Formularz zamówienia

DRIVE axxent HSA smart
Zamówienie

Sztuk

Nazwa firmy

Odpowiedzialny Kierownik Regionu

Osoba kontaktowa

Firma handlowa
proszę wypełnić wszystkie pola

Ulica
Kod/Miejscowość
Telefon

Odbiorca / Inwestor

NIP

Numer klienta SIEGENIA

Termin realizacji
Miejscowość / Data / Podpis

wypełnia firma handlowa
Nr zamówienia FH

Nr klienta FH
proszę wypełnić wszystkie pola

Specyfikacja konstrukcji podnoszono-przesuwnych
Schemat A

patrząc od wewnątrz

DIN Lewy

Schemat C

DIN Prawy

patrząc od wewnątrz

Skrzydło lewe
otwierane jako
pierwsze

skrzydło czynne

skrzydło bierne

Szyna prowadząca / rodzaj profilu
HH 0130-01/-02

Skrzydło prawe
otwierane jako
pierwsze

skrzydło bierne

skrzydło czynne

Proszę dokładnie określić rodzaj zastosowanego profilu

HH 0130-03

HH 0130-04

KH 0130-01

SC001

Pozostałe

Rodzaj profilu
Waga skrzydła

kg

Proszę wskazać dokładną wagę. max. dopuszczalny ciężar skrzydła to 400 kg wraz
z pakietem szybowym. Określony przedział wagowy skrzydła wymaga również zastosowania odpowiednich okuć SIEGENIA PORTAL.

Wysokość skrzydła

mm

Proszę wskazać dokładną wysokość. max. dopuszczalna wysokość skrzydła to 3.300 mm.
W przypadku konstrukcji wyższych niż 2685 mm wymagane jest dodatkowe zaryglowanie.

Specyfikacja napędu DRIVE axxent HSA
Ocena ryzyka według dyrektywy maszynowej 2006/42/EG wykazała konieczność montażu kurtyny świetlnej:
MHS400-L z dodatkowym modułem układu sterowania do podłączenia kurtyny świetlnej

Kolor obudowy napędu
biały RAL 9003

05-2019

przesuwającego i zabieraka

srebrny zbliżony do RAL 9006

surowy

dowolny kolor RAL
za dopłatą

Specyfika drzwi przesuwnych
A

Schemat A
Wymiar A

=

RIB Schemat A

=

(rozmieszczenie symetryczne)

mm

wielkość 1 2144 mm — 2794 mm

długość listwy osłonowej

Wymiar B

mm

napęd przesuwający

wielkość 2 2795 mm — 4099 mm

B

wielkość 3 4100 mm — 6666 mm

na życzenie dłuższa listwa osłonowa

Schemat C
Wymiar A

A
1

mm

(rozmieszczenie symetryczne)

L

długość obudowy napędu
przesuwającego

Wymiar B

RIB Schemat C

2
R

napęd przesuwający po lewej

mm

na życzenie dłuższa listwa
osłonowa napędu przesuwającego

wielkość 1 4284 mm — 5584 mm
wielkość 2 5585 mm — 8194 mm

napęd przesuwający prawej

wielkość 3 8195 mm — 13328 mm

B

Wymiar 1

mm

L wyprowadzenie przewodu po lewej

Wymiar 2

mm

R wyprowadzenie przewodu po prawej

A = RIB

szerokość środkowa ramy

B

dłuższa listwa osłonowa

Ukryty napęd podnoszący
Szczegóły dotyczące ciężaru skrzydła
Zasuwnice z napędem podnoszącym (HA) do skrzydeł o wadze
do 200 kg (tylko do bolców ryglujących)
Zasuwnice z napędem podnoszącym (HA) do skrzydeł o wadze
do 400 kg

Zasuwnica z napędem podnoszącym do skrzydeł o wadze do 400 kg,
może być stosowana również do skrzydeł o wadze poniżej 200 kg.

Szczegóły dotyczące wysokości skrzydła (FH)
Elementy zależne od profilu nie są zawarte w dostawie i muszą zostać zamówione osobno.
Zasuwnica z napędem HA z bolcami

Zasuwnica z napędem HA z hakami

rozmiar 220 FH 1786 - 2285

rozmiar 220 FH 1786 - 2285

rozmiar 260 FH 2286 - 2685

rozmiar 260 FH 2286 - 2685

ryglowanie dodatkowe przy FH powyżej 2685

(TYLKO w Schemacie A)

dla elementów drewnianych
Aluplast HST 85
Gealan S9000
PremiDoor 76
PremiDoor 88
Rehau Geneo
Rehau Synego
Veka 82

Dodatki do napędu podnoszącego
Szablon wierceń przelotowych pod napęd przesuwający

Szablon wierceń zabierak napędu przesuwającego

nr elementu GABB0020-0E501_
zalecane stosowanie przy pierwszym montażu

nr elementu GABB0010-0E501_
zalecane stosowanie przy pierwszym montażu

Szablon wiercenia axxent HA

Pilot na podczerwień

nr elementu PAFB0020-00001_
zalecane stosowanie przy pierwszym montażu

nr elementu GZFB0020-02501_

Instrukcja obsługi i montażu

proszę wybrać język

Niemiecki (DE)

Francuski (FR)

Hiszpański (ES)

Polski (PL)

Angielski (EN)

Włoski (IT)

Holenderski (NL)

Czeski (CZ)
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