Technisch gegevensblad
DRIVE axxent DK
Verdekt liggende kiep-vergrendelingsaandrijving

DRIVE

Toepassing

Functie

• Geschikt voor rechthoekige draai-kiepramen van
hout, kunststof of aluminium
• Verdekt liggende inbouw boven in het horizontale
profielgebied
• Vleugelgewicht max. 130 kg, toegestane
vleugelgroottes kunt u vinden in de desbetreffende
toepassingsdiagrammen van het beslag
• Voor houten en kunststof profielen met een
sponningspeling van 12 +1 mm
• Voor aluminium profielen met ALU-euronut en een
kamermaat van 21 +1 mm
• Volledig in het raamprofiel geïntegreerd
• Beslagsystemen SIEGENIA Titan AF en ALU 5200
vleugelbuitenmaten (vleugelsponningbreedte):
– hout en kunststof TITAN AF, draai-kiepraam
min. 721 mm – max. 1650 mm
– hout en kunststof TITAN AF, kiepraam
min. 601 mm – max. 2400 mm
(vleugelsponninghoogte: min. 501 mm – max.
1600 mm)
– aluminium schaar ALU 5200 maat 20
min. 835 mm – max. 980 mm
– aluminium schaar ALU 5200 maat 35
min. 981 mm – max. 1600 mm

• Motorisch kantelen en ver- en ontgrendelen
• Statusweergave via lichtdiode

• Beslagsystemen SIEGENIA Titan AF en ALU 5200
openingswijdte van de scharen:
– hout en kunststof TITAN AF, max. 150 mm
– aluminium schaar ALU 5200 maat 20, min. 120
mm
– aluminium schaar ALU 5200 maat 35, min. 150
mm
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Kenmerken van het apparaat
• Uitsteldiepte 120 mm of 150 mm
• Handmatig bedienbaar vanuit kiep- en sluitingsstand
• Motorisch ontgrendelen van het raam voor de
handmatige draaiopening van het raam
• Auto-lock-functie: als de raamvleugel vanuit de
kiep- of draaistand handmatig gesloten wordt, dan
vergrendelt de aandrijving het raam automatisch
• Geïntegreerde ventilatietimer: 10 minuten
kiepstand, daarna automatisch sluiten en
vergrendelen
• Fluistermodus: voor een bijzonder stille werking
opent en sluit het raam steeds met 5 mm/s zonder
te vergrendelen
• Aansturing via een drukschakelaar, draadloze
afstandsbediening of met de smartphone / tablet en
de SIEGENIA Comfort-app mogelijk
• Integreerbaar in de procesgestuurde
gebouwentechniek (bijv. KNX)
• Uitvoering in DIN rechts of DIN links verkrijgbaar
• Optioneel toebehoren: smart module axxent DK voor
de besturing via SIEGENIA Comfort App
• Optioneel: draadloze afstandsbediening
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Technische gegevens
DRIVE axxent DK

Prestatiegegevens

Raammateriaal

Hout, kunststof of aluminium

Inbouwplaats in het raam

boven horizontaal

Vleugelgewicht

max. 130 kg (bijbehorende toepassingsdiagrammen in acht nemen)

Spanningsvoorziening

24 V, 0,6 A

Elektronische overbelastingsbeveiliging
Meegeleverde aansluitleiding

6 x 0,8 mm, lengte 5 m

Openingssnelheid

ca. 10 mm per seconde

Duur openingsproces

ca. 25 seconden

Sluitsnelheid

max. 5 mm per seconde

Openings- en sluitingskracht aan de drijfstang

max. 700 N (komt overeen met ca. 8 Nm handhefboom-koppel)

Sluitingskracht van de kiep-raamvleugel
(gereduceerd)

max. 150 N

Beschermingsklasse

IP20 voor droge ruimten

Toegestane gebruikstemperatuur

-20°C tot +40°C

Getest met

30.000 schakelcycli (dubbele slag inclusief vergrendeling)

Maten

20

24

387

10

32,5

317

35

36

Draaigebied

2,5
8

Toebehoren
Korte artikelomschrijving

Artikelnr.

Netadapter DRIVE axxent DK

GANE0070-099010

Testapparaat DRIVE axxent DK

GZPG0010-000010

smart module axxent DK 2.1 (WLAN-module voor de besturing via SIEGENIA Comfort-App)

GZFM1300-000011

Draadloze module RCM 024-11-U

GZFM1024-000010

Draadloze afstandsbediening RCR 11-2

GZFB0030-000010
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