AVENTOS

Raznolikost za dvižna vrata

www.blum.com

Visoka stopnja udobja pri
premikanju, velika raznolikost
Sistem dvižnih vrat AVENTOS prinaša visoko stopnjo udobja pri premikanju
vrat za viseče omarice. Celo večja in težja dvižna vrata se z lahkoto premikajo.
AVENTOS je posebno priročen, kajti ohranja svobodo pri premikanju za
uporabnika in zagotavlja dovolj prostora v višini glave. Vaše stranke bodo
navdušene.
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AVENTOS –
raznolikost dvižnih vrat
Okovje za dvižna vrata AVENTOS zagotavljajo izjemno udobje pri premikanju.
Dvižna vrata z majhnimi ali velikimi sprednjimi stranicami je mogoče s sistemom AVENTOS preprosto odpirati tako v kuhinji kot v drugih stanovanjskih
prostorih. Poleg tega uporabniku pohištva omogočajo neovirano gibanje in
dovolj prostora pri višje montiranih omaricah.

AVENTOS HF

AVENTOS HS

AVENTOS HL

▬▬Izjemno primerna za visoke,

▬▬Izjemno primerna za velike,

▬▬Izjemno primerna za majhne,

Dvodelna dvižna vrata

dvodelne sprednje stranice
v viseči omarici

enodelne sprednje stranice
v viseči omarici

Dvižna vrata

enodelne sprednje stranice

visokih omar in visečih omaric

▬▬Zgoraj zadostuje zelo malo

▬▬Dvižna vrata zanihajo nad

▬▬Primerna za uporabo s sprednji-

▬▬Možnost uporabe različno

▬▬Možnost kombiniranja z

▬▬Za neprekinjeno sprednjo

prostora

visokih sprednjih stranic
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Nihajna dvižna vrata

korpusom

okrasno letvijo ali stranico

mi stranicami, ki segajo čez rob
stranico skrije med drugim tudi
električne aparate

AVENTOS HK

AVENTOS HK-S

AVENTOS HK-XS

▬▬Izjemno primerna za težke

▬▬Izjemno primerna za majhne

▬▬Izjemno primerna za

Poklopna dvižna vrata

sprednje stranice v viseči
omarici

▬▬Zgoraj zadostuje zelo malo
prostora

▬▬Celotno okovje

Majhna poklopna dvižna vrata

sprednje stranice visokih omar
in visečih omaric

▬▬Akumulator se harmonično

sklada z majhnimi korpusi, npr.
nad hladilnikom ali shrambno
omaro

▬▬Celotno okovje

Majhna poklopna dvižna vrata
majhne visoke omare in viseče
omarice

▬▬Tudi za korpuse z majhno
notranjo globino, npr. nad
kuhinjsko napo

▬▬Majhno okovje; enostransko ali
obojestransko
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Dvignite pokrov za popoln prijem
Dobra kuhinja ni samo lepa, temveč je tudi praktična. Viseče omarice z
dvižnimi vrati nudijo dovolj prostora v višini glave in olajšajo dostop do vsebine
omare, tako da boste imeli skodelice in kozarce vedno na dosegu roke. In s
sistemom AVENTOS se vse sprednje stranice vedno odpirajo brez težav – ne
glede na to, ali so široke ali ozke, in povsem neodvisno od teže.

Zamisli podjetja Blum

za praktične kuhinje

Dober potek dela, dovolj prostora za shranjevanje in visoka

stopnja udobja pri premikanju –
vse to je Blum: Delavni prostor,
prostornosi in potek dela – tri
lastnosti priročne kuhinje.
www.blum.com/ideas
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Potek dela:

prost dostop

Sprednja stranica se pri sistemu AVENTOS

premakne navzgor in se tako v celoti odmakne iz delovnega območja. Tako je vsebina omarice vedno dobro dostopna. Če je

omarica v bližini pomivalnega stroja, so pomiti
kozarci v trenutku spet na svojem mestu.

Prostor:

se prilagaja potrebam po shranjevanju

Odpira se več možnosti pri oblikovanju različnih velikosti visečih omaric z dvižnimi vrati.
Optimalno velikost je treba prilagoditi raz-

členitvi prostora, individualnim potrebam po
skladiščnem prostoru in vizualnih željah.

Glede na tip dvižnih vrat so možne višine od
pribl. 185 mm do 1040 mm in širine od
300 mm do 1800 mm.

Premikanje:

nova lahkotnost dvižnih vrat

Tudi težje ali zelo široke sprednje stranice se

odpirajo povsem lahkotno. Neodvisno od moči
zapiranja se pokrovi AVENTOS zapirajo lahno
in tiho – zaradi sistema BLUMOTION. Z elek-

tričnim sistemom odpiranja SERVODRIVE se

vrata odprejo že z lahnim dotikom, s pritiskom
na dobro dostopno stikalo pa se ponovno
zaprejo.
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AVENTOS

Program dvižnih vrat

Vse prednosti

Naslednja slika prikazuje uporabo šest okovij

programa AVENTOS pri običajnih vrstah kuhinje.

AVENTOS HL AVENTOS HL
AVENTOS HK
AVENTOS HK-S

AVENTOS HF

AVENTOS HS

17 R
16 R
15 R
14 R
13 R
12 R
11 R

Visoka omara Viseča omarica

10 R
9R
Niša

8R
7R
6R
5R
4R
3R
2R
1R
R

raster*

* Sistem AVENTOS se lahko uporabi tudi pri

običajnem štiridelnem rastru pri visečih omaricah.
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AVENTOS HS

AVENTOS HF

AVENTOS HS
AVENTOS HL
AVENTOS HK

AVENTOS HS
AVENTOS HL
AVENTOS HK

AVENTOS HK

AVENTOS
HK-S
AVENTOS
HK-XS

Program dvižnih vrat

Področja uporabe

Višje viseče omarice

Srednje viseče omare

HF

HS

█

█

█

█

Nižje viseče omare
Visoke omare

Načrtovanje prostora

Potrebuje zelo malo prostora zgoraj

█

AVENTOS

Enodelna sprednja stranica

HK-XS

█

█

█

█

█

█

█

█

█

█

█

█

█

HK

█

█

█
█

█

Oblikovanje

HK-S

HL

█

█

█

█

█

█

█

480–1040

350–800

300–580

do 600

Dvodelna sprednja stranica

█

letvijo ali stranico

Možnost kombiniranja z okrasno
Dimenzioniranje višine omare v mm
Dimenzioniranje širine omare v mm
Ergonomičnost

Dobra dosegljivost ročaja

Dober dostop do notranjosti omare
Tehnologije premikanja

BLUMOTION

SERVO-DRIVE

do 1800

do 1800

do 1800

do 1800

do 18002

do 600

do 600

1

█

█

█

(█)

(█)

(█)

█

█

█

█

█

█

█

█

█

█

█

█

█

█

█

█
█3

█3

TIP-ON

█3

1

2
3

Z ergonomičnega vidika vam priporočamo največjo višino omare 600 mm.
Pri upoštevanju mej faktorja moči se lahko uporabijo tudi večja dvižna vrata
(glejte stran 56).
Odvisno od faktorja moči.
Kombinacija s tehnologijo BLUMOTION ni možna.

Očarala vas bo kakovost gibanja okovij AVENTOS, ki so zdaj na
voljo tudi za dvižna vrata v izvedbi s poševno pripiro ali uto-

rom. Standardne okove lahko uporabljate še naprej s preprosto
spremembo položaja.

Na voljo za sisteme dvižnih vrat AVENTOS HF, HS, HL in HK.

Izvedbe dvižnih
vrat s poševno
pripiro in utorom
www.blum.com/1H6LFu
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Neverjetna stopnja udobja pri
premikanju tudi pri dvižnih vratih
Z inovativno tehnologijo premikanja je podjetje Blum poskrbelo, da je odpiranje
in zapiranje dvižnih vrat ne samo lažje, temveč spreminja premikanje v pravo
doživetje.

BLUMOTION

Nežno in tiho zapiranje

Sistem BLUMOTION pomeni neverjetno kakovost
premikanja. Pustite, da sistem preizkusijo vaše
stranke same – navdušene bodo.

SERVO-DRIVE

Nova lahkotnost

Le rahel dotik – in vrata se odprejo sama. Za

zapiranje vrat zadostuje, če enostavno pritisnete
dobro dostopno stikalo na notranji strani omare.

TIP-ON

Rahlo se dotaknite sprednje
stranice in jo odprite

Za lažje in udobnejše odpiranje sprednjih stranic
brez ročajev poskrbi naša mehanska odpiralna
opora TIP-ON za AVENTOS.
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Zanesljivost –
ves čas uporabe pohištva
Vaše stranke naj bodo še dolgo zadovoljne z okovji Blum.
Zato skrbimo za najvišjo kakovost.

Natančna testiranja

Dolga garancija

Skrben izbor in procesi

v skladu s strogimi kriteriji v na-

ves čas uporabe pohištva« velja

Natančna obdelava. Preprosta

Vsako okovje temeljito testiramo
ših lastnih testnih laboratorijih ter
v sodelovanju z mednarodnimi

testnimi organizacijami. Pokrov
sistema AVENTOS se mora

odpreti in zapreti vsaj do 80.000
krat – šele takrat nas prepriča s
svojo kakovostjo.

Naše zagotovilo »kakovost za
seveda tudi za AVENTOS.

V skladu z našim prepričanjem
vam nudimo na vse električne

komponente, ki se uporabljajo

v kombinaciji z izdelki podjetja

Kakovostni, robustni materiali.

in hitra montaža. Od materiala
prek konstrukcije pa vse do
uporabe skrbimo za visoko
kakovost.

Blum, 5 letno garancijo.
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Montaža v nekaj
enostavnih korakih
Enostavno obešanje: Montaža prečne stabilizacije za AVENTOS HS in
AVENTOS HL se lahko sedaj izvede tudi povsem brez orodja.

Skorajda brez orodja

Tudi montaža sistema AVENTOS je enostavna in poteka z zanesljivo tehnologijo
CLIP skorajda brez orodja. Za prilago-

ditev nastavitve zbiralnika moči natančni teži posamezne sprednje stranice

potrebujete samo akumulatorski vijačnik.
Pritrjevanje prečne stabilizacije sistemov
AVENTOS HS in AVENTOS HL brez
dodatnega orodja občutno zmanjša

vloženi trud pri montaži. Za vizualno enotnost rež lahko sprednje stranice nastavljate brez težav v treh smereh.

SERVO-DRIVE: Preprosta uporaba

Sistem SERVO-DRIVE za AVENTOS je

sestavljen iz le nekaj komponent, ki jih je
možno enostavno montirati in natančno
nastaviti. V nekaj enostavnih korakih je

sistem SERVO-DRIVE montiran in kabli
napeljani, stikalo vgrajeno in sistem
pripravljen na delovanje.

Več o tehnologiji SERVO-DRIVE

www.blum.com/AVbqc
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Hitri odgovori
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AVENTOS

SERVO-DRIVE za AVENTOS

Zakaj se vrata, ko jih izpustimo dvignejo

Je možno več vrat med seboj sinhronizirati?

To je zaradi nepravilne nastavitve zbiralnika moči.

se premikajo hkrati. To je še posebej priročno, kadar

ali spustijo?

Pri tako imenovani fini nastavitvi se zbiralnik moči z
akumulatorskim vijačnikom, v skladu z lestvico,

natančno nastavi na težo sprednje stranice. Rezultat:
Dvižna vrata se zaustavijo v katerem koli položaju.

Da. Do tri pogonske enote lahko nastavite tako, da
je več omar skupaj povezanih z eno samo skupno

sprednjo stranico. Dodatno lahko pri kotnih rešitvah
s funkcijo »preprečevanja trkov« pogonske enote

nastavite tako, da se lahko odpira le ena sprednja
stranica.

Se lahko uporabijo tudi omejevalniki

Kako stranka opazi, da je treba

Da, to je možno pri sistemih AVENTOS HF, HK, HK-S

Na stikalu za SERVO-DRIVE je lučka za baterijo.

odpiralnega kota?

in HK-XS. Pri sistemu SERVO-DRIVE za AVENTOS
je najprej treba namestiti pogonsko enoto in po

montaži omejevalnika odpiralnega kota zaključiti
referenčni premik.

zamenjati baterijo?

Ko se baterija izprazni, začne lučka utripati rdeče.

Menjava baterije je preprosta. Potrebujete običajno
baterijo tipa CR 2032 v obliki gumba.

Se lahko sistem AVENTOS uporablja tudi pri

Kaj se zgodi, če zmanjka elektrike?

Da. Ena možnost so sprednje stranice, ki segajo čez

AVENTOS ni aktiviran. Kljub temu lahko vrata še

sprednjih stranicah brez ročajev?

rob. Druga možnost je, da dvižna vrata opremite z

električnim sistemom odpiranja SERVO-DRIVE ali

z mehansko odpiralno oporo TIP-ON – zadostuje le
dotik in dvižna vrata se sama odprejo.

Če zmanjka elektrike, sistem SERVO-DRIVE za

naprej nemoteno odpirate in zapirate ročno. Ko je

električno napajanje ponovno vzpostavljeno, lahko

vse funkcije uporabljate kot običajno, brez dodatnih
nastavitev.

Ali lahko sistem SERVO-DRIVE za
AVENTOS izklopimo?

Seveda se da sistem SERVO-DRIVE za AVENTOS
povsem enostavno izklopiti. To je še posebej

priročno pri čiščenju sprednjih stranic. V ta namen
priporočamo uporabo vtičnice s stikalom. Dvižna

vrata se lahko ročno odpirajo in zapirajo tudi, ko je
sistem izklopljen.
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Odličen dizajn –
eleganca, ki očara
Poleg izjemne funkcionalnosti prepriča program AVENTOS tudi s preprostim in
elegantnim dizajnom. To dokazujejo tudi številna mednarodna priznanja.
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AVENTOS HF
Velika raznolikost
za viseče omarice

Dvodelna dvižna vrata AVENTOS HF so prava rešitve za višje in srednje viseče omarice.
Z dvodelno sprednjo stranico je možno namestiti tudi velike srtranice. Pri tem sistem

AVENTOS HF omogoča neomejeno raznolikost v načrtovanju in oblikovanju. Možne so

izvedbe z lesenimi sprednjimi stranicami, ozkimi ali širokimi aluminijastimi okvirji, kombina-

cije iz različnih materialov ali pa različno visokih sprednjih stranic. Strankam lahko izpolnite
individualne želje.

Ogled filma montaže in
nastavitev

www.blum.com/1I0ijI
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Več svobode pri oblikovanju:

Inovativna tehnika, ki varuje:

To rešitev omogoča zbiralnik

stranice dvodelnih dvižnih vrat

CLIP top preprečuje ukleščenje

robustno vzmetno enoto.

Različni materiali za sprednje
se lahko kombinirajo s sistemom AVENTOS HF.

Vmesna odmična spona
prstov.

moči s funkcijo BLUMOTION in
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AVENTOS HF

Pregled

12
11
4

7
10

9

6c

5

2

6d

8

6b

1

3e

1
6a

3c

3a

3d

Standard

SERVO-DRIVE
22

3b

AVENTOS HF

Pregled

1

Zbiralnik moči

2

Teleskopska ročica

3a

Pokrivna kapica levo

Leva pokrivna kapica sistema

6a

Pogonska enota

Pogonska enota se brez uporabe

orodja montira na levi zbiralnik moči.

Za vse zbiralnike moči lahko uporabite
enako pogonsko enoto.

6b

Razdelilni kabel

Prek tega kabla se pogonska enota

SERVO-DRIVE je namenjena pokrivanju zbiralnika moči, pogonske enote

oskrbuje s potrebno energijo. Najvišja

dovoljena obratovalna napetost je 24 V.

in razdelilnega kabla. Pokrivno kapico
lahko izvlečete do notranje globine
350 mm, da prekrijete napeljavo
kablov.

6c
3b

Pokrivna kapica, desno

3c

Okrogla pokrivna kapica

3d

Stikalo SERVO-DRIVE

Stikalo SERVO-DRIVE se namesti v

spodnji del stranice korpusa. Stikalo

in pogonska enota komunicirata prek

6d

Sponka za povezovanje +
kabelska zaščita

Ta sponka vzpostavi električno povezavo
med razdelilnim kablom in omrežnim na-

pajalnikom. Kabelska zaščita se natakne
na »odkrite« konce kablov.

7
9

Omrežni napajalnik Blum +
omrežni kabel

Omrežni napajalnik Blum je uporaben
po vsem svetu in pretvarja različne

radijske povezave. Frekvenca 2.4 GHz

napetosti v enosmerno napetost 24 V.

je certificirana in uporabna po vsem

Glede na mesto postavitve je treba

svetu.

uporabiti omrežni kabel z vtikačem, ki
se uporablja v posamezni državi.

3e

Distančni blažilnik podjetja Blum

Distančni blažilnik podjetja Blum zago-

8

Držalo za omrežni napajalnik

V držalu za omrežni napajalnik se

tavlja potrebno sprožilno pot 2 mm.

omrežni napajalnik preprosto in varno
shrani.

4

5
12

Montažna plošča za teleskopsko
ročico

Montažna plošča

Odmična spona CLIP top 120°

Vmesna odmična spona CLIP top

10

Odmična spona CLIP top 120°
(brez vzmeti)

11

Vmesna odmična spona CLIP top
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AVENTOS HF

Podatki za naročilo
AVENTOS HF brez in z sistemom SERVO-DRIVE

Lesene sprednje stranice in široki aluminijasti okvirji – simetrični/asimetrični
3 vrste zbiralnikov moči so

primerne za pokritje obsežnega
12

7

11
10

8

področja uporabe.

9

S pomočjo faktorja moči lahko

5

določite, kateri zbiralnik moči je naj-

4

ustreznejši. Faktor moči je odvisen

6c 6d

2

6b

od teže spodnje in zgornje sprednje

stranice in višine omare. Faktor moči

3e
1
1

6a

3a

in s tem teža sprednjih stranic se

3b

lahko z uporabo tretjega zbiralnika

3c

moči povečata za 50 %.

Pri asimetričnih sprednjih stranicah
mora biti večja sprednja stranica
zgoraj!

3d

Standard

SERVO-DRIVE
Faktor moči (LF) = višina omare KH (mm) x teža zgornje in spodnje stranice vključno z ročajem (kg)
LF 2600–5500

LF 9000–17250

20F2200.05

20F2800.05

20F2200.05

20F2500.05

20F2800.05

LF 960–2650

LF 5350–10150

LF 13500–25900

Enostranski zbiralnik moči

Obojestranski zbiralnik moči

1

Faktor moči LF

Dodatni 3. zbiralnik moči

V mejnih območjih posameznih zbiralnikov moči priporočamo pripirni poizkus!
1

Pri faktorju moči nad 17.250 priporočamo uporabo dveh sinhroniziranih pogonskih enot.
1

2

Komplet zbiralnika moči
Faktor moči LF
2600–5500 (1 kos LF 960–2650)

Teleskopska ročica – komplet
ponikljano jeklo

20F2200.05

2

Višina korpusa 480–570 mm

20F3800.01

2

20F3900.01

20F2500.05

Višina korpusa 560–710 mm

9000–17250 (3 kosi LF 13500–25900)

20F2800.05

Višina korpusa 700–900 mm

2 x simetrični zbiralnik moči
10 x vijak za iverno ploščo Ø 4 x 35 mm

Višina korpusa 760–1040 mm
Sestavljen iz:
2 x simetrični teleskopski ročici
2
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20F3500.01

2

5350–10150
Sestavljen iz:

20F3200.01

2

Pri asimetričnih sprednjih stranicah »Teoretična višina
omare« = zgornja višina sprednje stranice FHo (mm) x 2
(vključno z režami)

AVENTOS HF

Podatki za naročilo
AVENTOS HF brez in z sistemom SERVO-DRIVE

3

Komplet pokrivnih kapic

10

Odmična spona CLIP top 120°

plastika

Pripira posodice (fiksna mera) 11 mm

svetlo siva, svileno bela,
temno siva

Jeklena
posodica

Vijaki
brez vzmeti

3

2 x*

70T5550.TL

Jeklena
posodica

INSERTA
brez vzmeti

2 x*

70T5590BTL

20F8000

Sestavljen iz:
3a

1 x velika pokrivna kapica, levo

3b

1 x velika pokrivna kapica, desno

3c

2 x okrogla pokrivna kapica

Alternativa za 10
10

Specialna odmična spona CLIP top 120°
Pripira posodice (fiksna mera) 13 mm

3

Komplet pokrivnih kapic za sistem SERVO-DRIVE
plastika
svetlo siva, svileno bela,
temno siva

21F8000

Sestavljen iz:

11

3a

1 x velika pokrivna kapica SERVO-DRIVE, levo

3b

1 x velika pokrivna kapica, desno

3c

2 x okrogla pokrivna kapica

3d

2 x stikalo SERVO-DRIVE

3e

6 x distančni blažilnik podjetja Blum, Ø 5 mm
12
4

Montažna plošča za teleskopsko ročico

3

2 x*

72T5550.TL

Jeklena
posodica

INSERTA
brez vzmeti

2 x*

72T5590BTL

Vmesna odmična spona CLIP top
Cinkana
posodica

Vijaki
brez vzmeti

3

2 x*

78Z5500T

Cinkana
posodica

EXPANDO
brez vzmeti

2 x*

78Z553ET

Montažna plošča za vmesno odmično spono CLIP top
Standardne montažne ploščice z odmikom 0 mm
Priporočeno:

Priporočeno:

Vijaki

3

Odmik 0 mm

2x

175H3100

EXPANDO

Odmik 0 mm

2x

177H3100E

Vtisnjenje

Odmik 0 mm

2x

177H3100

Odmik 0 mm

2 x*

175H3100

EXPANDO

Odmik 0 mm

2 x*

177H3100E

Vtisnjenje

Odmik 0 mm

2 x*

177H3100

3

Za široke aluminijaste okvirje, manjše od širine obrobe
okvirja 57 mm, uporabite le križne montažne ploščice

Montažna plošča za odmično spono CLIP top 120°
Standardne montažne ploščice, razdalja odvisna od reže
zgoraj

Omejevalnik odpiralnega kota

Priporočeno:
Vijaki

3

EXPANDO
Vtisnjenje
6

Vijaki
brez vzmeti

Vse ravne montažne ploščice z odmikom 0 mm
Vijaki

5

Jeklena
posodica

plastika
Odmik 0 mm

2 x*

175H3100

Odmik 0 mm

2 x*

177H3100E

Odmik 0 mm

2 x*

177H3100

104° temno siva
83° prašno sivo

Komplet SERVO-DRIVE

Križna zareza Bit-PZ

plastika

Velikost 2, dolžina 39 mm

RAL 7037, prašno siva

21FA000

2x

20F7051

2x

20F7011

BIT-PZ KS2

Sestavljen iz:

3

6a

1 x pogonska enota

6b

1 x razdelilni kabel 1500 mm

6c

1 x vezno vozlišče

6d

2 x kabelska zaščita

7, 8, 9

Omrežni napajalnik Blum,
omrežni kabel in držalo za omrežni napajalnik

strani

86

Za lesene sprednje stranice uporabite vijake za iverno ploščo (609.1x00). Za široke aluminijaste okvirje uporabite vijak z ugreznjeno glavo za pločevino (660.0950).

* Za število odmičnih spon glejte obdelavo sprednje stranice.
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AVENTOS HF

Informacije za načrtovanje
AVENTOS HF brez in z sistemom SERVO-DRIVE

Lesene sprednje stranice in široki aluminijasti okvirji – simetrični
Potreba po prostoru

Vrtalna pozicija

29
68

4x

Ø 4 x 35 mm

Vrtina za razdelilni kabel SERVO-DRIVE samo
levo
*

SERVO-DRIVE

Globina vrtanja 5 mm

** Alternativna izvrtina

KH

Višina korpusa

H

480–549 mm

KH x 0.3 - 28 mm

550–1040 mm

KH x 0.3 - 57 mm

Višina korpusa

Obdelava sprednje stranice

Odmična spona CLIP top 120°
brez vzmeti

Vmesna odmična spona
CLIP top

KH

F

TB 3-6

20*

66

(13)

21

Višina korpusa

SFA stranska pripira sprednjih stranic

F

Reža

Najmanjša reža F = 1.5 mm

Število odmičnih spon
3 odmične spone od širine omare nad 1200 mm
oz. teže sprednjih stranic nad 12 kg
4 odmične spone pri širini omare 1800 mm
oz. teži sprednjih stranic nad 20 kg

()

specialna odmična spona CLIP top 120°

* 37 mm pri križnih montažnih ploščicah (37/32)

Odmik posodice TB
5

X

X

0

177H3100
177H3100E
177H3100E10
177H5100
175H3100
175H4100

175H5400
177H5400E

3

480–549 mm

70 mm

68 mm

550–1040 mm

47 mm

45 mm

Višina korpusa
(KH)

26

Odmik posodice TB

Pripira sprednje stranice FA
6

7

9 10 11 12 13 14 15 16 17
3
3

6
9

8

Srednja reža F

3
3

4

5

4

6

Montažna plošča

5

6

4

5

6

4

5

6

0
3
6
9
Montažna plošča

3

4

5

6

6

5

4

3

Informacije za načrtovanje
AVENTOS HF brez in z sistemom SERVO-DRIVE

FH

Višina sprednje stranice

Omejevalnik odpiralnega kota
Brez

Y = FH x 0.44 + 38 mm

104°

Y = FH x 0.24 + 34 mm

83°

3-6

min 12.6 (12.8)

35

+ 0.2
0

8

35

min 12.6

9.5

FH

Montaža sistemov INSERTA/EXPANDO

Montaža s privitjem

3-6

Y

Potreba po prostoru

AVENTOS HF

45

()INSERTA

Y = 0 mm

Stikalo SERVO-DRIVE

Vrtalna pozicija za distančni blažilnik podjetja Blum

Distančni blažilnik podjetja Blum

* Od sprednjega roba korpusa pri sprednjih stranicah, ki segajo navzdol čez rob.
Priporočilo za aluminijasti okvir: Na stranici korpusa predvidite izvrtine za distančne
blažilnike podjetja Blum. Pri pritrjevanju distančnih blažilnikov podjetja Blum na sprednji stranici je treba opraviti pripirni poskus.
Distančnih blažilnikov podjetja Blum ne lepite!

Standard

SERVO-DRIVE
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AVENTOS HF

Informacije za načrtovanje
AVENTOS HF brez in z sistemom SERVO-DRIVE

Lesene sprednje stranice in široki aluminijasti okvirji – asimetrični
Vrtalna pozicija

Potreba po prostoru

FHo
min 72.5 58

min 278

29
68

68

29

FHu

TKH

min 22

4x

Ø 4 x 35 mm

SERVO-DRIVE

Vrtina za razdelilni kabel SERVO-DRIVE samo
levo
*

Globina vrtanja 5 mm

TKH Teoretična višina omare

** Alternativna izvrtina

KH

Višina korpusa

Višina korpusa

H

FHo Višina sprednje stranice zgoraj

480–549 mm

TKH x 0.3 - 28 mm

FHu Višina sprednje stranice spodaj

550–1040 mm

TKH x 0.3 - 57 mm

Teoretična višina omare (TKH) = višina sprednje stranice zgoraj (FHo) x 2 (vključno z režami)
Odmična spona CLIP top 120°
brez vzmeti

Obdelava sprednje stranice

Vmesna odmična spona
CLIP top

Minimalna višina spodnje sprednje stranice
X + 19 + FAu

F

TB 3-6

20*

66

(13)

21

FHo Višina sprednje stranice zgoraj
TKH Teoretična višina omare
SFA stranska pripira sprednjih stranic

F

Reža

Najmanjša reža F = 1.5 mm

FAu Pripira sprednjih stranic spodaj

()

specialna odmična spona CLIP top 120°

* 37 mm pri križnih montažnih ploščicah (37/32)

Število odmičnih spon
3 odmične spone od širine omare nad 1200 mm
oz. teže sprednjih stranic nad 12 kg
4 odmične spone pri širini omare 1800 mm
oz. teži sprednjih stranic nad 20 kg

Odmik posodice TB
Pripira sprednje stranice FA
5

6

7

8

Srednja reža F

9 10 11 12 13 14 15 16 17

0

X

X

3

TKH
Teoretična
višina omare

177H3100
177H3100E
177H3100E10
177H5100
175H3100
175H4100

175H5400
177H5400E

6

480–549 mm

FHo/2 + 70 mm

FHo/2 + 68 mm

550–1040 mm

FHo/2 + 47 mm

FHo/2 + 45 mm
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Odmik posodice TB

9

3
3
3
3

4

5

4

6

Montažna plošča

5

6

4

5

6

4

5

6

0
3
6
9
Montažna plošča

3

4

5

6

6

5

4

3

Informacije za načrtovanje
AVENTOS HF brez in z sistemom SERVO-DRIVE

FH

Višina sprednje stranice

Omejevalnik odpiralnega kota
Brez

Y = FH x 0.44 + 38 mm

104°

Y = FH x 0.24 + 34 mm

83°

35

+ 0.2
0

8

35

min 12.6 (12.8)

3-6

min 12.6

9.5

FH

Montaža sistemov INSERTA/EXPANDO

Montaža s privitjem

3-6

Y

Potreba po prostoru

AVENTOS HF

45

()INSERTA

Y = 0 mm

Stikalo SERVO-DRIVE

Vrtalna pozicija za distančni blažilnik podjetja Blum

Distančni blažilnik podjetja Blum

* Od sprednjega roba korpusa pri sprednjih stranicah, ki segajo navzdol čez rob.
Priporočilo za aluminijasti okvir: Na stranici korpusa predvidite izvrtine za distančne
blažilnike podjetja Blum. Pri pritrjevanju distančnih blažilnikov podjetja Blum na sprednji stranici je treba opraviti pripirni poskus.

Distančnih blažilnikov podjetja Blum ne lepite!

Standard

SERVO-DRIVE
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AVENTOS HF

Podatki za naročilo
AVENTOS HF brez in z sistemom SERVO-DRIVE

Ozki aluminijasti okvirji – simetrični/asimetrični
3 vrste zbiralnikov moči so

primerne za pokritje obsežnega
področja uporabe.

S pomočjo faktorja moči lahko

določite, kateri zbiralnik moči je najustreznejši. Faktor moči je odvisen

od teže spodnje in zgornje sprednje
stranice in višine omare.

Pri asimetričnih sprednjih stranicah
mora biti večja sprednja stranica
zgoraj!

Standard

SERVO-DRIVE
Faktor moči (LF) = višina omare KH (mm) x teža zgornje in spodnje stranice vključno z ročajem (kg)
LF 2600–5500

LF 9000–17250

20F2200.05

20F2800.05

20F2200.05

20F2500.05

LF 960–2650

LF 5350–10150

Enostranski zbiralnik moči

Faktor moči LF

Obojestranski zbiralnik moči

V mejnih območjih posameznih zbiralnikov moči priporočamo pripirni poizkus!

1

Komplet zbiralnika moči

2

Faktor moči LF
2600–5500 (1 kos LF 960–2650)

Teleskopska ročica – komplet
ponikljano jeklo

20F2200.05

2

Višina korpusa 480–570 mm

20F3800.01

2

20F3900.01

20F2500.05

Višina korpusa 560–710 mm

20F2800.05

Višina korpusa 700–900 mm

2 x simetrični zbiralnik moči
10 x vijak za iverno ploščo Ø 4 x 35 mm

Višina korpusa 760–1040 mm
Sestavljen iz:
2 x simetrični teleskopski ročici
2

30

20F3500.01

2

5350–10150
9000–17250 (3 kosi LF 13500–25900)
Sestavljen iz:

20F3200.01

2

Pri asimetričnih sprednjih stranicah »Teoretična višina
omare« = zgornja višina sprednje stranice FHo (mm) x 2
(vključno z režami)

Podatki za naročilo
AVENTOS HF brez in z sistemom SERVO-DRIVE

3

Komplet pokrivnih kapic

10

AVENTOS HF

Odmična spona CLIP top 120° za aluminijasti okvir
Cinkana
posodica

plastika
svetlo siva, svileno bela,
temno siva

Vijaki
brez vzmeti

2 x*

72T550A.TL

20F8000

Sestavljen iz:
3a

1 x velika pokrivna kapica, levo

3b

1 x velika pokrivna kapica, desno

3c

2 x okrogla pokrivna kapica

3

11

Vmesna odmična spona CLIP top za aluminijasti okvir
Cinkana
posodica

Komplet pokrivnih kapic za sistem SERVO-DRIVE

12

Vijaki
brez vzmeti

2 x*

78Z550AT

Priključna ploščica CLIP za vmesno odmično spono
simetrično

plastika
svetlo siva, svileno bela,
temno siva

2 x*

175H5A00

2x

20F7051

2x

20F7011

21F8000
Omejevalnik odpiralnega kota

Sestavljen iz:
3a

1 x velika pokrivna kapica SERVO-DRIVE, levo

plastika

3b

1 x velika pokrivna kapica, desno

104° temno siva

3c

2 x okrogla pokrivna kapica

3d

2 x stikalo SERVO-DRIVE

3e

6 x distančni blažilnik podjetja Blum, Ø 5 mm

83° prašno sivo

Križna zareza Bit-PZ
Velikost 2, dolžina 39 mm
4

Komplet priključnih ploščic CLIP za teleskopske ročice

BIT-PZ KS2

175H5B00

Odmik 0 mm
Sestavljen iz:
2 x priključna ploščica, levo/desno
5

7, 8, 9

Omrežni napajalnik Blum,
omrežni kabel in držalo za omrežni napajalnik

Montažna plošča za odmično spono CLIP top 120°
Standardne montažne ploščice, razdalja odvisna
od reže zgoraj

strani

Priporočeno:
Vijaki

Odmik 0 mm

2 x*

175H3100

EXPANDO

Odmik 0 mm

2 x*

177H3100E

Odmik 0 mm

2 x*

177H3100

Vtisnjenje

6

86

* Za število odmičnih spon glejte obdelavo sprednje stranice.

Komplet SERVO-DRIVE
plastika
RAL 7037, prašno siva

21FA000

Sestavljen iz:
6a

1 x pogonska enota

6b

1 x razdelilni kabel 1500 mm

6c

1 x vezno vozlišče

6d

2 x kabelska zaščita
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AVENTOS HF

Informacije za načrtovanje
AVENTOS HF brez in z sistemom SERVO-DRIVE

Ozki aluminijasti okvirji – simetrični
Vrtalna pozicija

Potreba po prostoru

29
68

4x

Ø 4 x 35 mm

Vrtina za razdelilni kabel SERVO-DRIVE samo
levo
*

Globina vrtanja 5 mm

SERVO-DRIVE
KH

Višina korpusa

** Alternativna izvrtina
Višina korpusa

H

480–549 mm

KH x 0.3 - 28 mm

550–1040 mm

KH x 0.3 - 57 mm
Odmična spona CLIP top 120°
za aluminijasti okvir brez vzmeti

Vmesna odmična spona CLIP top
za aluminijasti okvir

1/2

X

1/2

KH

Obdelava sprednje stranice

KH

Višina korpusa

Število odmičnih spon
3 odmične spone od širine omare nad 1200 mm
oz. teže sprednjih stranic nad 12 kg
4 odmične spone pri širini omare 1800 mm
oz. teži sprednjih stranic nad 20 kg
Najmanjša reža F = 1.5 mm
Višina korpusa

X

480–549 mm

54 mm

550–1040 mm

31 mm

Standard

SERVO-DRIVE

32

Pri debelini okvirja nad 20.5 mm je potrebna
ponovna nastavitev

Informacije za načrtovanje
AVENTOS HF brez in z sistemom SERVO-DRIVE

Potreba po prostoru

AVENTOS HF

Montaža sprednje stranice
* Pri spremembah debeline materiala
prilagodite obdelovalne mere.

FH

Višina sprednje stranice

Omejevalnik odpiralnega kota
Brez

Y = FH x 0.44 + 38 mm

104°

Y = FH x 0.24 + 34 mm

83°

Y = 0 mm

Stikalo SERVO-DRIVE

Vrtalna pozicija za distančni blažilnik podjetja Blum

Distančni blažilnik podjetja Blum
* Od sprednjega roba korpusa pri sprednjih stranicah, ki segajo navzdol čez rob.
Priporočilo za aluminijasti okvir: Na stranici korpusa predvidite izvrtine za distančne
blažilnike podjetja Blum. Pri pritrjevanju distančnih blažilnikov podjetja Blum na sprednji stranici je treba opraviti pripirni poskus.

Distančnih blažilnikov podjetja Blum ne lepite!
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AVENTOS HF

Informacije za načrtovanje
AVENTOS HF brez in z sistemom SERVO-DRIVE

Ozki aluminijasti okvirji – asimetrični
Vrtalna pozicija

Potreba po prostoru

58

min 278

FHo

29
68
68

29

FHu

TKH

min 22

4x

Ø 4 x 35 mm

Vrtina za razdelilni kabel SERVO-DRIVE samo
levo
*

Globina vrtanja 5 mm

SERVO-DRIVE
TKH Teoretična višina omare

** Alternativna izvrtina

KH

Višina korpusa

TKH

H

FHo Višina sprednje stranice zgoraj

480–549 mm

TKH x 0.3 - 28 mm

FHu Višina sprednje stranice spodaj

550–1040 mm

TKH x 0.3 - 57 mm

Teoretična višina omare (TKH) = višina zgornje sprednje stranice (FHO) x 2 (vključno z režami)

Obdelava sprednje stranice

Odmična spona CLIP top 120°
za aluminijasti okvir brez vzmeti

Vmesna odmična spona CLIP top
za aluminijasti okvir

Minimalna višina spodnje sprednje stranice
X + 33 + FAu
FHo Višina sprednje stranice zgoraj
TKH Teoretična višina omare
FHu Višina sprednje stranice spodaj
FAu Pripira sprednjih stranic spodaj
Število odmičnih spon
3 odmične spone od širine omare nad 1200 mm
oz. teže sprednjih stranic nad 12 kg
4 odmične spone pri širini omare 1800 mm
oz. teži sprednjih stranic nad 20 kg
Najmanjša reža F = 1.5 mm
TKH

X

480–549 mm

FHo/2 + 54 mm

550–1040 mm

FHo/2 + 31 mm

34

Pri debelini okvirja nad 20.5 mm je potrebna
ponovna nastavitev

Informacije za načrtovanje
AVENTOS HF brez in z sistemom SERVO-DRIVE

Potreba po prostoru

AVENTOS HF

Montaža sprednje stranice
* Pri spremembah debeline materiala
prilagodite obdelovalne mere.

FH

Višina sprednje stranice

Omejevalnik odpiralnega kota
Brez
104°
83°

Y = FH x 0.44 + 38 mm
Y = FH x 0.24 + 34 mm
Y = 0 mm

Stikalo SERVO-DRIVE

Vrtalna pozicija za distančni blažilnik podjetja Blum

Distančni blažilnik podjetja Blum
* Od sprednjega roba korpusa pri sprednjih stranicah, ki segajo navzdol čez rob.
Priporočilo za aluminijasti okvir: Na stranici korpusa predvidite izvrtine za distančne
blažilnike podjetja Blum. Pri pritrjevanju distančnih blažilnikov podjetja Blum na sprednji stranici je treba opraviti pripirni poskus.

Distančnih blažilnikov podjetja Blum ne lepite!

Standard

SERVO-DRIVE

35

AVENTOS HS
Prostor za lepe detajle

Celo velike, enodelne sprednje stranice se z okovji za dvižna vrata AVENTOS HS dvigajo

povsem lahkotno. Pri tem ostaja dovolj prostora nad omaro. Zato imate na voljo veliko možnosti oblikovanja, npr. za lepe detajle kot so stranice in okrasne letve. Montaža je kot ponavadi
enostavna, skorajda brez uporabe orodja.

Ogled filma montaže in
nastavitev

www.blum.com/UHgw9

36

Povsem po vašem okusu.

To rešitev omogoča zbiralnik

lahko zgornje omarice krasijo

in robustno vzmetno enoto.

S sistemom AVENTOS HS
stranice in okrasne letve.

moči s funkcijo BLUMOTION

37

AVENTOS HS

Pregled

2b

7

3e
4

9

6c
2c

2a

8
6d
5
6b

1

6a

3c
3a

3d

38

3b

1

AVENTOS HS

Pregled

1

Zbiralnik moči

4

Pritrditev sprednje stranice

2a

Komplet ročic

5

Okrogla palica za prečno stabilizacijo

Pokrivna kapica za prečno

6a

Pogonska enota

2b

2c

3a

stabilizacijo

montira na levi zbiralnik moči. Za vse

zbiralnike moči lahko uporabite enako

Pokrivna kapica levo

pogonsko enoto.

Leva pokrivna kapica sistema

SERVO-DRIVE je namenjena pokrivanju zbiralnika moči, pogonske enote

in razdelilnega kabla. Pokrivno kapico

6b

350 mm, da prekrijete napeljavo

6c
6d

3c

Okrogla pokrivna kapica

3d

Stikalo SERVO-DRIVE

Prek tega kabla se pogonska enota

dovoljena obratovalna napetost je 24 V.

kablov.

Pokrivna kapica, desno

Razdelilni kabel

oskrbuje s potrebno energijo. Najvišja

lahko izvlečete do notranje globine

3b

Pogonska enota se brez uporabe orodja

Sponka za povezovanje +
kabelska zaščita

Ta sponka vzpostavi električno poveza-

vo med razdelilnim kablom in omrežnim
napajalnikom. Kabelska zaščita se

natakne na »odkrite« konce kablov.

Stikalo SERVO-DRIVE se namesti v

spodnji del stranice korpusa. Stikalo

in pogonska enota komunicirata prek

radijske povezave. Frekvenca 2.4 GHz
je certificirana in uporabna po vsem

7
9

Omrežni napajalnik Blum +
omrežni kabel

Omrežni napajalnik Blum je uporaben
po vsem svetu in pretvarja različne

svetu.

napetosti v enosmerno napetost 24 V.
Glede na mesto postavitve je treba

3e

uporabiti omrežni kabel z vtikačem, ki

Distančni blažilnik podjetja Blum

se uporablja v posamezni državi.

Distančni blažilnik podjetja Blum zagotavlja potrebno sprožilno pot 2 mm.

8

Držalo za omrežni napajalnik

V držalu za omrežni napajalnik se

omrežni napajalnik preprosto in varno
Standard

shrani.

SERVO-DRIVE
39

AVENTOS HS

Podatki za naročilo
AVENTOS HS brez in z sistemom SERVO-DRIVE

3

Komplet pokrivnih kapic za sistem SERVO-DRIVE
21S8000

plastika
svetlo siva, svileno bela, temno siva
Sestavljen iz:
3a

1 x velika pokrivna kapica SERVO-DRIVE, levo

3b

1 x velika pokrivna kapica, desno

3c

2 x okrogla pokrivna kapica

3d

2 x stikalo SERVO-DRIVE

3e

4 x distančni blažilnik podjetja Blum, Ø 5 mm
4

Komplet za pritrditev sprednjih stranic
ponikljano
20S4200

Lesene sprednje stranice in
1
široki aluminijasti okvirji

20S4200A

Ozki aluminijasti okvirji
1

1

 a lesene sprednje stranice uporabite 4 vijake za iverno ploščo(609.1x00)
Z
na stran. Za široke aluminijaste okvirje uporabite 4 pločevinske vijake z
ugreznjeno glavo (660.0950) na stran.

Komplet zbiralnika moči
KH 350–525 mm

20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05

5

Okrogla palica za prečno stabilizacijo

KH 526–675 mm

20S2D00.05

20S2E00.05

20S2F00.05

Aluminij, Ø 16 mm

KH 676–800 mm

20S2G00.05 20S2H00.05

20S2I00.05

za prirezovanje, 1061 mm

20Q1061UN

Prirez: LW - 129 mm

Sestavljen iz:

SERVO-DRIVE: LW - 164 mm

2 x simetrični zbiralnik moči
10 x vijak za iverno ploščo Ø 4 x 35 mm
2

Komplet spojnic za prečno
stabilizacijo

Komplet ročic
jeklo, ponikljano

Aluminij, Ø 16 mm
20S3500.06

20Q153ZN

od LW 1190 mm

Sestavljen iz:

Prirez za 5: LW/2 - 147 mm

2a

1 x komplet ročic, levo

SERVO-DRIVE: LW / 2 - 165 mm

2b

1 x komplet ročic, desno

Sestavljen iz:

2c

2 x pokrivna kapica za prečno stabilizacijo

1 x spojnica
1 x držalo

2

Komplet ročic za sistem SERVO-DRIVE

2 x pokrivna kapica za prečno stabilizacijo

jeklo, ponikljano
21S3500.01

6

Komplet SERVO-DRIVE

Sestavljen iz:

plastika

2a

1 x komplet ročic SERVO-DRIVE, levo

RAL 7037, prašno siva

2b

1 x komplet ročic SERVO-DRIVE, desno

Sestavljen iz:

2c

2 x pokrivna kapica za prečno stabilizacijo
3

6a

1 x pogonska enota

6b

1 x razdelilni kabel 1500 mm

Komplet pokrivnih kapic

6c

1 x vezno vozlišče

plastika

6d

2 x kabelska zaščita

svetlo siva, svileno bela, temno siva

20S8000

Pri povezanih sprednjih stranicah priporočamo
pogonsko enoto SERVO-DRIVE za vsak komplet!

Sestavljen iz:
3a

1 x velika pokrivna kapica, levo

3b

1 x velika pokrivna kapica, desno

3c

2 x okrogla pokrivna kapica

40

21FA000

Standard

SERVO-DRIVE

KH

Višina korpusa

LW

notranja širina omare

Podatki za naročilo
AVENTOS HS brez in z sistemom SERVO-DRIVE

Križna zareza Bit-PZ
Velikost 2, dolžina 39 mm
BIT-PZ KS2
7, 8, 9

Omrežni napajalnik Blum,
omrežni kabel in držalo za omrežni napajalnik
strani
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Za izbiro pravega zbiralnika moči potrebujete višino omare in težo sprednje
stranice.

Primer: KH = 600 mm, teža sprednje stranice = 10 kg
Izbira zbiralnika moči = 20S2E00.05

KH = 602 mm –> 600 mm, KH = 603 mm –> 605 mm

Teža sprednje stranice (kg)
KH (mm)
800
795
790
785
780
775
770
765
760
755
750
745
740
735
730
725
720
715
710
705
700
695
690
685
680
676
KH (mm)
675
670
665
660
655
650
645
640
635
630
625

20S2G00.05
4.00–7.00
4.00–7.00
4.00–7.00
4.00–7.00
4.00–7.00
3.75–7.00
3.75–7.00
3.75–7.25
3.75–7.25
3.75–7.25
3.50–7.25
3.50–7.25
3.50–7.25
3.50–7.50
3.50–7.50
3.50–7.50
3.50–7.50
3.50–7.50
3.50–7.75
3.50–7.75
3.50–7.75
3.50–7.75
3.50–7.75
3.50–8.00
3.50–8.00
3.50–8.00
20S2D00.05
3.00–5.25
3.00–5.25
3.00–5.25
3.00–5.50
3.00–5.50
3.00–5.50
3.00–5.50
3.00–5.50
3.00–5.50
3.00–5.75
3.00–5.75

20S2H00.05
6.00–12.25
6.00–12.25
6.00–12.25
6.25–12.50
6.25–12.50
6.25–12.50
6.25–12.50
6.50–12.50
6.50–12.75
6.50–12.75
6.50–12.75
6.50–12.75
6.50–12.75
6.50–13.00
6.75–13.00
6.75–13.00
6.75–13.00
6.75–13.00
6.75–13.25
6.75–13.25
6.75–13.25
6.75–13.25
6.75–13.25
7.00–13.25
7.00–13.50
7.00–13.50
20S2E00.05
5.00–11.00
5.00–11.00
5.00–11.00
5.25–11.25
5.25–11.25
5.25–11.25
5.25–11.25
5.25–11.25
5.25–11.50
5.50–11.50
5.50–11.50

20S2I00.05
10.50–20.00
10.50–20.00
10.75–20.00
10.75–20.00
10.75–20.25
11.00–20.25
11.00–20.25
11.00–20.25
11.25–20.25
11.25–20.50
11.50–20.50
11.50–20.50
11.75–20.75
11.75–20.75
11.75–21.00
12.00–21.00
12.00–21.25
12.00–21.25
12.25–21.25
12.25–21.50
12.50–21.50
12.50–21.50
12.75–21.50
12.75–21.50
13.00–21.50
13.00–21.50
20S2F00.05
09.75–19.00
09.75–19.00
09.75–19.00
10.00–19.00
10.00–19.00
10.00–19.00
10.00–18.75
10.00–18.75
10.25–18.75
10.25–18.75
10.25–18.75

620
615
610
605
600
595
590
585
580
575
570
565
560
555
550
545
540
535
530
526
KH (mm)
525
520
515
510
505
500
495
490
485
480
475
470
465
460
455
450
445
440
435
430
425
420
415
410
405
400
395
390
385
380
375
370
365
360
355
350

AVENTOS HS

3.00–5.75
3.00–5.75
3.00–6.00
3.00–6.00
3.00–6.00
3.00–6.00
3.00–6.00
3.00–6.25
3.00–6.25
3.00–6.25
3.00–6.25
3.00–6.25
3.00–6.50
3.00–6.50
3.00–6.50
3.00–6.50
3.00–6.50
3.00–6.75
3.00–6.75
3.00–6.75
20S2A00.05
2.50–4.00
2.50–4.00
2.50–4.00
2.50–4.00
2.50–4.00
2.50–4.25
2.50–4.25
2.50–4.25
2.50–4.25
2.50–4.25
2.50–4.25
2.50–4.25
2.25–4.25
2.25–4.25
2.25–4.25
2.25–4.25
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–5.00

5.50–11.50
5.50–11.50
5.50–11.75
5.50–11.75
5.50–11.75
5.50–11.75
5.50–12.00
5.75–12.00
5.75–12.00
5.75–12.00
5.75-12.25
5.75–12.25
6.00–12.25
6.00–12.50
6.00–12.50
6.00–12.50
6.00–12.75
6.25–12.75
6.25–12.75
6.25–13.00
20S2B00.05
3.25–7.50
3.50–7.50
3.50–7.50
3.50–7.75
3.50–7.75
3.50–7.75
3.75–7.75
3.75–8.00
3.75–8.00
3.75–8.00
3.75–8.00
4.00–8.25
4.00–8.25
4.00–8.25
4.00–8.50
4.00–8.50
4.25–8.50
4.25–8.50
4.25–8.75
4.25–8.75
4.25–8.75
4.25–8.75
4.25–8.75
4.25–9.00
4.25–9.00
4.25–9.00
4.50–9.00
4.50–9.00
4.50–9.25
4.50–9.25
4.50–9.25
4.50–9.25
4.50–9.25
4.50–9.50
4.50–9.50
4.50–9.50

10.25–18.75
10.25–18.75
10.50–18.50
10.50–18.50
10.50–18.50
10.50–18.50
10.75–18.25
10.75–18.25
11.00–18.00
11.00–18.00
11.25–17.75
11.25–17.75
11.25–17.50
11.50–17.50
11.50–17.25
11.50–17.25
11.75–17.00
11.75–16.75
11.75–16.75
12.00–16.50
20S2C00.05
7.25–15.00
7.25–15.00
7.25–14.75
7.50–14.75
7.50–14.75
7.50–14.75
7.50–14.50
7.75–14.50
7.75–14.25
7.75–14.25
7.75–14.00
8.00–14.00
8.00–13.75
8.00–13.75
8.25–13.50
8.25–13.50
8.25–13.25
8.25–13.00
8.50–13.00
8.50–12.75
8.50–12.75
8.50–12.50
8.50–12.50
8.75–12.25
8.75–12.00
8.75–12.00
8.75–11.75
8.75–11.50
9.00–11.50
9.00–11.25
9.00–11.25
9.00–11.00
9.00–11.00
9.25–10.75
9.25–10.50
9.25–10.50
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Informacije za načrtovanje
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Vrtalna pozicija

Ø2

0

min 276

min 225

15

135

180

Potreba po prostoru

22
H = 80 + SOB
5x

Ø 4 x 35 mm

Vrtina za razdelilni kabel SERVO-DRIVE samo
levo
*

Globina vrtanja 5 mm

SERVO-DRIVE

** Alternativna izvrtina
SOB Debelina zgornje stranice omare
Obdelava sprednje stranice

Ozki aluminijasti okvirji

Načrtovanje – ozki aluminijasti okvirji

Lesene sprednje
stranice in široki
1
aluminijasti okvirji

FAo Pripira sprednjih stranic, zgoraj
SFA stranska pripira sprednjih stranic
Prislon na steni:
Potrebna najmanjša reža 5 mm

1

Za lesene sprednje stranice uporabite 4 vijake
za iverno ploščo(609.1x00) na stran. Za široke
aluminijaste okvirje uporabite 4 pločevinske vijake z
ugreznjeno glavo (660.0950) na stran.

SFA stranska pripira sprednjih stranic
Pri širini obrobe okvirja 19 mm: Možna širina SFA 11–18 mm
* Pri spremembah debeline materiala prilagodite obdelovalne mere.

Standard

SERVO-DRIVE
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38
76
76

Informacije za načrtovanje
AVENTOS HS brez in z sistemom SERVO-DRIVE

Nastavitev sprednje stranice

AVENTOS HS

Prečna stabilizacija

Potreben prostor za okrasne letve
in stranice

1

[1] L
 W -129 mm
SERVO-DRIVE: LW -164 mm
Spojnica

Mere lahko spremenite glede na nastavitev
nagiba

Stikalo SERVO-DRIVE

Reža F

X maks.

Y maks.

3 mm

35 mm

101 mm

2 mm

31 mm

101 mm

1.5 mm

28 mm

101 mm

[2] polovica LW - 147 mm
SERVO-DRIVE: polovica LW – 165 mm
LW

Notranja širina

Vrtalna pozicija za distančni blažilnik podjetja Blum

Distančni blažilnik podjetja Blum
* Od sprednjega roba korpusa pri sprednjih stranicah, ki segajo navzdol čez rob.
Priporočilo za aluminijasti okvir: Na stranici korpusa predvidite izvrtine za distančne
blažilnike podjetja Blum. Pri pritrjevanju distančnih blažilnikov podjetja Blum na sprednji stranici je treba opraviti pripirni poskus.

Distančnih blažilnikov podjetja Blum ne lepite!

43

AVENTOS HL
Prost dostop in
privlačen videz

Oblika in funkcija se tukaj učinkovito dopolnjujeta: Ker se dvodelna dvižna vrata AVENTOS HL

dvignejo povsem navzgor, so shranjeni predmeti zmeraj lahko dostopni. Zato se lahko odločite
tudi za neobičajne položaje za vgradnjo, npr. vgradnjo električnih naprav v visoke omare.

Ogled filma montaže in
nastavitev

www.blum.com/1lVtMS

44

Enostavno lepo: Električne na-

To rešitev omogoča zbiralnik

so skrite za sprednjo stranico

robustno vzmetno enoto.

prave s sistemom AVENTOS HL
omarice, ki poskrbi za enoten

moči s funkcijo BLUMOTION in

videz.

45

AVENTOS HL

Pregled

2b
9

4
2a

7

2c

5
6c

8
6d

6b

1
3b

1

3e

6a

3c

3d

46

3a

AVENTOS HL

Pregled

1

Zbiralnik moči

4

Pritrditev sprednje stranice

2a

Komplet ročic levo

5

Ovalna prečna stabilizacija

2b

Komplet ročic desno

6a

Pogonska enota

2c

Pokrivna kapica za prečno

3a

Pokrivna kapica levo

orodja montira na levi zbiralnik moči.

Za vse zbiralnike moči lahko uporabite

stabilizacijo

Leva pokrivna kapica sistema

enako pogonsko enoto.

6b

tost je 24 V.

in razdelilnega kabla. Pokrivno kapico
lahko izvlečete do notranje globine
350 mm, da prekrijete napeljavo

6c
6d

Pokrivna kapica desno

3c

Okrogla pokrivna kapica

3d

Stikalo SERVO-DRIVE

Stikalo SERVO-DRIVE se namesti v

spodnji del stranice korpusa. Stikalo

7
9

Omrežni napajalnik Blum +
omrežni kabel

Omrežni napajalnik Blum je uporaben

po vsem svetu in pretvarja različne napetosti v enosmerno napetost 24 V.
Glede na mesto postavitve je treba

uporabiti omrežni kabel z vtikačem, ki

svetu.

tavlja potrebno sprožilno pot 2 mm.

Ta sponka vzpostavi električno poveza-

natakne na »odkrite« konce kablov.

je certificirana in uporabna po vsem

Distančni blažilnik podjetja Blum zago-

kabelska zaščita

napajalnikom. Kabelska zaščita se

radijske povezave. Frekvenca 2.4 GHz

Distančni blažilnik podjetja Blum

Sponka za povezovanje +

vo med razdelilnim kablom in omrežnim

in pogonska enota komunicirata prek

3e

Prek tega kabla se pogonska enota
Najvišja dovoljena obratovalna nape-

nju zbiralnika moči, pogonske enote

3b

Razdelilni kabel

oskrbuje s potrebno energijo.

SERVO-DRIVE je namenjena pokriva-

kablov.

Pogonska enota se brez uporabe

se uporablja v posamezni državi.

8

Držalo za omrežni napajalnik

V držalu za omrežni napajalnik se

omrežni napajalnik preprosto in varno
shrani.

Standard

SERVO-DRIVE
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AVENTOS HL

Podatki za naročilo
AVENTOS HL brez in z sistemom SERVO-DRIVE

5 vrst zbiralnikov moči je primernih za

pokritje obsežnega področja uporabe.
Za izbiro pravilnega zbiralnika moči

potrebujete višino korpusa in težo sprednje
stranice, vključno z ročajem.

Standard

SERVO-DRIVE

Višina korpusa
300–349 mm

350–399 mm

400–550 mm

450–580 mm

Komplet ročic
20L3500.06

20L3800.06

20L3900.06

21L3200.01

21L3500.01

21L3800.01

21L3900.01

1.25–4.25 kg

1.25–2.50 kg

20L3200.06
Komplet zbiralnika moči
20L2100.05
20L2300.05

3.50–7.25 kg

1.75–5.00 kg

1.75–3.50 kg

20L2500.05

6.50–12.00 kg

4.25–9.00 kg

2.75–6.75 kg

20L2700.05

11.00–20.00 kg

20L2900.05

2.00–5.25 kg

8.00–14.75 kg

5.75–11.75 kg

4.25–9.25 kg

13.50–20.00 kg

10.50–20.00 kg

8.25–16.50 kg

V mejnih območjih posameznih zbiralnikov moči priporočamo pripirni poizkus!
1

Komplet zbiralnika moči

2

Komplet ročic

20L2100.05

Višina korpusa 300–349 mm

20L2300.05

Višina korpusa 350–399 mm

20L3500.06

20L2500.05

Višina korpusa 400–550 mm

20L3800.06

20L2700.05

Višina korpusa 450–580 mm

20L3900.06

20L2900.05
Sestavljen iz:
Sestavljen iz:
2 x simetrični zbiralnik moči
10 x vijak za iverno ploščo Ø 4 x 35 mm

48

20L3200.06

2a

1 x komplet ročic, levo

2b

1 x komplet ročic, desno

2c

2 x pokrivna kapica za prečno stabilizacijo

AVENTOS HL

Podatki za naročilo
AVENTOS HL brez in z sistemom SERVO-DRIVE

2

5

Komplet ročic za sistem SERVO-DRIVE

Ovalna palica za prečno stabilizacijo

21L3200.01

Aluminij

Višina korpusa 350–399 mm

21L3500.01

za prirezovanje, 1061 mm

Višina korpusa 400–550 mm

21L3800.01

Prirez: LW - 129 mm

Višina korpusa 450–580 mm

21L3900.01

SERVO-DRIVE: LW -164 mm

Višina korpusa 300–349 mm

Sestavljen iz:
2a

1 x komplet ročic SERVO-DRIVE, levo

2b

1 x komplet ročic, desno

2c

2 x pokrivna kapica za prečno stabilizacijo

LW

20Q1061UA

notranja širina omare

Komplet spojnic za prečno
stabilizacijo
Aluminij, Ø 16 mm
od LW 1190 mm

3

Komplet pokrivnih kapic

Prirez za 5: LW/2 - 147 mm

plastika

SERVO-DRIVE: LW / 2 -165 mm

svetlo siva, svileno bela,
temno siva

20Q153ZA

Sestavljen iz:

20L8000.01

1 x spojnica
Sestavljen iz:

1 x držalo

3a

1 x velika pokrivna kapica, levo

2 x pokrivna kapica za prečno stabilizacijo

3b

1 x velika pokrivna kapica, desno

3c

2 x okrogla pokrivna kapica
3

LW
6

Komplet pokrivnih kapic za sistem SERVO-DRIVE

notranja širina omare

Komplet SERVO-DRIVE

plastika

plastika

svetlo siva, svileno bela,
temno siva

RAL 7037, prašno siva

21FA000

21L8000
Sestavljen iz:

Sestavljen iz:

6a

1 x pogonska enota

3a

1 x pokrivna kapica SERVO-DRIVE, levo

6b

1 x razdelilni kabel 1500 mm

3b

1 x pokrivna kapica, desno

6c

1 x vezno vozlišče

3c

2 x okrogla pokrivna kapica

6d

2 x kabelska zaščita

3d

2 x stikalo SERVO-DRIVE

3e

4 x distančni blažilnik podjetja Blum, Ø 5 mm

4

Pri povezanih sprednjih stranicah priporočamo pogonsko
enoto SERVO-DRIVE za vsak komplet!

Komplet za pritrditev sprednjih stranic

Križna zareza Bit-PZ

ponikljano

Velikost 2, dolžina 39 mm

Lesene sprednje stranice in široki
1
aluminijasti okvirji
Ozki aluminijasti okvirji

20S4200
20S4200A

Sestavljen iz:
2 x simetrična pritrditev sprednje stranice
1

BIT-PZ KS2

Za lesene sprednje stranice uporabite 4 vijake za iverno
ploščo(609.1x00) na stran.. Za široke aluminijaste okvirje
uporabite 4 pločevinske vijake z ugreznjeno glavo (660.0950)
na stran.

7, 8, 9

Omrežni napajalnik Blum,
omrežni kabel in držalo za omrežni napajalnik

strani

86
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Informacije za načrtovanje
AVENTOS HL brez in z sistemom SERVO-DRIVE

Vrtalna pozicija

45

 

min 278
5x

H = 88 + SOB
min LH*

Komplet ročic

Ø 4 x 35 mm

Vrtina za razdelilni kabel SERVO-DRIVE samo
levo
*

Globina vrtanja 5 mm

20L3200.06

21L3200.01

Y*

LH

Notranja višina korpusa

mm

mm

KH

Višina korpusa

262

264

20L3500.06

21L3500.01

312

352

** Alternativna izvrtina

20L3800.06

21L3800.01

362

440

SOB Debelina zgornje stranice omare

20L3900.06

21L3900.01

412

529

Obdelava sprednje stranice

Ozki aluminijasti okvirji

Komplet ročic

X
mm

20L3200.06

21L3200.01

153

20L3500.06

21L3500.01

203

20L3800.06

21L3800.01

253

20L3900.06

21L3900.01

303

1

SERVO-DRIVE
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* Mere veljajo za režo spodaj = 0 mm

Načrtovanje – ozki aluminijasti okvirji

Lesene sprednje stranice in
1
široki aluminijasti okvirji

FAo Pripira sprednjih stranic, zgoraj

SFA stranska pripira sprednjih stranic

SFA stranska pripira sprednjih stranic

Pri širini obrobe okvirja 19 mm: Možna širina SFA 11–18 mm

Prislon na steni:
Potrebna najmanjša reža 5 mm

* Pri spremembah debeline materiala prilagodite obdelovalne
mere.

Za lesene sprednje stranice uporabite 4 vijake za iverno ploščo(609.1x00) na stran.
Za široke aluminijaste okvirje uporabite 4 vijake z ugreznjeno glavo (660.0950) na stran.

Standard
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Ø 5*

Ø10
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SOB

Potreba po prostoru

Informacije za načrtovanje
AVENTOS HL brez in z sistemom SERVO-DRIVE

Nastavitev sprednje stranice

AVENTOS HL

Prečna stabilizacija

Potreben prostor za okrasne
letve in stranice

1
[1] L
 W -129 mm
SERVO-DRIVE: LW -164 mm

D

Spojnica

Komplet ročic

a

b* največ
c

SOB

X

mm

mm

mm

16 mm

28 mm

20L3200.06

21L3200.01

114

257

159

18 mm

30 mm

20L3500.06

21L3500.01

146

345

209

19 mm

31 mm

20L3800.06

21L3800.01

178

433

259

20L3900.06

21L3900.01

210

522 309.5

* Mere veljajo za režo spodaj = 0 mm

Stikalo SERVO-DRIVE

SOB Debelina zgornje stranice omare

2

2

[2] polovica LW - 147 mm
SERVO-DRIVE: polovica LW - 165 mm
LW

Notranja širina

Vrtalna pozicija za distančni blažilnik podjetja Blum

Distančni blažilnik podjetja Blum
* Od spodnjega roba korpusa pri sprednjih stranicah, ki segajo navzdol čez rob.
Priporočilo za aluminijasti okvir: Na stranici korpusa predvidite izvrtine za distančne
blažilnike podjetja Blum. Pri pritrjevanju distančnih blažilnikov podjetja Blum na sprednji stranici je treba opraviti pripirni poskus.

Distančnih blažilnikov podjetja Blum ne lepite!
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AVENTOS HK
Visoka umetnost
poklopnih dvižnih vrat

Vrhunsko okovje za dvižna vrata za viseče omarice na srednji višini zgoraj potrebuje le malo

prostora. Tudi poklopna dvižna vrata AVENTOS HK navdušujejo z neprekinjenim visokim udo-

bjem pri premikanju. Sprednje stranice brez držal se lahko odpirajo s sistemom SERVO-DRIVE
ali TIP-ON. In to popolnoma brez odmičnih spon.

Ogled filma montaže in
nastavitev

www.blum.com/fHN1X
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Zadostuje že rahel dotik:

To rešitev omogoča zbiralnik

TIP-ON je odpiranje tako udob-

robustno vzmetno enoto.

Z mehansko odpiralno oporo

no in enostavno kot še nikoli.

moči s funkcijo BLUMOTION in

53

AVENTOS HK

Pregled

3e

11

9

4

7

1
6b

6c

6d

8

3b

1

3c
6a

3a

3d

10

Standard

SERVO-DRIVE
TIP-ON
54

AVENTOS HK

Pregled

1

3a

Zbiralnik moči

6b

Pokrivna kapica levo

dovoljena obratovalna napetost je

24 V.

SERVO-DRIVE je namenjena pokrivanju zbiralnika moči, pogonske enote
lahko izvlečete do notranje globine
350 mm, da prekrijete napeljavo

6c
6d

kablov.

3b

Pokrivna kapica desno

3c

Mala pokrivna kapica

kablov.

7

Stikalo SERVO-DRIVE

Omrežni napajalnik Blum +
omrežni kabel

Omrežni napajalnik Blum je uporaben
po vsem svetu in pretvarja različne

Stikalo SERVO-DRIVE se namesti v

napetosti v enosmerno napetost 24 V.

in pogonska enota komunicirata prek

uporabiti omrežni kabel z vtikačem, ki

Glede na mesto postavitve je treba
se uporablja v posamezni državi.

je certificirana in uporabna po vsem
svetu.

8

Distančni blažilnik podjetja Blum

Držalo za omrežni napajalnik

V držalu za omrežni napajalnik se

omrežni napajalnik preprosto in varno

Distančni blažilnik podjetja Blum zago-

shrani.

tavlja potrebno sprožilno pot 2 mm.

6a

Ta sponka vzpostavi električno

ščita se natakne na »odkrite« konce

radijske povezave. Frekvenca 2.4 GHz

4

kabelska zaščita

omrežnim napajalnikom. Kabelska za-

spodnji del stranice korpusa. Stikalo

3e

Sponka za povezovanje +

povezavo med razdelilnim kablom in

9
3d

Prek tega kabla se pogonska enota

oskrbuje s potrebno energijo. Najvišja

Leva pokrivna kapica sistema

in razdelilnega kabla. Pokrivno kapico

Razdelilni kabel

10

TIP-ON

11

Samolepilna ploščica

Pritrditev sprednje stranice

Pogonska enota

Pogonska enota se brez uporabe

orodja montira na levi zbiralnik moči

Za sistem AVENTOS HK je potrebna

posebna pogonska enota s priključno
ploščo.
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AVENTOS HK

Podatki za naročilo
AVENTOS HK brez in z sistemom SERVO-DRIVE

4 vrst zbiralnikov moči je primernih za

pokritje obsežnega področja uporabe.
S pomočjo faktorja moči lahko določite,
kateri zbiralnik moči je najustreznejši.

Faktor moči je odvisen od teže sprednje
stranice in višine korpusa.

Faktor moči in teža sprednjih stranic se

lahko z uporabo tretjega zbiralnika moči

povečata za 50 %.

Standard

SERVO-DRIVE
Faktor moči (LF) = višina korpusa KH (mm) x teža sprednje stranice vključno z dvojno težo ročajev (kg)
LF 3200–9.000

LF 750–2500
20K2500.05

20K2900.05

20K2300.05
LF 480–1500

20K2700.05
LF 1500–4900
Faktor moči LF

Obojestranski zbiralnik moči
V mejnih območjih posameznih zbiralnikov moči priporočamo pripirni poskus!
1

3

Komplet zbiralnika moči
Faktor moči

Komplet pokrivnih kapic
plastika

Odpiralni kot

480–1500

107°

20K2300.05

750–2500

107°

20K2500.05

1500–4900

107°

20K2700.05

3200–9000

100°

*)

svetlo siva, svileno bela,
temno siva

20K2900.05

Sestavljen iz:
3a

1 x velika pokrivna kapica, levo

Sestavljen iz:

3b

1 x velika pokrivna kapica, desno

2 x simetrični zbiralnik moči

3c

2 x mala pokrivna kapica

6 x vijak za iverno ploščo Ø 4 x 35 mm
Maks. teža sprednje stranice 18 kg pri uporabi dveh
zbiralnikov moči
*) Predhodno nameščen omejevalnik odpiralnega kota

Navodilo!
Pri širokih omarah priporočamo zbiralnik moči, ki je pritrjen na srednji stranici. Razlog za to je upogibanje sprednje stranice v odprtem položaju.
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20K8000

Podatki za naročilo
AVENTOS HK brez in z sistemom SERVO-DRIVE

3

Komplet pokrivnih kapic za sistem SERVO-DRIVE

5

plastika
svetlo siva, svileno bela,
temno siva

AVENTOS HK

Komplet SERVO-DRIVE
plastika
21KA000

prašno sivo
21K8000
Sestavljen iz:

Sestavljen iz:

6a

1 x pogonska enota

3a

1 x velika pokrivna kapica SERVO-DRIVE, levo

6b

1 x razdelilni kabel 1500 mm

3b

1 x velika pokrivna kapica, desno

6c

1 x vezno vozlišče

3c

2 x mala pokrivna kapica

6d

2 x kabelska zaščita

3d

2 x stikalo SERVO-DRIVE

3e

4 x distančni blažilnik podjetja Blum, Ø 5 mm
4

Pri faktorju moči > 9000 priporočamo uporabo dveh sinhroniziranih
pogonskih enot!

Komplet za pritrditev sprednjih stranic

Omejevalnik odpiralnega kota

ponikljano

plastika

Lesene sprednje stranice in široki
1
aluminijasti okvirji
Ozki aluminijasti okvirji

20S4200

100° temno siva
75° prašno sivo

2x

20K7041

2x

20K7011

20S4200A
Križna zareza Bit-PZ

Sestavljen iz:

Velikost 2, dolžina 39 mm
BIT-PZ KS2

2 x simetrična pritrditev sprednje stranice
1

 a lesene sprednje stranice uporabite 4 vijake za iverno
Z
ploščo(609.1x00) na stran. Za široke aluminijaste okvirje uporabite 4 vijake z ugreznjeno glavo (660.0950) na stran.

7, 8, 9

Omrežni napajalnik Blum,
omrežni kabel in držalo za omrežni napajalnik
strani

86
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AVENTOS HK

Informacije za načrtovanje
AVENTOS HK brez in z sistemom SERVO-DRIVE

Vrtalna pozicija

 


NJO

NJO-)
NJO

NJO-)
NJO

NJO-)
NJO-)
NJO-)
NJO-)

Potreba po prostoru

NJO
NJO
NJO
NJO
NJO
NJO

 

 

SERVO-DRIVE
4&370%3*7&
4&370%3*7&
4&370%3*7&
min 261
3x

SERVO-DRIVE

Ø 4 x 35 mm

Vrtina za razdelilni kabel SERVO-DRIVE samo
levo
*

Globina vrtanja 5 mm

LH Notranja višina korpusa
*

** Alternativna izvrtina

Min. 261 mm z vidnim pritrdilom za omaro

SOB Debelina zgornje stranice omare
Načrtovanje – ozki aluminijasti okvirji

Obdelava sprednje stranice

Ozki aluminijasti okvirji

Lesene sprednje stranice in
1
široki aluminijasti okvirji

Prislon na steni: Potrebna najmanjša reža 5 mm
4x

Ø 3.5 x 15 mm

SOB debele zgornje stranice omare
F

Reža

SFA Stranska pripira sprednje stranice

SFA stranska pripira sprednjih stranic

1

Pri širini obrobe okvirja 19 mm: Možna širina SFA 11–18 mm

 a lesene sprednje stranice uporabite 4 vijake za iverno ploščo(609.1x00)
Z
na stran. Za široke aluminijaste okvirje uporabite 4 pločevinske vijake z
ugreznjeno glavo (660.0950) na stran.

Standard

SERVO-DRIVE
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* Pri spremembah debeline materiala prilagodite obdelovalne mere.

Informacije za načrtovanje
AVENTOS HK brez in z sistemom SERVO-DRIVE

AVENTOS HK

Najmanjša reža

Potreben prostor za okrasne letve
in stranice

D (mm)

16

19

22

26

28

X (mm)

70

59

49

35

26

Omejevalnik odpiralnega kota
Brez

Y = FH x 0.29 - 15 + D

100°

Y = FH x 0.17 - 15 + D

75°

A = FH x 0.26 + 15 - D

Stikalo SERVO-DRIVE

MF

najmanjša reža pri odpiranju (2 mm)

Vrtalna pozicija za distančni blažilnik podjetja Blum

Distančni blažilnik podjetja Blum
Običajno priporočamo 4 distančne blažilnike podjetja Blum – vgrajeni v bližini stikala.
Za določene uporabe (visoke sprednje stranice, manjša teža) sta včasih dovolj že 2
distančna blažilnika podjetja Blum. Priporočamo pripirni poskus.
Priporočilo za aluminijasti okvir: Na stranici korpusa predvidite izvrtine za distančne
blažilnike podjetja Blum. Pri pritrjevanju distančnih blažilnikov podjetja Blum na sprednji stranici je treba opraviti pripirni poskus.

Distančnih blažilnikov podjetja Blum ne lepite!
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AVENTOS HK

Podatki za naročilo
TIP-ON za AVENTOS HK

4 vrst zbiralnikov moči je primernih za

pokritje obsežnega področja uporabe.
4a 4b

S pomočjo faktorja moči lahko določite,
kateri zbiralnik moči je najustreznejši.

Faktor moči je odvisen od teže sprednje

3

stranice in višine korpusa.

3

Faktor moči in teža sprednjih stranic se

lahko z uporabo tretjega zbiralnika moči
povečata za 50 %.
2b
1

2a
5

4a
4b

TIP-ON
Faktor moči (LF) = višina korpusa (KH) (mm) x teža sprednje stranice
LF 3200–9000

LF 750–2500
20K2500T

20K2900T

20K2300T
LF 480–1500

20K2700T
LF 1500–4900
Faktor moči LF

Obojestranski zbiralnik moči
V mejnih območjih posameznih zbiralnikov moči priporočamo pripirni poskus!
1

Komplet zbiralnika moči
Faktor moči

2

Komplet pokrivnih kapic
plastika

Odpiralni kot

480–1500

107°

20K2300T

750–2500

107°

20K2500T

1500–4900

107°

20K2700T

3200–9000

100°

*)

svetlo siva, svileno bela,
temno siva

20K2900T

20K8000

Sestavljen iz:
2a

1 x velika pokrivna kapica, levo

Sestavljen iz:

2b

1 x velika pokrivna kapica, desno

2 x simetrični zbiralnik moči

2c

2 x mala pokrivna kapica

6 x vijak za iverno ploščo Ø 4 x 35 mm
Maks. teža sprednje stranice 18 kg pri uporabi dveh
zbiralnikov moči

Omejevalnik odpiralnega kota

*) Predhodno nameščen omejevalnik odpiralnega kota

100° temno siva

plastika
75° prašno sivo
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2x

20K7041

2x

20K7011

Podatki za naročilo
TIP-ON za AVENTOS HK

3

4b

Komplet za pritrditev sprednjih stranic

AVENTOS HK

Koplet dolge različice mehanske odpiralne opore TIP-ON
Za sprednje stranice višje od 500 mm

ponikljano
Lesene sprednje stranice in široki
1
aluminijasti okvirji

20S4200

za vrtanje Ø 10 x 76 mm
SW, PG, TS *

20S4200A

Ozki aluminijasti okvirji

956A1004

z magnetom
Potisna pot pribl. 38 mm

Sestavljen iz:

Sestavljen iz:

2 x simetrična pritrditev sprednje stranice

1 x mehanska odpiralna opora TIP-ON
1 x zaporna plošča za privitje

1

4a

1 x vijak za iverno ploščo 609.1500

 a lesene sprednje stranice uporabite 4 vijake za iverno ploščo
Z
(609.1x00). Za široke aluminijaste okvirje uporabite 4 vijak z ugreznjeno glavo za pločevino (660.0950).

Komplet TIP-ON

3

3

5

O pozorilo: samolepilna ploščica je alternativa vijačenju z vijaki

priključna ploščica
Ravna priključna ploščica

Za sprednje stranice vključno z višino
500 mm

NI-L, SW, PG, TS * Kratka različica – 20/17

956.1201

za vrtanje Ø 10 x 50 mm

NI-L, SW, PG, TS * Dolga različica – 20/32

956A1201

SW, PG, TS *

Križna priključna ploščica
956.1004

z magnetom

PG * Dolga različica – 37/32

Potisna pot pribl. 18 mm

Vijaki

956A1501

Sestavljen iz:

EXPANDO

956A15E1

1 x mehanska odpiralna opora TIP-ON

Montaža z vijakii za iverno ploščo Ø 3.5 mm ali Ø 4 mm

1 x zaporna plošča za privitje

2

1 x vijak za iverno ploščo 609.1500
2

O pozorilo: samolepilna ploščica je alternativa vijačenju z vijaki

Križna zareza Bit-PZ
Velikost 2, dolžina 39 mm

BIT-PZ KS2

*	NI-L – nikelj, lakiran, SW – svileno bela, PG – platinasto siva, TS – terra črna
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AVENTOS HK

Informacije za načrtovanje
TIP-ON za AVENTOS HK

Vrtalna pozicija

Potreba po prostoru

* Globina vrtanja 5 mm

*M
 in. 261 mm z vidnim pritrdilom za omaro

SOB Debelina zgornje stranice omare
3x

Ø 4 x 35 mm

Načrtovanje – ozki aluminijasti okvirji

Obdelava sprednje stranice

Ozki aluminijasti okvirji

Lesene sprednje stranice in
1
široki aluminijasti okvirji

Prislon na steni: Potrebna najmanjša reža 5 mm
4x

Ø 3.5 x 15 mm

SOB Debelina zgornje stranice omare
F

Reža

SFA Stranska pripira sprednje stranice

SFA stranska pripira sprednjih stranic

1

Pri širini obrobe okvirja 19 mm: Možna širina SFA 11–18 mm

 a lesene sprednje stranice uporabite 4 vijake za iverno ploščo(609.1x00)
Z
na stran. Za široke aluminijaste okvirje uporabite 4 pločevinske vijake z
ugreznjeno glavo (660.0950) na stran.

TIP-ON
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* Pri spremembah debeline materiala prilagodite obdelovalne mere.

Informacije za načrtovanje
TIP-ON za AVENTOS HK

AVENTOS HK

Najmanjša reža

Potreben prostor za okrasne letve
in stranice

D (mm)

16

19

22

26

28

X (mm)

70

59

49

35

26

Omejevalnik odpiralnega kota
Brez

Y = FH x 0.29 - 15 + D

100°

Y = FH x 0.17 - 15 + D

75°

A = FH x 0.26 + 15 - D

MF

najmanjša reža pri odpiranju (2 mm)
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AVENTOS HK

Informacije za načrtovanje
TIP-ON za AVENTOS HK

Pritrdilni položaj mehanske odpiralne opore TIP-ON
Kratka različica

Dolga različica

mi

mi

n7

n5

0

6
1/2

1/2

1/2
0
Ø1

1/2
0
Ø1

0.6

0.6

Za sprednje stranice vključno z višino 500 mm

Za sprednje stranice višje od 500 mm

Načrtovane mere mehanske odpiralne opore TIP-ON
Kratka različica

Dolga različica

min 1.5

min 1.5

min 50
min 2.6
min 3.1*

min 2.6
min 3.1*

min 76

Najmanj 2.6 mm z zaporno ploščo za lepljenje / * najmanj 3.1 mm z zaporno ploščo za privijačenje
Pritrdilni položaj priključne ploščice
Ravna priključna ploščica – kratka različica – 20/17

Ravna priključna ploščica – dolga različica – 20/32

Križna priključna ploščica – dolga različica – 37/32

79

53

14

=

14

79

=

50

=

=

=

=

Načrtovalne mere priključne ploščice

14.5

Ravna priključna ploščica – dolga različica – 20/32

14.5

Ravna priključna ploščica – kratka različica – 20/17

17

20

32

20

*

* Tovarniška nastavitev = 2 mm
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min 1.5*

* Tovarniška nastavitev = 2 mm

AVENTOS HK

Informacije za načrtovanje
TIP-ON za AVENTOS HK

Načrtovalne mere priključne ploščice
Križna priključna ploščica – dolga različica – 37/32

min 1.5*

* Tovarniška nastavitev = 2 mm
Načrtovanje zaporne plošče za privitje



FAu

7.5

'"V

3*

Za vrtanje



Ravna priključna
ploščica




'"V

Križna priključna
ploščica

* Pri priporni ploščici, ki se privije, priporočamo, da se pozicija TIP-ON zamakne za 3 mm.
FAu Pripira sprednjih stranic spodaj

TIP-ON
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AVENTOS HK-S
Majhna vrata veliko
udobje pri premikanju

AVENTOS HK-S je najprimernejša izbira za majhna vrata v visokih omarah, npr. nad

hladilnikom. Harmonične in pregledne velikosti okovja so idealne za manjše pohištvo,
prostor za shranjevanje pa lahko optimalno izkoristimo.

Ogled filma montaže in
nastavitev

www.blum.com/1oMl3U

66

Sprednje stranice brez držal

To rešitev omogoča zbiralnik

AVENTOS HK-S odpirajo že z

in robustno vzmetno enoto.

se s sistemom TIP-ON za

rahlim dotikom. Vrata zapremo

moči s funkcijo BLUMOTION

tako, da jih enostavno potisnemo nazaj.
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AVENTOS HK-S

Pregled

4b
3

3

2b

1

2a

4a

68

Pregled

1

Zbiralnik moči

2a

Pokrivna kapica levo

2b

Pokrivna kapica desno

3

Pritrditev sprednje stranice

4a

TIP-ON

4b

Samolepilna ploščica

AVENTOS HK-S

Standard

TIP-ON
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AVENTOS HK-S

Podatki za naročilo
AVENTOS HK-S brez in z sistemom TIP-ON

3 vrste zbiralnikov moči so primerne za pokritje obsežnega področja
uporabe.

4b

S pomočjo faktorja moči lahko določite,
kateri zbiralnik moči je najustreznejši.

3

Faktor moči je odvisen od teže sprednje

stranice in višine korpusa. Faktor moči in

3

teža sprednjih stranic se lahko z uporabo tretjega zbiralnika moči povečata za
50 %.

2

Najvišja višina korpusa pri AVENTOS

HK-S je 600 mm. Višji korpusi se lahko

1

5

uporabijo le v kombinaciji z jeklenim

4a

pritrdilom sprednje stranice 175H3100.

Standard

TIP-ON

Faktor moči (LF) = višina korpusa KH (mm) x teža sprednje stranice vključno z dvojno težo ročajev (kg)
LF 400–1000

LF 400–1000

20K2C00.02

20K2C00T

20K2B00.02

20K2E00.02

20K2B00T

LF 220–500

LF 960–2215

LF 220–500
Faktor moči LF

Obojestranski zbiralnik moči

20K2E00T
LF 960–2215
Faktor moči LF

Obojestranski zbiralnik moči

V mejnih območjih posameznih zbiralnikov moči priporočamo pripirni poskus!
1

Komplet zbiralnika moči

1

Faktor moči

Vzmet

Faktor moči

Vzmet

220–500

šibka

20K2B00.02

220–500

šibka

20K2B00T

400–1000

srednja

20K2C00.02

400–1000

srednja

20K2C00T

960–2215

močna

20K2E00.02

960–2215

močna

20K2E00T

Odpiralni kot

107°

Odpiralni kot

107°

Sestavljen iz:
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Komplet zbiralnika moči

Sestavljen iz:

2 x simetrični zbiralnik moči

2 x simetrični zbiralnik moči

2 x velika pokrivna kapica, levo/desno
svetlo siva, svileno bela, temno siva

2 x velika pokrivna kapica, levo/desno
svetlo siva, svileno bela, temno siva

6 x vijak za iverno ploščo, premer 4 x 35 mm

6 x vijak za iverno ploščo, premer 4 x 35 mm

AVENTOS HK-S

Podatki za naročilo
AVENTOS HK-S brez in z sistemom TIP-ON

3

5

Pritrditev sprednje stranice
Lesene sprednje stranice in široki
1
aluminijasti okvirji
1

Priključna ploščica
Ravna priključna ploščica

2x

175H3100

Plastika, vijaki
NI-L, SW, PG, TS

 a lesene sprednje stranice uporabite 2 vijake za iverno
Z
ploščo (609.1x00). Za široke aluminijaste okvirje uporabite
2 vijak z ugreznjeno glavo za pločevino (660.0950).

3

956.1201

Kratka različica – 20/17
Križna priključna ploščica

3

3

Komplet za pritrditev sprednjih stranic

PG Dolga različica – 37/32

Ozki aluminijasti okvirji
20K4A00A01
Sestavljen iz:

Vijaki

956A1501

EXPANDO

956A15E1

Montaža z vijak za iverno ploščo Ø 3.5 mm ali Ø 4 mm

2 x pritrditev sprednje stranice levo/desno
4

Omejevalnik odpiralnega kota

Komplet TIP-ON
za vrtanje Ø 10 x 50 mm

plastika

Plastika

100° temno siva

SW, PG, TS

3

75° prašno sivo

Kratka različica, dolžina 50 mm

2x

20K7A41

2x

20K7A11

956.1004

Sestavljen iz:
4a
4b

Križna zareza Bit-PZ

1 x mehanska odpiralna opora TIP-ON
1 x zaporna plošča za privitje

2

Velikost 2, dolžina 39 mm
BIT-PZ KS2

1 x vijak za iverno ploščo 609.1500
2

O pozorilo: samolepilna ploščica je alternativa vijačenju z vijaki
3	

NI-L – nikelj, lakiran, SW – svileno bela, PG – platinasto siva, TS – terra črna
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AVENTOS HK-S

Informacije za načrtovanje
AVENTOS HK-S brez in z sistemom TIP-ON

Vrtalna pozicija

Pritrdilni položaj

SOB Debelina zgornje stranice omare

3x

Ø 4 x 35 mm

Potreba po prostoru

*M
 in. 240 mm z vidnim pritrdilom za omaro
Višina korpusa do maksimalno 400 mm

Načrtovanje – ozki aluminijasti okvirji

78-F

Obdelava sprednje stranice

Ozki aluminijasti okvirji

Lesene sprednje stranice in
široki aluminijasti okvirji1

Ø 3.5 x 15 mm
SOB Debelina zgornje stranice omare
F

Reža

SFA Stranska pripira sprednje stranice
1

Za lesene sprednje stranice uporabite 2 vijake za iverno ploščo
(609.1x00). Za široke aluminijaste okvirje uporabite 2 vijak z ugreznjeno
glavo za pločevino (660.0950).

Standard
TIP-ON
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SFA stranska pripira sprednjih stranic
Pri širini obrobe okvirja 19 mm: Možna širina SFA 11–18 mm
* Pri spremembah debeline materiala prilagodite obdelovalne mere.

Informacije za načrtovanje
AVENTOS HK-S brez in z sistemom TIP-ON

AVENTOS HK-S

Najmanjša reža

Potreben prostor za okrasne letve
in stranice

D (mm)

16

19

22

26

X (mm)

70

59

49

35

Omejevalnik odpiralnega kota
Brez

Y = FH x 0.29 - 15 + D

100°

Y = FH x 0.17 - 15 + D

75°

A = FH x 0.26 + 15 - D

MF

najmanjša reža pri odpiranju (2 mm)
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AVENTOS HK-S

Informacije za načrtovanje
TIP-ON za AVENTOS HK-S

Pritrdilni položaj mehanske odpiralne opore TIP-ON

mi

n5

0

1/2

1/2
0
Ø1

0.6

Za sprednje stranice vključno z višino 500 mm
Načrtovane mere mehanske odpiralne opore TIP-ON

min 1.5

min 50
min 2.6
min 3.1*
Najmanj 2.6 mm z zaporno ploščo za lepljenje
* Najmanj 3.1 mm z zaporno ploščo za privijačenje
Pritrdilni položaj priključne ploščice
Ravna priključna ploščica – kratka različica – 20/17

53

14

Križna priključna ploščica – dolga različica – 37/32

79

=

50

=

=

=

Načrtovalne mere priključne ploščice
Križna priključna ploščica – dolga različica – 37/32

14.5

Ravna priključna ploščica – kratka različica – 20/17

17

20

min 1.5*

min 1.5*

* Tovarniška nastavitev = 2 mm
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* Tovarniška nastavitev = 2 mm

AVENTOS HK-S

Informacije za načrtovanje
TIP-ON za AVENTOS HK-S

Načrtovanje zaporne plošče za privitje


FAu

7.5
3*

Za vrtanje


'"V

Ravna priključna
ploščica




'"V

Križna priključna
ploščica

* Pri priporni ploščici, ki se privije, priporočamo, da se pozicija TIP-ON zamakne za 3 mm.
FAu Pripira sprednjih stranic spodaj

TIP-ON
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AVENTOS HK-XS
Majhno okovje –
več udobja

AVENTOS HK-XS je kompaktno okovje za majhna poklopna dvižna vrata pri visečih omaricah.
Zaradi tanke zasnove sistem AVENTOS HK-XS omogoča veliko svobode pri oblikovanju.
V kombinaciji z odmičnimi sponami CLIP top BLUMOTION se zapirajo nežno in tiho.

Ogled filma montaže in
nastavitev

www.blum.com/Z3VmS
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Izjemno udobje

Raznolike možnosti

Preverjena kakovost

Brezstopenjska zaustavitev

stranicah iz lesa s širokim ali

Dvižna ročica z robustno

pri premikanju

omogoča, da se dvižna vrata

zaustavijo v poljubnem položaju
in so vedno zlahka dosegljiva.

Tudi pri debelih sprednjih

ozkim aluminijastim okvirjem so
pritrdilni položaji vedno enaki.
Tako lahko uporabite različne

materiale in debeline sprednje
stranice.

podjetja Blum

vzmetno enoto je osrednji del
kompaktnega okovja, s katerim sistem AVENTOS HK-XS

prepriča z izredno stabilnostjo in
dolgo življenjsko dobo. Tako je

kakovost zagotovljena za celotno življenjsko dobo pohištva.
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AVENTOS HK-XS

Pregled

4b

3

3

2a

2b

1

4a
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Pregled

1

Zbiralnik moči

2a

Pritrditev sprednje stranice

2b

Pritrditev na korpus

3

Odmična spona

4a

TIP-ON

4b

Samolepilna ploščica

AVENTOS HK-XS

Standard

TIP-ON

79

AVENTOS HK-XS

Podatki za naročilo

▬▬Izjemno primerno za višje montirano
visečo omarico

▬▬Višina korpusa od 240 mm do 600 mm
▬▬Notranja globina od najmanj 125 mm
▬▬Zaradi kombinacije z odmičnimi sponami

6b

CLIP top BLUMOTION se zapira nežno
in tiho

▬▬Za odpiranje sprednjih stranic brez držal

4

3

je možna kombinacija s sistemom TIP-ON

▬▬Uravnoteženo udobje pri premikanju zaradi

5

majhne delovne moči, brezstopenjske
zaustavitve in sistema BLUMOTION

7

6a
2

▬▬Enostavna montaža skoraj brez orodja in
preprosta nastavitev

▬▬Simetrična dvižna ročica – enostranska ali
obojestranjska

1

▬▬Visoko kakovosten dizajn

Faktor moči (LF) = višina korpusa KH (mm) x teža sprednje stranice vključno z dvojno prijemalno težo (kg)
TIP-ON

Standard
LF 500–1500

LF 500–1200

20K1301

20K1301T

20K1101

20K1501

20K1101T

20K1501T

LF 200–1000

LF 800–1800

LF 180–800

LF 800–1600

Enostranski akumulator

Faktor moči LF

Enostranski akumulator

Faktor moči LF

Navodilo: pri obojestranski uporabi se faktor moči podvoji.
V mejnih območjih posameznih dvižnih ročic priporočamo pripirni poskus!

1

Simetrični zbiralnik moči

1

Faktor moči

Faktor moči

200–1000

20K1101

180–800

20K1101T

500–1500

20K1301

500–1200

20K1301T

800–1800

20K1501

800–1600

20K1501T

Odpiralni kot 105°*

* Pri odmičnih sponah z manjšim odpiralnim kotom, je ta zaradi odmičnih spon omejen.
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Simetrični zbiralnik moči

Odpiralni kot 105°*

Podatki za naročilo

2

Pritrditev na korpus

7

Ponikljano jeklo

AVENTOS HK-XS

Ravna priključna ploščica
Plastika, vijaki
3

Vijaki

20K5101

NI-L, SW, PG, TS

EXPANDO

20K51E1

Kratka različica – 20/17
956.1201

3

Križna zareza Bit-PZ

Pritrditev sprednje stranice
Ponikljano jeklo
Vijaki

Velikost 2, dolžina 39 mm

1

20K4101
20K41E1

EXPANDO

20K4101A

Ozki aluminijasti okvirji
4

BIT-PZ KS2

Priporočene odmične spone

2

Pokrivna kapica ročice odmične spone

CLIP top BLUMOTION 110°
Vijaki
INSERTA

Pribor CLIP top BLUMOTION 110°/ CLIP top 110°

Pritisk/vtisk

z vzmetjo

2 x*

71B3550

Nepotiskano

z vzmetjo

2 x*

71B3590

Vtisnjeno

70.1503
Blum

70.1503.BP

CLIP top 110° za TIP-ON

5

Vijaki

brez vzmeti

2 x*

70T3550.TL

Pokrivna kapica za posodico odmične spone

INSERTA

brez vzmeti

2 x*

70T3590.TL

CLIP top BLUMOTION

70T3504

CLIP top

70T3504

Priporočene montažne plošče
Standardne montažne ploščice,
odmik odvisen od reže zgoraj
Pritrditev

Odmik

Vijaki

0 mm

2 x*

175H3100

0 mm

2 x*

177H3100E

EXPANDO
6

Odmik posodice odmične spone
1.5 mm
Privijanje
CLIP top BLUMOTION

Komplet TIP-ON

Omejevalnik odpiralnega kota 86°

Za vrtanje Ø 10 x 50 mm

Plastika

Plastika

Črna

SW, PG, TS

70T3507.21

70T3553

3

Kratka različica, dolžina 50 mm

956.1004
Vijak za iverko

Sestavljen iz:
6a

1 x TIP-ON

6b

1 x zaporna plošča za privitje

4

Ø 3.5 x 15 mm

609.1500

Ø 3.5 x 17 mm

609.1700

1 x vijak za iverko 609.1500
1	

Za lesene sprednje stranice uporabite 2 vijaka za iverko (609.1x00). Za široke aluminijaste okvirje uporabite 2 pločevinska vijaka z ugreznjeno glavo (660.0950).

2	

Alternativno so možne tudi odmične spone CLIP top BLUMOTION, 95° odmične spone za profilna vrata, 95° odmične spone za aluminijast okvir ali odmične
spone CLIP top 107°, 110°, 95° odmične spone za profilna vrata, 95° odmične spone za aluminijast okvir v kombinaciji s sistemom BLUMOTION 973A za natikanje
ali brez vzmeti (TIP-ON). Glejte katalog izdelkov Blum.

3	

NI-L – nikelj, lakiran, SW – svileno bela, PG – platinasto siva, TS – terra črna

4

Opozorilo: samolepilna ploščica je alternativa vijačenju z vijaki

* Za število odmičnih spon glejte obdelavo sprednje stranice.
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AVENTOS HK-XS

Načrtovanje

137+D+K
SOB
32

H

min LH = 200

Potreben prostor za dvižno ročico

min LH = 200

Vrtalni položaj

min 125*
min 125* 27 27
(min(min
100*)100*)

37
(45)
H = 137 + D + K + SOB
D
K

Odmik montažne ploščice

LH

Koleno odmične spone

* Min. 200 mm z vidnim pritrdilom za omaro

Notranja višina korpusa

Ravna odmična spona (kotni pripir) 0 mm
Polkriva odmična spona (srednji pripir) 9.5 mm
Kriva odmična spona (notranji pripir) 18 mm
SOB Debelina zgornje stranice korpusa

15.5

32

125.5+D+K
(131.5+D+K)

Načrtovanje – ozki aluminijasti okvirji

FAo

126+D+K
(132+D+K)

FAo

Pozicije montaže okovja na sprednji stranici

Ozki aluminijasti okvirji

Lesene sprednje stranice
1
in široki aluminijasti okvirji

Ø 3.5 x 15 mm
FAo

Pripira sprednjih stranic zgoraj

SFA Stranska pripira sprednje stranice
Število odmičnih spon
3 odmične spone od širine korpuse 900 mm oz. faktorja moči 1800
4 odmične spone pri širini korpusa 1200 mm oz. od faktorja moči 2700

Pri širini obrobe okvirja 19 mm: Možna širina SFA 11–18 mm
SFA Stranska pripira sprednje stranice
R

1

 a lesene sprednje stranice uporabite 2 vijaka za iverko (609.1x00).
Z
Za široke aluminijaste okvirje uporabite 2 vijaka za kovino z ugreznjeno glavo
(660.0950).

Polmer

* Pri spremembah debeline materiala prilagodite obdelovalne mere.

( ) Posebne vrtalne pozicije za notranjo globino do najmanj 100 mm
Za optimalno gibanje uporabite standardne vrtalne pozicije za notranjo globino najmanj 125 mm
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AVENTOS HK-XS

Načrtovanje

Potreben prostor

Potreben prostor
za okrasne letve in stranice

Najmanjša reža

'%

:

')

Y = (FH – a) x 0.3
FD (mm)

16

19

22

24

FD (mm)

16

19

22

24

MFu	Najmanjša reža spodaj (1.5 mm)

a

45

34

23

15

X

45

34

23

15

MFo	Najmanjša reža zgoraj, odvisno od uporabljene odmične spone – glejte katalog
izdelkov Blum

(mm)

FD

Debelina sprednje stranice

FH

Višina sprednje stranice

(mm)

FD

Debelina sprednje stranice

CLIP top BLUMOTION 110°/
CLIP top 110°

Najmanjša reža (F) za sprednje stranice z radijem (R = 1 mm)
pri delovni nastavitvi za CLIP top BLUMOTION 110°/CLIP top 110°
Debelina sprednje stranice FD
23

3

0.5

0.8

1.0

1.2

1.5

1.8

4

0.5

0.8

1.0

1.2

1.4

1.7

24

25

2.2

2.7

3.5

4.3

2.0

2.5

3.1

3.8

26

5

0.5

0.8

0.9

1.2

1.4

1.7

2.0

2.4

2.9

3.4

6

0.5

0.8

0.9

1.2

1.3

1.6

1.9

2.3

2.7

3.2

7

0.5

0.8

0.9

1.1

1.3

1.6

1.9

2.2

2.6

3.0

28

30

66.5

Dodatno pri + 2 mm stranski nastavitvi

11

+ 0.2 + 0.4 + 0.4 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5

CLIP top BLUMOTION 110°/ CLIP top 110°

FA

22

12

21

F

20

TB 3-7

19

21.5

TB

18

Priporočamo
pripirni poskus

TB

16

Pripira sprednje stranice FA
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3

4

5

6

7

0
TB

3
6
9

3

4

5

Montažna plošča

TB

3

4

6

7

5

15

16

17

18

3

4

5

6

7

6

7
F

Reža

FA Pripira sprednjih stranic
TB Vrtalni razmik za posodico

Vrtalni razmik za posodico
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AVENTOS HK-XS

Načrtovanje s sistemom TIP-ON

Pritrdilni položaj
Kratka različica TIP-ON

mi

Ravna priključna ploščica – kratka različica – 20/17

n5

0

53
1/2

1/2
0
Ø1

14

=

=

0.6

Načrtovalne mere
Ravna priključna ploščica – kratka različica – 20/17

14.5

Kratka različica TIP-ON

min 1.5

min 50

17

min 2.6
min 3.1*

20

najmanj 2.6 mm z zaporno ploščo za lepljenje
* najmanj 3.1 mm z zaporno ploščo za privitje

Delovna nastavitev = 2 mm

Načrtovanje zaporne plošče za privitje


FAu

7.5
3*

Za vrtanje
FAu	Pripira sprednjih stranic spodaj
Pri zaporni plošči, ki se privije, priporočamo, da se nastavitev TIP-ON zamakne za 3 mm.
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'"V

Ravna priključna ploščica

Obdelovalni pripomočki

AVENTOS HK-XS

Obdelava sprednje stranice
Pritrditev sprednje stranice

Odmične spone

Odmične spone

Univerzalna vrtalna šablona

ECODRILL

Vrtalna šablona za odmične spone

ZML.0040

M31.1000

Ø 8 mm / Ø 2.5 mm

65.059A

Ø 2.5 mm

65.055A

Obdelava korpusov
Montaža korpusa

Montažna plošča

Univerzalna posamezna šablona

Obdelava TIP-ON

Omejevalni kotnik
65.1051.02

Vrtalna šablona TIP-ON
65.5300

Uporabno tudi za pritrditev na korpus

Za vrtanje

65.5010

Uporabno tudi za TIP-ON za AVENTOS
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AVENTOS

Podatki za naročilo
Omrežnega napajalnika podjetja Blum in pribora

7
9

6c
8

6d
6b

6c, 6d

Sponka za povezovanje + kabelska zaščita

9

Omrežni kabel
Države

Z10V100E.01

črna
6b, 6d

7

Z10M200E

Omrežni kabel za Evropo
Omrežni kabel za Švico

Z10M200C

Razdelilni kabel za prirezovanje + kabelska zaščita

Omrežni kabel za ZDA, Kanado

Z10M200U

Električni kabel dolžine 8 m s 5 kosi
kabelske zaščite

Omrežni kabel za Japonsko
Z10K800AE

Z10M200J
Z10M200S.01

Omrežni kabel za Brazilijo
Omrežni kabel za VB

Z10M200B

Omrežni napajalnik podjetja Blum 24 W

Omrežni kabel za Dansko

Z10M200D

Jezikovni paketi navodil za uporabo in
montažo

Omrežni kabel za Islandijo

Z10M200I

Omrežni kabel za Avstralijo

Z10M200K

A DE, EN, FR, IT, NL

Z10NE030A

Omrežni kabel za Kitajsko

Z10M200N

B DA, EN, FI, NO, SV

Z10NE030B

Omrežni kabel za Argentino

Z10M200A

C EL, EN, HR, SL, SR, TR

Z10NE030C

Omrežni kabel za Indijo

Z10M200H

D EN, ES, FR, IT, PT

Z10NE030D

Omrežni kabel za Čile

Z10M200L

E CS, HU, SK, PL

Z10NE030E

Omrežni kabel za Tajvan

Z10M200T

F

Z10NE030F

Omrežni kabel za Južno Afriko

Z10M200Z

G EN, ES, FR, (US, CA)

Z10NE030G

Omrežni kabel za Evropo, brez vtiča

H EN, ZH

Z10NE030H

BG, ET, LT, LV, RO, RU

Z10M200E.OS

Držalo za kabel
8

Držalo za omrežni napajalnik – montaža na steno

S pomočjo držala za kabel lahko na primer
preprosto pritrdite razdelilni kabel na korpus.

Z10NG120

svetlo siva

Z10K0009

bela

Omrežni priključek Blum 12 W z omrežnim kablom (1120 mm)*, alternativa k točkam 7, 8, 9: Samo za posamezno uporabo
Omrežni adapter (x)
E

B

Jezikovni paket (y)
K

R

N

U

* Z razdelilnim kablom lahko skupno dolžino podaljšate na največ 2000 mm

A

A DE, EN, FR, IT, NL

E CS, HU, SK, PL

B DA, EN, FI, NO, SV

F

C EL, EN, HR, SL, SR, TR

G EN, ES, FR, (US, CA)

D EN, ES, FR, IT, PT

H EN, ZH

BG, ET, LT, LV, RO, RU

Z10NA30xyF
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Montaža
Omrežnega napajalnika podjetja Blum in pribora

Potreba po prostoru in varnostna razdalja za držalo za omrežni napajalnik Blum oz. omrežni priključek Blum
Za kroženje zraka morate upoštevati
varnostno razdaljo 30 mm (glejte skico),
sicer obstaja nevarnost pregrevanja omrežnega napajalnika Blum oz.
omrežnega priključka Blum.

Montaža na zgornji stranici
6b Razdelilni kabel za prirezovanje
6c

Vezno vozlišče

6d Kabelska zaščita
7

Omrežni napajalnik podjetja Blum

8

Držalo za omrežni napajalnik

9

Omrežni kabel

Na en razdelilni kabel je lahko priključen
le en omrežni napajalnik Blum!

Napeljava kabla nazaj

Napeljava kabla navzgor

Priporočeno

Na izbiro
Sprednji rob korpusa do
sredine vrtine
HF: 167 mm
HS: 69 oz. 167 mm
HL: 74.5 oz. 167 mm
HK: 167 mm
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Montaža
Omrežnega napajalnika podjetja Blum in pribora

Načrt za povezavo s kabli za dva korpusa

Držalo za omrežni napajalnik

4

5

Varovanje pred snetjem

7
6

9
8
10

Ne poškodujte konic za preboj!
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Montaža
Omrežnega napajalnika podjetja Blum in pribora

AVENTOS

Montaža v kombinaciji s sistemom SERVO-DRIVE za sisteme Box in sisteme vodil

6b Razdelilni kabel za prirezovanje
6c

Vezno vozlišče

6d Kabelska zaščita
7

Omrežni napajalnik podjetja Blum

8

Držalo za omrežni napajalnik

9

Omrežni kabel

Na en razdelilni kabel je lahko priključen
le en omrežni napajalnik Blum!
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Pregled funkcij
SERVO-DRIVE za AVENTOS

Začetek uporabe

A

Aktiviranje stikala SERVO-DRIVE

Na izbiro

Dodatne funkcije

B

C

Aktiviranje sinhronizacije

D

Aktiviranje preprečevanja trkov

Izvedba referenčne vožnje

Deaktiviranje

E

Reset Motion

F

Reset Wireless

Razpored tipk
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1

Pogonska enota

2

Tipka <Reset Motion>

3

Dioda LED Motion

4

Tipka <SWITCH>

5

Tipka <SYNC>

6

Tipka <COLL>

7

Tipka <Reset Wireless>

8

Dioda LED Wireless

9

Stikalo SERVO-DRIVE

Začetek uporabe
SERVO-DRIVE za AVENTOS

Upravljanje

A

Neprekinjeno sveti

AVENTOS

Utripa

Aktiviranje stikala SERVO-DRIVE
Vzpostavitev brezžične povezave med stikalom za SERVO-DRIVE in pogonsko enoto.
Eno stikalo za SERVO-DRIVE se lahko vedno dodeli le eni pogonski enoti.

1

2

Pritisnite in držite tipko
<SWITCH>, dokler dioda
LED ne prične utripati

3

Držite stikalo SERVO-DRIVE,
da dioda LED prične neprekinjeno svetiti

Ponovite postopek A 1–2 z vsemi preostalimi stikali SERVO-DRIVE na korpusu.

Na izbiro

Dodatne funkcije

B

C

Aktiviranje sinhronizacije

D

Aktiviranje preprečevanja trkov

Izvedba referenčne vožnje
Z referenčnim premikom zazna pogonska enota vse potrebne parametre.

1

Potreben je referenčni premik: dioda
LED utripa.

2

3

4

Ročno zaprite sprednjo stranico.

Pritisnite sprednjo stranico: samodejno se začne referenčni premiki.

Sprednja stranica se dvakrat samodejno odpre in zapre: postopka
nikakor ne prekinite oz. ustavite

Če se referenčni premika prekine, ga ponastavite – glejte Resetiranje Motion E 1.
Ponovno zaženite referenčni premik.
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Dodatne funkcije
SERVO-DRIVE za AVENTOS

Upravljanje

C

Neprekinjeno sveti

Utripa

Aktiviranje sinhronizacije
Sinhronizirajo se lahko do tri pogonske enote in se tako hkrati premikajo.
Ta funkcija je potrebna pri več omarah z neprekinjeno sprednjo stranico.

1

2
Pritisnite tipko <SYNC> 1. pogonske
enote, dokler dioda LED ne prične
utripati

3
D

Pritisnite tipko <SYNC> 2. pogonske
enote, dokler dioda LED obeh sinhroniziranih pogonskih enot neprestano ne sveti
zeleno.

Ponovite postopek C 1–2 z vsemi preostalimi pogonskimi enotami.

Aktiviranje preprečevanja trkov
Pogonske enote (največ 6 enot) se poveže tako, da je lahko v danem trenutku odprta največ ena
sprednja stranica, kar preprečuje morebitne trke sprednjih stranic.
Dokler je ena od povezanih sprednjih stranic odprta, se prepreči odpiranje drugih sprednjih stranic.

1

Pritisnite tipko <COLL> 1. pogonske
enote, dokler dioda LED ne prične
utripati

5
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2

3

4

Ročno zaprite sprednjo stranico.

2. stranico odprite ročno

Pritisnite tipko <COLL> 2. pogonske
enote, dokler dioda LED obeh
sinhroniziranih pogonskih
enot neprestano ne sveti zeleno.

Ponovite postopek D 1–4 pri vseh preostalih korpusih.

Deaktiviranje
SERVO-DRIVE za AVENTOS

AVENTOS

Utripa hitro

E

Reset Motion
Ponastavitev referenčnega premika in omogočanje ponovnega referenčnega premika.

1
Pritisnite tipko <Reset Motion> s kemičnim svinčnikom in jo držite vsaj 3 sekunde,
da dioda LED prične hitro utripati.

F

Reset Wireless
Deaktivira vse funkcije:
vsa aktivirana stikala SERVO-DRIVE, sinhronizacije in funkcije za preprečevanje trkov posamezne pogonske enote se izbrišejo.

1
Pritisnite tipko <Reset Wireless> s kemičnim svinčnikom in jo držite vsaj 3 sekunde,
da dioda LED prične hitro utripati.

Svetlobni signali diode LED Motion

Svetlobni signali diode LED Wireless

Utripa oranžno

Potreben je referenčni premik

Utripa zeleno

Način za aktiviranje

Neprekinjeno sveti
oranžno

Tok je na voljo

Neprekinjeno sveti
zeleno

Potrditev aktiviranja

Referenčna vožnja je bila uspešno
zaključena

Hitro utripa zeleno

Potrditev deaktiviranja

Potrditev izbire Reset Motion

Neprekinjeno sveti
rdeče

Zadnji postopek se ni uspešno
zaključil

Hitro utripa oranžno

Indikator delovanja
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Podjetje Blum
Podjetje Blum, ki ga je pred več kot 60 leti ustanovil Julius Blum, je
danes mednarodno dejavno družinsko podjetje. K njegovim strateškim
poslovnim področjem sodijo dvižni sistemi, odmične spone in izvlečni
sistemi. Pri razvoju vseh izdelkov je v središču vedno prizadevanje za
popolno gibanje.

www.blum.com
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Blum v Avstriji in po svetu

Globalna korist za stranke

Inovacije

sedmimi tovarnami v Avstriji

lec, trgovec, monter ali uporabnik

vativne rešitve okovja in zagoto-

Podjetje Blum razpolaga s

(Vorarlberg) in drugimi proizvo-

dnimi obrati na Poljskem, v ZDA
in Braziliji, ter ima 28 hčerinskih

družb oz. predstavništev. Podjetje
s svojimi izdelki oskrbuje preko

120 tržišč. V skupini Blum je za-

poslenih skupno 6.900 delavcev,

»Ne glede na to, ali ste proizvajakuhinje – v vsakem primeru boste
lahko dodobra izkoristili prednosti
izdelkov Blum in jih uporabili v

svojo korist«, pravi načelo glo-

balne koristi za stranke podjetja
Blum.

od tega 5.300 v Vorarlbergu.

Da lahko strankam ponudimo inovimo dolgotrajen uspeh podjetja,
dosledno vlagamo v raziskave

in razvoj, v obrate in naprave ter
v izobraževanje delavcev. Z več
kot 2.600 patenti po vsem svetu
sodi podjetje Blum med najbolj
inovativna podjetja v Avstriji.

Kakovost

Okolje

DYNAMIC SPACE

zelo na široko in je ne zahteva

ni, da je preudarno ekološko

dovolj skladiščnega prostora

Podjetje Blum pojmuje kakovost
zgolj pri izdelkih. Enake zahteve
glede kakovosti podjetje izpolnjuje tudi pri svojih storitvah in
pri sodelovanju s strankami in
partnerji.

V podjetju Blum smo prepričaravnanje dolgoročno tudi gospodarno. Dolga življenjska doba

izdelkov pri tem predstavlja le en
pomemben vidik izmed mnogih.

Nadaljnji pomembni ukrepi so tudi
uporaba okolju prijaznih postop-

kov, pametna uporaba materialov
in preudarno gospodarjenje z
energijo.

Izjemen potek dela (Workflow),
(Space) in visoko udobje pri premikanju (Motion) so pomembne
značilnosti praktične kuhinje.

S svojimi idejami za praktične

kuhinje želi podjetje Blum funkcionalnost, udobje in ergonomičnost prenesti tudi v notranjost
pohištva.

95

Julius Blum GmbH

Tovarna okovja

6973 Höchst, Austria

Tel.: +43 5578 705-0

Faks: +43 5578 705-44

E-pošta: info@blum.com

www.blum.com

Blum si pridržuje avtorsko pravico na celotno vsebino.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb.
Tiskano v Avstriji · IDNR: 000.000.0 · EP-206/3 SL-AL/04.17-1

