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1. Algemene informatie

1.1 Doelgroep van deze documentatie

• Deze documentatie is aan vakbedrijven en eindgebruikers gericht.

• Alle hierin beschreven instructies voor de montage en installatie, het onderhoud en de oplossing van storingen mogen 
uitsluitend door vakbedrijven worden uitgevoerd, die voor de montage, de inbedrijfstelling alsmede het onderhoud en de 
reparatie van motorische aandrijvingen opgeleid en geoefend zijn.

• Alle hierin beschreven instructies voor de bediening en reiniging zijn gericht aan eindgebruikers.

• Na een geslaagde montage is de monteur verplicht om de montage- en bedieningshandleiding aan de eindgebruiker te 
overhandigen en moet de gebruiker/eigenaar van het gebouw geïnstrueerd worden.

1.2 Gebruik volgens de voorschriften

• DRIVE axxent DK is een verdekt liggende kiep-vergrendelingsaandrijving, die uitsluitend voor het motorisch ver-/
ontgrendelen, kiepen en sluiten van een kiep- of draai-kiepraam gebruikt mag worden.

• De aandrijving kan via een wandschakelaar, optioneel via smartphone/tablet of optioneel via draadloze 
afstandsbediening bediend worden.

• DRIVE axxent DK is een onvolledige machine, die pas in gebruik mag worden genomen, als hij in een servogestuurd 
raam als gehele machine conform informatie van de fabrikant is ingebouwd en goedgekeurd.

• DRIVE axxent DK is uitsluitend voor de inbouw in loodrecht staande kiep-/draai-kiepramen van hout, kunststof of 
aluminium in vaste gebouwen bestemd. De inbouw moet in het raamkozijn aan de sluitzijde boven plaatsvinden.

• Voorwaarden voor houten profielen:

- positie opnamegroef 13 mm

- sluitnaad 12+1 mm en eurogroef min. 30 mm

• Voorwaarden voor kunststof profielen:

- positie opnamegroef 13 mm

- sluitnaad 12+1 mm

• Voorwaarden voor aluminium profielen:

- positie opnamegroef 10 mm

- ALU-euronut en raamsponning 21 +1 mm

• DRIVE axxent DK alleen gebruiken in combinatie met beslagsystemen SIEGENIA TITAN AF, TITAN iP en ALU 5200. 
Gedetailleerde informatie over mogelijke beslagsystemen vindt u in het SIEGENIA downloadportaal: 
https://www.siegenia.com/en/qr/service/drive/drive_axxent_dk/beschlaguebersichten 

• vleugelgewichten tot 130 kg (hierbij dienen de toepassingsdiagrammen van de desbetreffende beslagen in acht te 
worden genomen)

• DRIVE axxent DK alleen in technisch perfecte staat gebruiken en geen wijzigingen aanbrengen aan het apparaat en/of 
onderdelen daarvan

• DRIVE axxent DK alleen met origineel toebehoren en vrijgegeven beslag van SIEGENIA gebruiken 

• DRIVE axxent DK is alleen voor de inbouw in droge ruimten (beschermingsklasse IP20) en een toegestane 
gebruikstemperatuur van -20°C tot +40°C geschikt

• DRIVE axxent DK bij storing alleen door ervaren vakpersoneel laten testen en repareren

• het systeem is alleen voor incidentele handmatige bediening ontworpen

• alle andere soorten gebruik worden beschouwd als oneigenlijk gebruik

https://www.siegenia.com/en/qr/service/drive/drive_axxent_dk/beschlaguebersichten
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1.3 Oneigenlijk gebruik

• DRIVE axxent DK mag niet als aandrijving voor rook- en warmteafzuiginstallaties in ramen worden gebruikt.

• DRIVE axxent DK mag niet worden gebruikt in ramen die als vluchtweg dienen.

• DRIVE axxent DK mag niet worden gebruikt in ramen die met een antifoutbediening (AFB) zijn uitgerust.

• DRIVE axxent DK mag niet in kozijnprofielen met een opnamegroefpositie van 9 mm worden gemonteerd.

• Er mogen geen grepen met vergrendeling worden gebruikt, maar afneembare grepen Si-line met rozet Si-line plaatsen.

• Elke toepassing en gebruik dat niet overeenstemt met het beoogde gebruik en alle aanpassingen of wijzigingen aan het 
product en alle bijbehorende beslagonderdelen en componenten die niet uitdrukkelijk door SIEGENIA zijn toegestaan, 
zijn uitdrukkelijk verboden. Bij niet-naleving van deze bepaling aanvaardt SIEGENIA geen enkele aansprakelijkheid voor 
persoonlijk letsel of materiële schade.

1.4 Maataanduidingen

• Alle maten in deze documentatie zijn in millimeter (mm) aangegeven.

1.5 Afbeeldingen

• Alle afbeeldingen zijn in DIN rechts weergegeven, DIN links in spiegelbeeld. 
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2. Veiligheidsinstructies

Letsel- en levensgevaar! Elektromotorisch aangedreven installaties kunnen handen, armen, benen 
en voeten beknellen en afknellen.

• Er mogen zich geen lichaamsdelen of voorwerpen in het schuif- en sluitgebied van de installatie bevinden.

• Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale 
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of over het veilige 
gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de gevaren begrijpen die het met zich meebrengt. Kinderen mogen niet 
met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden 
uitgevoerd.

• Als het raam zich in een toegankelijk gebied bevindt, bijv. bij inbouwhoogtes van het raam lager dan 2,5 m (onderkant 
raam), moeten passende maatregelen getroffen worden om geen personen in gevaar te brengen. 
Bij automatische sturing van het raam (geheugenfunctie in DICHT-richting, weerautomaat-besturing enz.) moeten de 
volgende voorzorgsmaatregelen absoluut gegarandeerd worden:

- Schakelstrips, contactslangen, fotocellen, die de aandrijving bij pletgevaar automatisch stoppen.

- Roosters of andere mechanische inrichtingen die het grijpen in de gevarenzone voorkomen.

- Bediening via sleutelschakelaars door een speciaal daarvoor aangewezen persoon met visueel contact met het bediende 
raam. 
Zie richtlijn ASR-A1-6 voor servogestuurde ramen, deuren en poorten.

• Bij kiepvleugels moet als aanvulling op de raamaansturing een vangschaar worden aangebracht, die de kiepbeweging 
van de raamvleugel na het uithangen van de aandrijving, bijv. voor het poetsen van de ramen, beperkt (vangstand) en 
de vleugel tegen naar beneden kiepen beveiligt. Deze vangstand moet iets groter zijn dan de openingsbreedte van de 
aandrijving. De vangschaar moet voor het begin van de montage van de aandrijving worden aangebracht!

• Elektrisch bediende ramen en kleppen moeten van dien aard zijn dat ze noch in gesloten noch in geopende toestand in 
verkeerswegen in gebouwen steken. Met de vloer gelijke openingen moeten tegen vallen beveiligd worden.

• Als er sprake kan zijn van gevaar door vallend glas, dan dient het glas als veiligheidsglas (VSG) te worden uitgevoerd.

• In de automatische werking wordt de aandrijving via de eind- c.q. overbelastingsuitschakeling gestopt.

Letsel- en levensgevaar door elektrische schokken of brand. Elektromotorisch aangedreven 
installaties kunnen door oververhitting brand veroorzaken.

• Benodigde werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet mogen alleen door een elektricien worden uitgevoerd.

• Let op de huidige VDE-voorschriften (bijv. VDE 0100).

• Bij alle werkzaamheden aan het lichtnet of aan de thuisinstallatie strikt de overeenkomstige nationale voorschriften 
volgen.

• Bij verplaatsing van de stroomkabel ter plaatse is een kabelbeveiliging van alle polen noodzakelijk, omdat de voeding 
geen eigen netschakelaar heeft.

• De onder het pleisterwerk verborgen voedingskabels voor de DRIVE axxent DK moeten in aftakdozen worden geklemd. 
Deze aftakdozen moeten voor het onderhoud vrij toegankelijk worden gehouden.

• Let er bij het reinigen van de aandrijving altijd op dat er geen vloeistof in de binnenkant van het apparaat terechtkomt, 
zodat de elektronica niet beschadigd wordt.

• Laat het apparaat in geval van een storing alleen door een vakman controleren.

• Wanneer een voorwerp of vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet het gebruik direct worden gestopt en moet het 
DRIVE axxent DK-systeem worden losgekoppeld van het stroomnet. Laat vervolgens het DRIVE axxent DK-systeem door 
een gekwalificeerd vakbedrijf repareren.
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3. Bouwkundige risico- en gevarenanalyse

Voor het inschatten van de mogelijke gevaren die door een elektrisch bediend raam veroorzaakt kunnen worden, en om 
overeenkomende beschermingsmaatregelen te kunnen nemen, moet er al in de planningsfase een risicobeoordeling worden 
opgesteld. De risico-analyse levert de vereiste informatie voor de risicobeoordeling waarmee daarna beslissingen over de 
veiligheid van de raamelementen kunnen worden genomen. Bij de DRIVE axxent DK ontstaan klem- en knelpunten bij het 
raamelement. Afhankelijk van de individuele project- en gebruikssituatie (bijv. bij kwetsbare personen, bedrijfspanden) moet 
in de planningsfase een risico- en gevarenanalyse worden uitgevoerd conform VFF-gegevensblad KB.01 en actuele 
machinerichtlijn voor het ontwerp van de veiligheidsvoorzieningen en inbouwsituatie.

De risico- en gevarenanalyse

• houdt in de planningsfase rekening met de vereiste beschermingsmaatregelen

• moet vóór de inbedrijfstelling worden uitgevoerd

• geeft aan hoe bij het raamsysteem mogelijke gevaren uitgesloten of verminderd worden, rekening houdend met de 
concrete inbouwsituatie en de gebruikersgroep

• duidt op mogelijke restrisico's

De volgende punten moeten daarbij worden gecontroleerd:

• Openbaar of niet-openbaar gebied (privé of zakelijk object)

• Inbouwplaats

• Gebruikers (rechtmatige, beschermingsbehoeftige of geïnstrueerde personen)

• Bijzondere constructiefactoren

3.1 Instructies voor montage en installatie

Bij alle werkzaamheden die samenhangen met de montage en inbedrijfstelling van de DRIVE axxent DK dienen de geldige 
— natio nale en internationale — voorschriften voor mechanische en elektrische werkzaamheden alsmede deze documentatie 
in acht te worden genomen.

• DRIVE axxent DK in de inbouwpositie volgens de voorschriften overeenkomstig de ter plekke geldige montagerichtlijnen 
inbouwen.

• Bij de kabelverplaatsing dient de beschadiging van de kabel door pletten, buigen en trekken te worden voorkomen.

• De onder pleisterwerk gelegde leidingen naar de DRIVE axxent DK moeten in inbouw-aftakdozen worden geklemd 
(deze aftakdozen moeten voor onderhoud vrij toegankelijk worden gehouden)

• DRIVE axxent DK tegen bouwvuil en vocht beschermen

• Beslagonderdelen op vakkundige wijze monteren

• Netaansluiting pas na mechanische functiecontrole uitvoeren

• De ter zake geldende verwerkingsrichtlijnen van de profielfabrikant in acht nemen

• De veiligheidsinstructies in deze handleiding in acht nemen en goed toegankelijk bewaren

Opmerking: door zijn bewegingssnelheid voldoet de DRIVE axxent DK volgens VFF-gegevensblad KB.01 zonder extra 
beveiligingen aan de beschermingsklasse 0 tot 3.

3.2 Bedrijfscoöperaties en aanspreekpunten

In het kader van de ontwerpwerkzaamheden moet een nauwkeurige en gedetailleerde coördinatie tussen de verschillende 
partijen plaatsvinden. Bij het aansluiten van SIEGENIA- componenten op externe systemen of het mengen van 
SIEGENIA-producten met onderdelen van andere fabrikanten (bijv. aandrijvingen en sturingen) moet de technische compati-
biliteit vooraf door geautoriseerd vakpersoneel worden getest. Voor de gegevensvergelijking moeten de technische databla-
den en de actuele montage- en bedieningshandleidingen tijdig aan de betrokken partijen worden overhandigd.
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4. Leveringsomvang

1
2

3 84 76 1095

2

*

*

Pos. Omschrijving

1 DRIVE axxent DK

2 Klemveer (2x)

3 Verbindingskabel

4 Rubber ring

5 Magneet (2x) - (Opmerking: de magneten zijn alleen bij houten en kunststof ramen nodig)

6 Montage- en bedieningshandleiding

7 Raam-waarschuwingssticker

8 Lens (statusweergave)

9 Veiligheidssticker
De veiligheidssticker moet goed zichtbaar op het kozijn van het elektrisch bediende raam worden aangebracht.

10 Veiligheidsinstructie

* Advies: om het kiepen van de DRIVE axxent DK in het profiel te voorkomen, kan het noodzakelijk zijn de aandrijving van 
een voering te voorzien. Afhankelijk van het profielsysteem wordt het gebruik van onderlegplaten RB/FPS aanbevolen 
(afb. kan afwijken).
Onderlegplaten maken geen deel uit van de leveringsomvang en moeten apart besteld worden (zie profielgegevensbla-
den)
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5. Montage

5.1 Profielbewerking

5.1.1 Frezen en boren in het houten kozijnprofiel, positie opnamegroef 13 (sluitzijde boven), draai-
kiepraam

Belangrijk: na het uitfrezen van de freesuitsparing beschermende coating aanbrengen.
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5.1.2 Frezen en boren in het kunststof kozijnprofiel, positie opnamegroef 13,  draai-kiepraam

Belangrijk: versterking voor de montage van de profielen stansen.
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5.1.3 Frezen en boren in het houten kozijnprofiel, positie opnamegroef 13, kiepraam

Belangrijk: na het uitfrezen van de freesuitsparing beschermende coating aanbrengen.
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5.1.4 Frezen en boren in het aluminium kozijnprofiel, positie opnamegroef 10 draai-kiepraam
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5.1.5 Frezen en boren in het houten kozijnprofiel, positie opnamegroef 13, kiepraam 
(TITAN iP, FFB 550 - 1000)

Belangrijk: na het uitfrezen van de freesuitsparing beschermende coating aanbrengen.
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5.1.6 Frezen en boren in het houten kozijnprofiel, positie opnamegroef 13, kiepraam 
(TITAN iP, FFB 1001 - 2400)

Belangrijk: na het uitfrezen van de freesuitsparing beschermende coating aanbrengen.
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5.2 Aansluiting van externe knoppen en wifi-module (optioneel toebehoren)
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5.3 Inbouw en aansluiting DRIVE axxent DK

1. Profielbewerking conform hoofdstuk 5.4 uitvoeren (zie pagina 8 en volgende pagina's)

2. Kabel door kozijn leiden en conform hoofdstuk 5.5 aansluiten (zie pagina 12)

3. Klemveren aanbrengen om kabel te fixeren 

4. DRIVE axxent DK in kozijn positioneren 
Let op! De aandrijving moet hoekig in het profiel zitten

5. Evt. onderlegplaat RB/FPS in het kozijnprofiel positioneren

6. DRIVE axxent DK stevig vastschroeven 
Let op! Bij ALU-profielen schroeven extra met schroefborgmiddel (bijv. Loctite 243) tegen losraken beveiligen. 
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5.4 Magneten plaatsen - houten en kunststof ramen

1. Opmerkingen: bij gesloten raam moeten de magneten in de opening aan het einde van de uitzwenkarm DRIVE axxent DK 
zitten. 
 

 

2. Magneten met secondenlijm fixeren, om wegglijden te voorkomen. 
Let op! Voor het fixeren met behulp van secondenlijm de functie "Auto-Lock" testen (zie hoofdstuk 7, pagina 21). 
 

DRIVE axxent DK

Raambeslag / vleugelprofiel

Magneten
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5.5 Ringmagneet plaatsen - aluminium raam

1. Ringmagneet (a) en afstandshuls 5 mm (b) in verzonken schroef (c) leiden en conform afbeelding positioneren 
Opmerkingen: bij gesloten raam moet de magneet in de opening aan het einde van de uitzwenkarm 
DRIVE axxent DK zitten. 

458

458

c
a
b

 

2. Magneet op het kozijnprofiel vastschroeven. 
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5.6 Montagedoorsneden (voorbeeld)

Hout Kunststof

Aluminium
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5.7 Mechanische functietest

• Voor de eerste referentiebeweging de functie van de DRIVE axxent DK mechanisch testen en evt. afstellen.

• Raamsticker en veiligheidssticker goed zichtbaar op de raamvleugel boven de rozet aanbrengen.

a b

1. 2. 3.
Raamvleugel inhangen Paddestoelnok (indien aanwezig):

a omhoog trekken
b rubber ring eronder leggen (leveringsomvang)

Beslag in sluitstand schakelen

4. 5.
Beslag in draaistand schakelen Raam handmatig openen

Opmerking: mocht het raam niet geopend kunnen worden, 
dan moet de aandrijving worden afgesteld (zie hoofdstuk 9, 
pagina 26).
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6. Inbedrijfstelling 

• Na het inschakelen van de voedingsspanning knippert de rode led van de DRIVE axxent DK.

• Nu moet de referentiebeweging worden uitgevoerd.

• Referentiebeweging alleen bij geopend raam uitvoeren.

WAARSCHUWING Letselgevaar tijdens de referentiebeweging! 
De veiligheidsfuncties zijn gedeactiveerd!

›  Bedien de DRIVE axxent DK uitsluitend in het zichtbereik van het raam.

›  Houd personen uit de buurt van dit raam.

6.1 Referentiebeweging uitvoeren

 

1x

1. 2. 3.
Led knippert rood Toets "Dicht" 1x indrukken

Opmerking: in plaats van met 
de knop kan de referentiebewe-
ging met behulp van het 
testapparaat worden uitgevoerd 
(zie Toebehoren, pagina 29).

Referentie start

Opmerking: duur van de referentiebeweging 
max. 30 sec. (al naargelang uitgangspositie van de 
aandrijving)
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7. Bediening

7.1 Raam in kiepstand

7.1.1 Raam in kiepstand bewegen

1x
10 mm / sec.

1. 2. 3.
Toets "Open" 1x indrukken Led brandt groen Raam kantelt automatisch

 
7.1.2 Raam sluiten met de knop

1x
5 mm / sec.

1. 2. 3.
Toets "Dicht" 1x indrukken Led brandt rood Raam sluit en vergrendelt automatisch

 
7.1.3 Raam sluiten met behulp van Auto-Lock-functie

Zodra het raam op een kier gezet of dichtgedrukt wordt, wordt de DRIVE axxent DK automatisch gekoppeld en vergrendelt 
het raam automatisch.

Opmerking: de Auto-Lock-functie is inactief, als het raam eerst handmatig is bediend.

1x

5 mm / sec.

1. 2. 3. 4.
Raam aandrukken Aandrijving maakt 1x 

geluid
LED brandt kort Raam vergrendelt automa-

tisch
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7.2 Raam in draaistand

7.2.1 Raam met knop ontgrendelen

1x

2x

1. 2. 3. 4.
Toets "Open" en toets "Dicht" 
gelijktijdig 1x indrukken

Led brandt groen Raam ontgrendelt 
auto matisch en maakt 2x geluid

Raam kan handma-
tig worden geopend

7.2.2 Raam sluiten met behulp van Auto-Lock-functie

Zodra het raam op een kier gezet of dichtgedrukt wordt, wordt de DRIVE axxent DK automatisch gekoppeld en vergrendelt 
het raam automatisch. Als het raam niet juist is aangedrukt, probeert de aandrijving max. 4x te vergrendelen.

Let op! Als het raam niet van snapper voorzien is, moet de vleugel vastgehouden worden, tot de DRIVE axxent DK gekop-
peld is.

Opmerking: de Auto-Lock-functie is inactief, als het raam eerst handmatig is bediend.

5 mm / sec.

1. 2.
Raam aandrukken Raam vergrendelt automatisch

7.3 Raam kiepen met 10 min.-ventilatie

Opmerking: bij bediening met SIEGENIA Comfort App kan de tijd individueel worden ingesteld (van 1 min. tot 59 min.). Voor 
de bediening via SIEGENIA Comfort App is de optionele smart module axxent DK noodzakelijk (zie Toebehoren, pagina 29).

2x
10 mm / sec.

1. 2. 3.
Toets "Open" 2x indrukken Led brandt groen Raam opent automatisch

10 min.
5 mm / sec.

4. 5. 6.
Led knippert groen Led brandt rood Raam sluit en vergrendelt automatisch
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7.4 Fluistermodus (alleen in combinatie met SIEGENIA Comfort App)

• Als in de SIEGENIA Comfort App de fluistermodus wordt geactiveerd, beweegt de aandrijving in Open- en in Dicht-
richting in de langzame werking met 5 mm/s. Verder wordt het raam niet meer vergrendeld. De fluistermodus is 
ontworpen voor een bijzonder stille, volledig automatische werking, bijv. in combinatie met de ruimteluchtkwaliteitssensor 
SENSOAIR smart. In geval van werking van een geactiveerde ventilatietimer wordt het raam altijd vergrendeld en de 
fluistermodus gedeactiveerd.

7.5 Veiligheidsfuncties

• Als bij het sluiten van het raam de maximaal toegestane kracht van 150 N overschreden wordt, bijv. door windbelasting, 
gaat de aandrijving naar zijn uitgangspositie terug.

• Na 60 seconden probeert de aandrijving nogmaals, het raam te sluiten, de led knippert rood/groen. Na de tweede 
mislukte poging blijft het raam geopend, de led knippert rood.

• Raam op eventueel aanwezige obstakels controleren/verwijderen. Toets "Dicht" opnieuw indrukken.
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7.6 Handmatige bediening

Let op!
• Alle openstaande opdrachten met externe draadloze functies, bijv. een wifi-module, zijn bij een handmatige bediening 

inactief!

• De bedieningsvolgorde dient absoluut in acht te worden genomen!

7.6.1 Bij geopend raam

1. 2. 3. 4.
Greep in de rozet plaatsen. 
De greep moet verticaal 
naar boven staan.

Raam door dichtdruk-
ken handmatig sluiten.

Greep van het raam in sluitstand 
schakelen. De greep moet 
verticaal naar beneden staan.

Greep van het raam in 
draaistand schakelen

7.6.2 Bij gesloten raam

1. 2. 3. 4.
Greep in de rozet 
plaatsen, de greep staat 
ca. op 45°

Greep van het raam volledig in 
sluitstand schakelen.
Let op! De greep moet verticaal 
naar beneden staan. Dit is noodza-
kelijk, omdat de aandrijving eerst 
van het beslag moet worden 
losgekoppeld.

Greep van het raam in 
draaistand schakelen

Na het sluiten van 
het raam de greep 
weer in de sluitings-
stand draaien

• Als het raam weer gesloten en vergrendeld is, moet de aandrijving nog eraan gekoppeld worden. Daarvoor de toets 
"Dicht" bedienen. De aandrijving wordt weer eraan gekoppeld. Dan zijn alle functies weer beschikbaar.

• Als de aandrijving niet opnieuw eraan is gekoppeld, dan is een bediening van de aandrijving niet mogelijk. De 
aandrijving gaat na het bedienen van de toets "Open" 3 seconden lang open en vervolgens weer terug naar de 
uitgangspositie.

• Na de handmatige bediening moet de greep weer worden verwijderd en de rozet worden gesloten.
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8. Onderhoud

WAARSCHUWING Elektrisch aangedreven apparaat. 
Levensgevaar door elektrische schok of brand. 

Om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen, moet u absoluut het volgende in acht 
nemen:

› bij apparaten met een vaste aansluiting op het 230 V-wisselstroomnet schakelt u de voeding aan alle polen volledig uit. 
Het kan zijn dat de beveiligingen verwijderd moeten worden.

8.1 Reiniging

Belangrijk: bij het reinigen van de DRIVE axxent DK mag er geen vloeistof in het apparaat terechtkomen.

• Gebruik geen agressieve of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen of scherpe voorwerpen; anders kunnen de 
materiaaloppervlakken worden beschadigd.

• Reinig het apparaat nooit met een hogedrukspuit of een stoomreiniger.

• Reinig de DRIVE axxent DK met een doek die bevochtigd is met een milde zeepoplossing of met afwasmiddel.

• Neem de veiligheidsvoorschriften voor de werkzaamheden met elektrische gereedschappen alsmede, indien 
noodzakelijk, voor ladders, opstapjes, werkzaamheden boven het hoofd en op bepaalde hoogten in acht.

8.2 Onderhoud

De onderhoud en controle van de DRIVE axxent DK en in het raam aanwezige beslagonderdelen dienen minstens 1x per 
jaar door een vakman te worden uitgevoerd. Daarbij dienen de volgende eigenschappen te worden bekeken:

• functie van de DRIVE axxent DK

• sluitnaad

• toestand van de onderlegplaten en sponningsbegrenzer (indien aanwezig)

• goed vastzitten van de bevestigingsschroeven

• lichte loop van het beslag
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9. Storingen verhelpen

Bij een storing in geen enkel geval het apparaat openen en/of proberen het te repareren. 

Als in onderstaande tabellen het probleem niet wordt beschreven, neem dan contact op met uw ramenvakbedrijf of direct 
met SIEGENIA: tel. +49 271 3931-0

Probleem Oplossing

Raamvleugel wordt bij het ontgrendelen horizontaal 
verschoven

Raamvleugel conform afb. door sponningsbegrenzer stabiliseren

Raamvleugel wordt bij het vergrendelen horizontaal 
verschoven

Raamvleugel conform afb. door sponningsbegrenzer stabiliseren

Raamvleugel wordt bij het vergrendelen opgetild Raamvleugel conform afb. door sponningsbegrenzer stabiliseren

De greep kan niet in draaistand (greep horizontaal) worden 
geschakeld.

DRIVE axxent DK zoals afgebeeld afstellen.

De greep kan bij handmatige bediening in sluitstand niet 
verticaal worden gezet.

DRIVE axxent DK zoals afgebeeld afstellen.
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Probleem Oplossing

Raam kan niet automatisch worden 
geopend.

Noodontgrendeling uitvoeren:
1. kaart conform afbeelding tussen kozijn en raamvleugel schuiven
2. kaart naar voren schuiven (richting greep) en gelijktijdig
3. greep in sluitingsstand en
4. greep openen

1.

3.

4.

2.

Positie led

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

DRIVE axxent DK kan niet handmatig 
worden geopend

Ontkoppeling functioneert niet

Noodontgrendeling uitvoeren

Controleren of paddestoelnok goed vastzit

Sluitnaad controleren

evt. freesmaten controleren (houten raam)

DRIVE axxent DK evt. opnieuw afstellen 
(zie pagina 26)

Auto-Lock functioneert niet /
Raam beweegt niet naar draaistand 

Raam is eerst handmatig bediend
DRIVE axxent DK eraan koppelen 
(zie pagina 19)

Magneten zitten op verkeerde positie
Positie van de magneten controleren en evt. 
corrigeren (zie pagina 15)

Verkeerde DIP-schakelaarstand

DIP-schakelaar 1, 3  en 4 ON
DIP-schakelaar 2 OFF

DRIVE axxent DK toont geen reactie bij 
drukken op de knop of draadloze 
afstandsbediening

Geen stroomvoorziening Stroomvoorziening controleren

Bekabeling verkeerd/defect of kabel 
defect

Bekabeling controleren (zie pagina 12)

Voeding verkeerd/defect

Voedingsspanning meten

Instelwaarden:
Input 230 V AC; 50/60 Hz; 170 mA
Output 24 V DC; 0,75 A; 18 W

Batterij draadloze afstandsbediening 
leeg

Batterij vervangen
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Bij werking met optionele wifi-module 
(smart module axxent DK):
DRIVE axxent DK reageert niet op 
smartphones/tablets

Bekabeling verkeerd/defect of kabel 
defect

Bekabeling controleren (zie pagina 12)

Geen wifi-verbinding met de router van 
het thuisnetwerk

Wifi-router van het thuisnetwerk opnieuw starten

Geen wifi-verbinding met smartphone/
tablet

Smartphone/tablet opnieuw starten

Geen wifi-verbinding met 
DRIVE axxent DK

Reset op DRIVE axxent DK uitvoeren:

1. Toets "Dicht" 3x kort na elkaar indrukken
2. Direct daarna toets "Dicht" 1x lang indrukken 

(ca. 4 sec. vasthouden)
3. DRIVE axxent DK beweegt kort op en neer, om 

daarna te stoppen

De module is dan weer in de fabrieksinstellingen

DRIVE axxent DK gaat niet 
»OPEN« / »DICHT«

Geen stroomvoorziening Stroomvoorziening controleren

Beslag is geblokkeerd of loopt te zwaar
Raam op handmatige werking controleren en evt. 
blokkering verhelpen

Beslag loopt te licht Aandruk verhogen
Aandrijving is verontreinigd 
(door spaanders e.d.)

Aandrijving op verontreinigingen controleren en 
evt. reinigen

Speciaal bij het »OPEN« gaan: 
aandrijving bevindt zich al in positie 
»Open«

Positie van de raamvleugel controleren en 
evt. referentiebeweging uitvoeren 
(zie pagina 20)

Speciaal bij het »DICHT« gaan: 
aandrijving bevindt zich al in positie 
»Dicht«

DRIVE axxent DK maakt meermaals 
geluid en blijft staan. Led knippert 
permanent

Sterke winddruk Wachten tot winddruk minder wordt

Tocht Reden voor tocht wegnemen

Beslag is geblokkeerd of loopt te zwaar
Raam op handmatige werking controleren en evt. 
blokkering verhelpen

Spanningsuitval
Spanningsuitval opheffen en referentiebeweging 
uitvoeren

DRIVE axxent DK maakt meermaals 
geluid en probeert langzaam max. 3x 
naar de positie »DICHT« te bewegen (na 
de 3e poging blijft de aandrijving staan).
Led knippert permanent

Sterke winddruk Wachten tot winddruk minder wordt

Tocht Reden voor tocht wegnemen

Beslag is geblokkeerd of loopt te zwaar
Raam op handmatige werking controleren en evt. 
blokkering verhelpen

* Opmerking: om een verkeerde bediening bij geopend raam te vermijden, wordt op het gesloten raam een stroomme-
ting op de aandrijving uitgevoerd. Als men bij geopend raam een opdracht geeft om deze te openen, herkent de motor dat 
er geen beslag gekoppeld is. De aandrijving keert om en gaat weer naar de normale stand.

9.1 SIEGENIA Comfort App

Gedetailleerde informatie over de bediening en het verhelpen van storingen vindt u op de SIEGENIA Smarthome-internetpa-
gina. 
https//smarthome.siegenia.com 
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10. 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)

Voedingsspanning 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 handhef-
boom-aandraaimoment)

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)

11. Maten

35 32
,5

10 2,5

8

387

24

31736

20

Draaigebied

12. Toebehoren

Korte artikelomschrijving Artikelnummer
Voeding DRIVE axxent DK GANE0070-099010

Testapparaat DRIVE axxent DK GZPG0010-000010

smart module axxent DK 2.1
(wifi-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

13. Feedback over de documentatie

Opmerkingen en voorstellen ter verbetering van onze documentatie zien wij graag tegemoet. Uw suggesties kunt u per e-mail 
sturen aan "dokumentation@siegenia.com".
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14. EG-inbouwverklaring
Fabrikant SIEGENIA-AUBI KG

Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
57234 Wilnsdorf

verklaart dat het product Verdekt liggende 
kiep-vergrendelingsaandrijving

apparaattype

DRIVE axxent DK

typebeschrijving

voldoet aan de volgende basiseisen:

EG-machinerichtlijn 2006/42/EG

EMC-richtlijn 2014/30/EU

EN 301 489-1
EN 301 489-17

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-103:2010

RoHS-richtlijn 2011/65/EU

Deze verklaring is gebaseerd op de testrapporten van:

EMC TestHaus Dr. Schreiber GmbH - testprotocol 14/383

De onvolledige machine mag pas in gebruik worden genomen, wanneer – indien van toepassing – is vastgesteld dat de 
installatie waarin de onvolledige machine moet worden ingebouwd, voldoet aan de bepalingen van de machinerichtlijn.

De speciale technische documenten zijn conform bijlage VII deel B van de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG opgesteld.

Wij verplichten ons om deze op verzoek binnen een passende periode in elektronische vorm te overhandigen aan de 
markttoezichtsautoriteiten. De bovengenoemde technische documenten kunnen bij de fabrikant worden opgevraagd.

Siegen, 2017-10-11

Deze verklaring certificeert de overeenstemming met de genoemde richtlijnen, maar bevat geen garantie van eigenschap-
pen in juridische zin.

De veiligheidsinstructies in de meegeleverde productdocumentatie moeten in acht worden genomen.





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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