Technický datový list
DRIVE axxent DK
Skrytý výklopný uzamykací pohon

DRIVE

Použití

Funkce

• Vhodný pro pravoúhlá otevíravě-sklopná okna ze
dřeva, plastu nebo hliníku

• Motorické vyklápění, zamykání a odemykání

• Skrytá montáž nahoře ve vodorovné části profilu

• Zobrazení stavu pomocí světelné diody

• Hmotnost křídla max. 130 kg, povolené velikosti
křídel najdete v příslušných diagramech rozsahu
použití kování

Vlastnosti přístroje

• Pro dřevěné a plastové profily s vůlí v drážce 12 +1
mm

• Lze ovládat manuálně ze sklopné polohy nebo
polohy uzavřeno

• Pro hliníkové profily s ALU eurodrážkou a rozměrem
komory 21 +1mm

• Motorické odemknutí okna pro ruční otevření okna

• Kompletní integrace v okenním profilu
• Systémy kování SIEGENIA Titan AF a ALU 5200 –
rozměry křídla (šířka křídla ve falcu):
– dřevo a plast TITAN AF, otevíravě-sklopná okna
min. 721 mm – max. 1650 mm
– dřevo a plast TITAN AF, sklopná okna
min. 601 mm – max. 2400 mm
(výška křídla ve falcu: min. 501 mm – max.
1600 mm)
– hliník, nůžky ALU 5200 vel. 20
min. 835 mm – max. 980 mm
– hliník, nůžky ALU 5200 vel. 35
min. 981 mm – max. 1600 mm
• Systémy kování SIEGENIA TITAN AF a ALU 5200 –
šířka odsunutí nůžek:
– dřevo a plast TITAN AF, max. 150 mm
– hliník, nůžky ALU 5200 vel. 20, min. 120 mm
– hliník, nůžky ALU 5200 vel. 35, min. 150 mm
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• Šířka odsunutí 120 mm nebo 150 mm

• Funkce Auto-Lock: Pokud se okenní křídlo ručně
zavře ze sklopné nebo otevíravé polohy, pohon okno
automaticky zamkne
• Integrovaný časovač větrání: 10 minut sklopná
poloha, poté automatické zavření a uzamknutí
• Tichý režim: Pro obzvlášť tichý provoz se v tomto
režimu okno otevírá a zavírá rychlostí 5 mm/s, aniž
by se zamykalo
• Ovládání je možné pomocí tlačítkového spínače,
rádiového dálkového ovládání nebo pomocí
chytrého telefonu / tabletu a aplikace SIEGENIA
Comfort
• Lze zapojit do řídicí techniky budovy (např. KNX)
• K dostání v provedení DIN pravé nebo DIN levé
• Volitelné příslušenství: smart modul axxent DK pro
ovládání pomocí aplikace SIEGENIA Comfort
• Volitelné příslušenství: rádiové dálkové ovládání
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Technické údaje
DRIVE axxent DK

Výkonové parametry

Materiál okna

dřevo, plast nebo hliník

Místo montáže v okně

nahoře, vodorovně

Hmotnost křídla

max. 130 kg (dbejte příslušných diagramů rozsahu použití)

Napájecí napětí

24 V, 0,6 A

Elektronická ochrana proti přetížení
Dodané připojovací kabely

6x 0,8 mm, délka 5 m

Rychlost otevírání

cca 10 mm za sekundu

Doba otevírání

cca 25 sekund

Rychlost zavírání

max. 5 mm za sekundu

Otevírací a uzavírací síla na tažné tyči kování

max. 700 N (odpovídá kroutícímu momentu na klice cca 8 Nm)

Uzavírací síla výklopného okenního křídla
(snížená)

max. 150 N

Třída ochrany

IP 20 pro suché prostory

Přípustná teplota použití

-20 °C až +40 °C

Zkoušeno s

30 000 spínacími cykly (dvojzdvih včetně uzavření)

Rozměry

20

24

387

10

32,5

317

35

36

Rozsah otáčení

2,5
8

Příslušenství
Název materiálu

Objednací číslo

Napájecí zdroj DRIVE axxent DK

GANE0070-099010

Zkoušecí přístroj DRIVE axxent DK

GZPG0010-000010

smart module axxent DK 2.1
(Modul WLAN pro ovládání aplikací SIEGENIA Comfort)

GZFM1300-000011

Rádiový modul RCM 024-11-U

GZFM1024-000010

Rádiové dálkové ovládání RCR 11-2

GZFB0030-000010
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