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Poz. Ks Předmět Jednotková cena 
EUR 

Cena celkem 
EUR 

  DRIVE axxent DK 
Skrytě uložený výklopný uzamykací pohon pro sklopná a otevíravě-sklopná kování 
 
• Řetězový pohon 24 V DC s integrovanou funkcí uzamykání kování, kompletně zafrézovaný 

v profilu. 
• Vhodný pro pravoúhlá sklopná okna (nadsvětlíky) nebo otevíravě-sklopná okna ze dřeva, plastu 

nebo hliníku. 
• Ke skryté montáži nahoře ve vodorovné části okenního rámu, motorické vyklápění, zamykání a 

odemykání. 
• Šířky odsunutí: 120 nebo 150 mm  
• Možnost manuálního ovládání z uzavřené a ze sklopné polohy. 
• Jednoduché dodatečné nastavení pohonu po seřizovacích pracích na okně.  
• Motorické odemknutí okna pro ruční otevření okna. 
• 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 vždy 

5 mm/s, aniž by se zamykalo.  
• Zobrazení stavu pomocí integrovaných světelných diod a signálních tónů. 
• Ovládání je možné pomocí tlačítkového spínače, infračerveného dálkového ovládání, rádiového 

dálkového ovládání nebo pomocí chytrého telefonu / tabletu a aplikace SIEGENIA Comfort.  
• Lze zapojit do řídicí techniky budovy (např. KNX). 
• Rychlost otvírání cca 10 mm za sekundu, odpovídá celkové době otevírání cca 25 sekund. 
• Napájecí napětí: externí napájecí zdroj 24 V DC, 0,6 A.  
• Otevírací a uzavírací síla na posuvné tyči kování max. 700 N (odpovídá kroutícímu momentu na 

klice cca 8 Nm).  
• Uzavírací síla výklopného okenního křídla max. 150 N. 
• Rychlost zavírání max. 5 mm za sekundu (třída ochrany 0–3 bez přídavných ochranných zařízení 

podle věstníku VFF KB.01). 
• Zkoušeno se 30 000 spínacími cykly (dvojzdvih vč. uzavření). 

 
Provedení (typy): 
• DRIVE axxent DK 120 PRAVÝ (montáž vpravo) 
• DRIVE axxent DK 120 LEVÝ (montáž vlevo) 
• DRIVE axxent DK 150 PRAVÝ (montáž vpravo) 
• DRIVE axxent DK 150 LEVÝ (montáž vlevo) 

 
Požadavky na okenní profily: 
• Dřevěné profily: poloha osy 13 mm; vůle v drážce 12 +1 mm a eurodrážka min. 30 mm 
• Plastové profily: poloha osy 13 mm; vůle v drážce 12 +1 mm 
• Hliníkové profily: poloha osy 10 mm; ALU eurodrážka a rozměr komory 21 +1 mm 

 
Požadavky na systémy kování: 
• Kování SIEGENIA Titan AF nebo ALU 5200 pro hmotnosti křídla do 130 kg. (respektujte diagramy 

rozsahu použití kování) 
 

Rozsah dodávky: 
• Pohon 
• Připojovací kabel 6x0,8 mm  
 
Volitelné příslušenství: 
• Napájecí zdroj 
• smart modul axxent DK (WLAN) 
• Infračervené dálkové ovládání 
• Sada příslušenství pro ALU kování SIEGENIA pro hliníková okna 
• Klika Si-Line odnímatelná, RAL 9003 bílá 
• Rozeta SI-Line EV1, RAL 9003 bílá nebo RAL 9005 černá 
 
Výrobce: SIEGENIA-AUBI KG, DRIVE axxent DK 
 

  

 


