meerpuntssluiting kan via een potentiaalvrij contact ‒ schakeltijd min. 1 seconde 
‒ met een extern toegangscontrolesysteem (bijv. draadloos systeem, zender/ontvanger-systeem, 
vingerscanner) worden gecombineerd.

• Gebruik de GENIUS 2.1 meerpuntssluiting alleen in een technisch onberispelijke staat.

• Gebruik de GENIUS 2.1 meerpuntssluiting alleen met origineel toebehoren van KFV.

Onrechtmatig gebruik (uittreksel)
• De GENIUS 2.1 meerpuntssluiting mag niet voor vluchtdeuren volgens EN 179 of EN 1125 

worden gebruikt!

• Bij deuren in vochtige ruimtes of ruimtes met agressieve, corrosiebevorderende luchtbestanddelen 
mag de GENIUS 2.1 meerpuntssluiting niet worden gebruikt.

• De kabellengte tussen de netadapter en de GENIUS 2.1 meerpuntssluiting mag de in de technische 
gegevens van de montagehandleiding GENIUS 2.1 aangegeven lengte niet overschrijden.

• Er mogen geen ingrepen en/of wijzigingen aan de meerpuntssluiting en de GENIUS 2.1 
meerpuntssluiting worden uitgevoerd.

• Alle vergrendelingselementen moeten bij een geopende deur niet in de vergrendelingsstand staan.

Veiligheidsinstructies
• Laat alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet alleen door erkende elektriciens uitvoeren.

• Leef bij alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet de actuele VDE-bepalingen (bijv. 
VDE 0100) en de desbetreffende landspecifieke voorschriften na.

• Breng bij het leggen van de netaansluitkabel ter plaatse een veiligheidsscheiding van alle polen aan.

• Bij sommige op de markt verkrijgbare externe toegangscontrolesystemen wordt na het inschakelen 
van de bedrijfsspanning een korte openingsimpuls afgegeven. Dit kan bij de GENIUS 2.1 
meerpuntssluiting na een spanningsonderbreking tot een openingsproces leiden. Informeer in geval 
van twijfel bij de desbetreffende fabrikant van het systeem.

 
Indien spanningvoerende leidingen evenwijdig aan gegevensleidingen (ISDN, DSL 
etc.) lopen, kunnen nadelige gevolgen optreden, bijvoorbeeld beïnvloeding van de 
snelheid van de gegevensoverdracht.
Wij adviseren om de afgeschermde KFV-kabel te gebruiken.
Zie: Productcatalogus KFV GENIUS en A-opener

GENIUS 2.1 montage- en bedieningshandleiding 
vindt u hier: 
http://downloads.siegenia.com/de/tuersysteme/genius2.1 
of via de QR-Code hiernaast: KFV

QUICKINFO
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GENIUS 2.1 signaleringscontact (klem 7):
Gedetailleerde informatie vindt u in de bedie-
ningshandleiding (QR-pagina 1)

Aansluitschema GENIUS type 2.1 B
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Positie Omschrijving
1 Ontgrendeling via optionele toegangscontrolesystemen
2 Gegevensinterface SI - RS 485
3 Schakelaar met Led menu
4 GENIUS 2.1 B meerpuntssluiting
5 Positie magneet
6 Toevoerleiding (afgeschermd)
7 Externe ontgrendeling (optioneel)
8 Externe schakelaar of timer (optioneel) voor automatische omschakeling dag-/nachtmodus
9 Koppelrelais 24 V DC (optioneel) voor signaleringscontact

10 Freesspoed GENIUS 2.1 B (referentiepunt tuimelaar)*
11 Netadapter
12 230 V AC/50 Hz (L; N; PE)

*Informatie over het volledige freesbeeld van de meerpuntssluiting vindt u in de montagehandleiding.

GENIUS 2.1 B signaleringscontact (klem 7):
Gedetailleerde informatie vindt u in de  
bedieningshandleiding
(Download: QR-code pagina 1)
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Aansluitingen Functie

A, B, C, D 
Klem A/B = gegevensinterface SI - RS 485 
Klem C = uitgang stroomvoorziening - GND 
Klem D = uitgang stroomvoorziening + 24 V DC

0, 1 Bedrijfsmodi-omschakeling, dag-/nachtmodus: wordt via klem 0/1 met een potentiaalvrij maakcontact gesloten,  
op deze manier is de dagmodus actief. Wordt het maakcontact geopend, dan is de nachtmodus actief. 

2, 3
Bedrijfsspanning
Klem 2 = + 24 V DC
Klem 3 = -- GND

4
Extern ontgrendelingssignaal.
Wordt op deze klem gedurende ≥ 1 sec. +24 V DC toegepast, vervolgens vindt er een openingsprocedure in beide 
bedrijfsmodi plaats.

7 Indicatie van de vergrendelingstoestand (meer informatie vindt u in de bedieningshandleiding GENIUS 2.1 B)

Kabelbezetting
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Kabel-ID Ringkleur Kabelkleur Functie

0 zwart grijs Omschakelen van bedrijfsmodus naar dag-/nachtmodus
1 bruin geel Omschakelen van bedrijfsmodus naar dag-/nachtmodus
4 geel groen Extern ontgrendelingssignaal
7 paars roze Weergave sluitsituatie

--/3 blauw bruin Bedrijfsspanning (--) minus
+/2 rood wit Bedrijfsspanning (+) 24 V DC

wit blauw Afscherming

Dag-/nachtomschakeling instellen
Dagmodus Nachtmodus

Led wit Led blauw

Wisselen tussen dag- en nachtmodus Toets telkens 1 x indrukken

Dagmodus: functie E-opener, deur wordt niet vergrendeld Led brandt wit

Nachtmodus: automatische vergrendeling bij het sluiten van de deur Led brandt blauw

Magneetsensor handmatig afstellen (alleen noodzakelijk, als bij het sluiten van de deur de  
meerpuntssluiting niet vergrendelt)

► ►

► ►

Handmatige bediening via de deurkruk of de sluitcilinder alleen bij stilstand van de motor van de  
GENIUS 2.1 B meerpuntssluiting, anders wordt de vergrendelingsprocedure onderbroken.
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Neem contact op met uw vakbedrijf:

Verkoopkantoor Benelux
Industrieterrein Dombosch I
Ramgatseweg 15
4941 VN Raamsdonksveer
NEDERLAND

Telefoon: +31 85 4861080 
info-b@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA wereldwijd:

Benelux  Telefoon: +31 85 4861080

China  Telefoon: +86 316 5998198

Duitsland  Telefoon: +49 271 39310

Frankrijk  Telefoon: +33 3 89618131

Groot-Brittannië  Telefoon: +44 2476 622000

Hongarije  Telefoon: +36 76 500810 

Italië  Telefoon: +39 02 9353601

Oekraïne  Telefoon: +38 044 4054969

Oostenrijk  Telefoon: +43 6225 8301

Polen  Telefoon: +48 77 4477700

Rusland  Telefoon: +7 495 7211762

Turkije  Telefoon: +90 216 5934151

Wit Rusland  Telefoon: +375 17 3143988

Zwitserland  Telefoon: +41 33 3461010

Zuid-Korea  Telefoon: +82 31 7985590

Onze internationale adresgegevens vindt  

u op de website: www.siegenia.com
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