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EURO

DRIVE axxent DK
Verdekt liggende kiep-vergrendelingsaandrijving voor kiep- en draai-kiepbeslagen
•
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•
•
•
•
•
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24 V DC-kettingaandrijving met geïntegreerde beslagvergrendelingsfunctie, volledig in het profiel
ingefreesd.
Geschikt voor rechthoekige kiep-(bovenlichten) of draai-kiepramen van hout-kunststof of aluminium.
Voor de verdekt liggende inbouw boven in het horizontale raamkozijn, motorisch kantelen en veren ontgrendelen.
Uitsteldieptes: 120 of 150 mm
Handmatige bediening vanuit de sluitings- en kiepstand mogelijk.
Eenvoudig bijstellen van de aandrijving na instelwerkzaamheden aan het raam.
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 op kiepstand, daarna wordt deze automatisch gesloten
en vergrendeld
Stilmodus: voor een bijzonder geruisloze werking opent en sluit het raam steeds met 5 mm/s
zonder te vergrendelen.
Statusweergave via geïntegreerde lichtdioden en signalen.
Aansturing via een drukschakelaar, infrarood afstandsbediening, radiogestuurde afstandsbediening
of met de smartphone / tablet en de SIEGENIA Comfort App.
Integreerbaar in de procesgestuurde gebouwentechniek (bijv. KNX).
Openingssnelheid ca. 10 mm per seconde, komt overeen met een duur van de openingsprocedure
van ca. 25 sec.
Voedingsspanning: externe adapter 24 V DC, 0,6 A.
Openings- en sluitingskracht via drijfstang max. 700 N (komt overeen met ca. 8 Nm handhefboomkoppel).
Sluitkracht van de kiepraamvleugel max. 150 N.
Sluitingssnelheid max. 5 mm per seconde (beschermingsklasse 0-3 zonder extra beveiligingen
volgens VFF-gegevensblad KB.01.
Getest met 30.000 schakelcycli (dubbele slag incl. vergrendeling).

Uitvoeringen (types):
•
DRIVE axxent DK 120 RE (aanslag rechts)
•
DRIVE axxent DK 120 LI (aanslag links)
•
DRIVE axxent DK 150 RE (aanslag rechts)
•
DRIVE axxent DK 150 LI (aanslag links)
Voorwaarden aan de raamprofielen:
•
Houten profielen: positie opnamegroef 13 mm; sponningspeling 12 +1 mm en eurogroef min. 30
mm
•
Kunststof profielen: positie opnamegroef 13 mm; sponningspeling 12 +1 mm
•
Aluminium profielen: positie opnamegroef 10 mm; ALU-euronut en kamermaat 21 +1 mm
Eis aan de beslagsystemen:
•
SIEGENIA beslagen Titan AF of ALU 5200 voor vleugelgewichten tot 130 kg.
(toepassingsdiagrammen van de beslagen in acht nemen)
Leveringsomvang:
•
Aandrijving
•
Aansluitleiding 6x0,8 mm
Optioneel toebehoren:
•
Netadapter
•
smart modul axxent DK (WLAN)
•
Infrarood afstandsbediening
•
Toebehoren-set voor SIEGENIA ALU beslag voor aluminium ramen
•
Greep SI-Line afneembaar RAL 9003 wit
•
Rozet SI-Line EV1, RAL 9003 wit of RAL 9005 zwart
Fabrikant: SIEGENIA-AUBI KG, DRIVE axxent DK
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