
Window systems

Door systems

Comfort systems

Zapewniamy, że nasze produkty i rozwiązania mają znaczący wpływ  
na poprawę jakości życia: www.raumkomfort.com.

SIEGENIA przedstawia nowość:

DRIVE axxent HSA smart

Lista zalet3: 

➊  przesuwanie skrzydeł o wadze do 400 kg przy 
pomocy jednego przycisku

➋  atrakcyjny wygląd napędu podnoszącego  
dzięki ukrytemu montażowi

➌  standardowo dostępny z aplikacją mobilną  
SIEGENIA Comfort na smartfon i tablet

http://www.raumkomfort.com
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Nowoczesne drzwi przesuwne z oku-
ciami SIEGENIA wyróżniają się jedno-
cześnie atrakcyjnym wyglądem oraz 
wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługą 
– w tym również poprzez aplikację.  
Automatyczny napęd podnoszono-
-przesuwny DRIVE axxent HSA smart, 
samoczynnie otwiera i zamyka skrzydła 
HS o wadze do 400 kg. Ukryta kon-
strukcja napędu podnoszącego zapew-
nia niezawodne ryglowanie i odryglo-
wanie dużych, ciężkich konstrukcji HS,  
a stalowy panel z przyciskiem do ob-
sługi, sprawia, że całość prezentuje się 
elegancko i nowocześnie.

Skrzydło może być obsługiwane przyci-
skiem ze stali nierdzewnej lub wygod-
nie za pomocą smartfonu lub tabletu 
ze standardową aplikacją SI Comfort. 
Opcjonalnie dostępny jest również pilot 
na podczerwień. Warto też zwrócić 
uwagę na zautomatyzowaną kontrolę 
wentylacji oraz funkcję czasową przy 
10-minutowej wentylacji: otwarte 
drzwi przesuwne zamkną się i zaryglują 
automatycznie po upływie 10 minut.

W połączeniu z płaskim progiem, rów-
nym z podłogą, możliwe jest wykonanie 
konstrukcji w wersji bez barier zgodnie 
z normą DIN 18040. Montaż jest prawie 
tak prosty, jak w przypadku znanego już 
napędu MHS400.

Korzyści dla producentów

  obsługa skrzydeł o wadze do 400 kg 

  łatwy montaż napędu niezależnie od 
systemu okuciowego

  przeznaczony do konstrukcji HS  
z dowolnego materiału

  automatyczne programowanie, funk-
cja mikrowentylacji zabezpieczonej 
bolcami, programowalna szerokość 
otwarcia, sterowanie czasowe

  krótki czas montażu: wstępnie zmon-
towane elementy, szybkie podłączenie 
plug-and-play

  możliwość przystosowania do obsługi 
przez osoby na wózkach zgodnie DIN 
18040 – wersja z niskim progiem

Komfort obsługi 
i atrakcyjna forma.

 Swobodne 
przesuwanie 400 kg 

za pomocą przycisku.

Korzyści dla klientów  
indywidualnych

  nowoczesny, subtelny design z ukry-
tym napędem podnoszącym i płaskim 
panelem ze stali nierdzewnej

  przesuwanie i ryglowanie skrzydeł  
do 400 kg za pomocą przycisku

 motorycznie sterowana wentylacja, 
funkcja czasowa 1o-minutowego au-
tomatycznego wietrzenia

  wybór dowolnej szerokości otwarcia

 aplikacja SIEGENIA Comfort w stan-
dardzie, do obsługi za pomocą smart-
fonu lub tabletu, możliwość monitoro-
wania stanu wewnątrz budynku

  elektroniczne zabezpieczenie zgodne  
z obowiązującymi normami 

  możliwość przystosowania do obsługi 
przez osoby na wózkach zgodnie  
DIN 18040 – wersja z niskim progiem

Dalsze informacje techniczne znajdą Państwo na 
Downloadportal.

http://downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
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Komfortowa obsługa skrzydeł przesuwnych o wadze do 400 kg za pomocą 
przycisku: DRIVE axxent HSA smart.

Otwieranie i zamykanie przy pomocy przycisku. 

Zarządzanie przez aplikację: 
smartfon staje się pilotem.
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SIEGENIA na świecie:

Austria  Telefon: +43 6225 8301

Beneluks  Telefon: +31 85 4861080

Białoruś  Telefon: +375 17 3143988

Chiny  Telefon: +86 316 5998198

Francja  Telefon: +33 3 89618131

Korea Południowa  Telefon: +82 31 7985590

Niemcy  Telefon: +49 271 39310

Polska  Telefon: +48 77 4477700

Rosja  Telefon: +7 495 7211762

Szwajcaria  Telefon: +41 33 3461010

Turcja  Telefon: +90 216 5934151

Ukraina  Telefon: +38 044 4054969

Węgry  Telefon: +36 76 500810

Wielka Brytania  Telefon: +44 2476 622000

Włochy  Telefon: +39 02 9353601

Dane teleadresowe naszych oddziałów  

na całym świecie znajdziecie Państwo na  

www.siegenia.com 


