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e-drive
Ablakmüködtetés gombnyomásra

SCHÜCO e-drive
CH[JCO e-drive

A .‚mechatronic" meghajtású e-drive
vasalatrenciszer kifejlesztésével a
SCHÜCO újabb jelentős lépést tett
az épületautomatizálás terén.
Az e-dnve a SCHÜCO vasalatok
(mechanika) és a meghajtó motorok
(elektronika) Olyan kombinációja.
mely egy beépített Software-Chip-et
tartalmaz (információ). Ez az e-drive.
Az e-drive lehetővé teszi az ablakok
időszakos vagy szükségletekhez
igazodó nyitását, zárását, valamint
reteszelését, ezzel csökkentve az
energiaköltségeket, emelve az
épület használati értékét.
A rejtett vasalatok optimális szerke-
zeti lehetőségeket biztosítanak.
A SCHÜCO e-drive legfontosabb
el őnye, hogy valamennyi bukó-nyíló
és párhuzamosan kitolható-nyiló
(PAD) ablakhoz használható.
További nyitási módok fejlesztés
alatt állnak.
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SCHÜCO e-drive innovativ párhuzamos síkban kitolható-nyíló (PAD) rendszervasalattal
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A szerkezet előnyös tulajdonságai:
• Egységes homlokzati kép kitolt

állásban, a párhuzamosan elhe-
lyezkedő üvegsíkok miatt

• Vékony látszó-bordaszélesség
lehetséges a rejtett vasalatoknak
köszönhetően

• Nincs szükség külön helyre a
sarokvasalatok beépítéséhez

• Változtatható nyitásméret a
"huzatmentes" szellőztetéshez

• Nyitott állásban a szerkezet
egyszerűen tisztítható
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Párhuzamosan kitolhatÓnyiló ablak (PAt))
zárt állapotban
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Integrált nyitáshatárotó
alkalmazása
Könnyen m űködtethető az ablak
a szárnyon lévő nyomögombok
segítségével. helyi kapcsolóval
vagy épület felügyeleti
rendszeren keresztül.
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Homogeries Fassadenbild
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Párhuzarnosa,i kilolhatú-nyiló ablak (PAD)
párhuzamosan nylotl szellőzteW áflapotban

Keirr Platz f j r Eck- und
Schrrenfager notwerldig
Variable Lultung ohne
Zugerscheinungen
Eintache Reinigung in
[)rehstellung
ntegrierter Oflnungshegrerizer

Komfortable Bedienung durch
Touch Pad, Schalter oder
zenlrale Steuerung über die
Gebáude-Leittechnrk.

Nyitott állapotban


