SIEGENIA Novinky pro Vás:

DRIVE axxent HSA smart

Naše výhody 3:
➊ pohybování křídlem o hmotnosti až 400 kg
stisknutím tlačítka
➋ elegantní vzhled díky skrytému zdvižnému
pohonu
➌ sériově s ovládáním pomocí aplikace
SIEGENIA Comfort pro chytrý telefon a tablet

Naše řešení napomáhají tomu, aby se z místností
stal prostor pro život a lidé se v nich cítili dobře: www.raumkomfort.com.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Komfort ovládání
a líbivý design.

Dveřní systémy SIEGENIA propůjčují
moderním posuvným dveřím perfektní

Bezbariérové
pohybování do
hmotnosti až 400 kg
stisknutím tlačítka.
Výhody pro zpracovatele

design a zajišťují obzvlášť jednoduché a

lze použít až do hmotnosti křídla 400 kg

bezpečné ovládání – také pomocí aplika-

jednoduchá montáž posuvného pohonu

ce: plně automatický zdvižně-posuvný
pohon DRIVE axxent HSA smart automaticky stisknutím tlačítka otevírá a zavírá

nezávislá na kování
vhodný pro zdvižně-posuvné systémy

zdvižně-posuvné dveře až do hmotnosti

se všemi materiály rámů

křídla 400 kg. Spolehlivé zamknutí příp.

automatické zaučení, zabezpečené

odemknutí obrovských oken zajišťuje

spárové větrání zajištěné uzavíracími

skrytý zdvižný pohon, který stejně jako

čepy, programovatelná šířka otevření,

ploché tlačítko z ušlechtilé oceli na po-

automatické časové ovládání

suvném křídle zaujme svým sympatickým
vzhledem.

rychlá montáž: předmontovaný pohon
a systém Plug & Play na zástrčku

Pohybování křídla lze volitelně provádět

ovládání vhodné pro vozíčkáře a prove-

pomocí tohoto tlačítka z ušlechtilé oceli

dení podle normy DIN 18040 s možností

nebo pohodlně přes chytrý telefon nebo

spojení s nízkými prahovými lištami

tablet pomocí sériové aplikace SIEGENIA
Comfort. Volitelně je k dispozici také
infračervené dálkové ovládání. Obzvlášť
komfortní je motorické najíždění do polohy spárového větrání a funkce časovače
pro 10minutové větrání: otevřené posuvné dveře se po 10 minutách automaticky
zavřou.

Užitek pro koncové uživatele
moderní, decentní design díky skrytému zdvižnému pohonu a plochému

V kombinaci s nízkou prahovou lištou je
kromě toho možné bezbariérové provedení dle DIN 18040. Montáž probíhá
téměř tak snadno, jako u známého posuvného pohonu MHS400.

ovládacímu tlačítku z ušlechtilé oceli
posouvání a zamykání stisknutím tlačítka až do hmotnosti 400 kg
motorické najetí do spárového větrání,
funkce časovače pro 10minutové větrání
volba omezené šířky otevření
sériově možnost ovládání pomocí
aplikace SIEGENIA Comfort pro chytrý
telefon nebo tablet, kontrola stavu
uvnitř budovy
elektronická ochrana proti přiskřípnutí
podle platných norem
ovládání vhodné pro vozíčkáře a
provedení podle normy DIN 18040 s

Další technické informace naleznete na
portálu ke stažení.

možností spojení s nízkými prahovými
lištami
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Otevírání a zavírání stisknutím tlačítka.

Komfortní ovládání posuvných dveří s hmotností až 400 kg stisknutím tlačítka:
DRIVE axxent HSA smart.

Ovládání pomocí aplikace:
Váš chytrý telefon se stane dálkovým ovládáním.
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