
Objednací formulář 

DRIVE axxent HSA smart

Údaje k posuvném elementu

Schéma A   pohled zevnitř

DIN vlevo DIN vpravo

Schéma C   pohled zevnitř

Levé křídlo
otevírá se první

První křídlo Druhé křídlo

Pravé křídlo
otevírá se první

Druhé křídlo První křídlo

Vodicí lišta / Profilový systém    Je nutné přesné uvedení profilového systému

HH 0130-01/-02 HH 0130-03 HH 0130-04 KH 0130-01 SC001 Jiná

Profilový systém

Hmotnost křídla kg Je nutné přesné uvedení hmotnosti. Max. 400 kg na křídlo vč. zasklení.
Při použití kování SIEGENIA PORTAL podle typu kování.

výška křídla mm Je nutné přesné uvedení výšky. Max. 3.300 mm na jedno křídlo.
U výšek >2685 je potřebný přídavný uzávěr

Údaje pro posuvný pohon

Z posouzení rizik podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES vyplývá nutnost montáže světelné závory:

MHS400-L s přídavnou terminálovou řídící destičkou pro připojení světelné závory

Barva krytu pohonné jednotky   posuvný pohon a unašeč

bílá RAL 9003 stříbrná, podobná RAL 9006 bez úpravy speciální barva RAL 
příplatek

10-2018

Objednávka Počet kusů

Firma Příslušný oblastní vedoucí

Kontaktní osoba Prodejce

Ulice
Prosíme bezpodmínečně vyplnit

PSČ / místo

Telefon Stavební akce / Zakázka

Fax

Číslo zákazníka SIEGENIA Termín dodání 

Místo / datum / podpis

vyplní prodejce

Objednací číslo prodejce Zákaznické číslo prodejce
Prosíme bezpodmínečně vyplnit
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Údaje k posuvném elementu

Schéma A

Rozměr A mm
délka krytu posuvného pohonu

Rozměr B mm
na přání odlišná  
délka krytu posuvného pohonu

Schéma C

Rozměr A mm
délka krytu posuvného pohonu

Rozměr B mm
na přání odlišná  
délka krytu posuvného pohonu

Rozměr 1 mm L Vývod kabelu vlevo

Rozměr 2 mm R Vývod kabelu vpravo

Skrytý zdvižný pohon

Údaje o hmotnosti křídla

Zdvižný pohon pro hmotnost křídla do 200 kg (pouze pro uzavírací čep)
Zdvižný pohon pro hmotnost křídla do 400 kg lze použít také 
u nižší hmotnosti křídla nedosahující 200 kg.Zdvižný pohon pro hmotnost křídla do 400 kg

Údaje o výšce křídla (FH)
Profilově závislé díly nejsou součástí  dodávky a musí se objednat zvlášť.

Zdvižný pohon pro uzavírací čep Zdvižný pohon s otočným hákem       (POUZE schéma A)
pro dřevěné elementy
Aluplast HST 85
Gealan S9000
PremiDoor 76
PremiDoor 88
Rehau Geneo
Rehau Synego
Veka 82

Velikost 220   FH 1786 - 2285 Velikost 220   FH 1786 - 2285

Velikost 260   FH 2286 - 2685 Velikost 260   FH 2286 - 2685

Přídavný uzávěr   při FH nad 2685

Příslušenství

Vrtací šablona pro průchozí otvor u posuvného pohonu Vrtací šablona pro unašeč posuvného pohonu
Objednací č. GABB0020-0E501_
doporučuje se jako základní vybavení

Objednací č. GABB0010-0E501_
doporučuje se jako základní vybavení

Vrtací šablona pro zdvižný pohon axxent HA Infračervené dálkové ovládání
Objednací č. PAFB0020-00001_
doporučuje se jako základní vybavení

Objednací č. GZFB0020-02501_

Návod na montáž a ovládání zvolte jazykovou verzi

Německy (DE) Francouzsky (FR) Španělsky (ES) Polsky (PL)

Anglicky (EN) Italsky (IT) Holandsky (NL) Česky (CZ)

= =
A

B

Posuvný pohon

A = RIB Vnitřní šířka rámu

B odlišná délka krytu

RIB schéma A  
(symetrické dělení)

Velikost 1 2144 mm — 2794 mm

Velikost 2 2795 mm — 4099 mm

Velikost 3 4100 mm — 6666 mm

RIB – schéma C 
(symetrické dělení)

Velikost 1 4284 mm — 5584 mm

Velikost 2 5585 mm — 8194 mm

Velikost 3 8195 mm — 13328 mm
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Posuvný pohon vlevo Posuvný pohon vpravo
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