Sicherheit
NRWG zařízení
dle DIN EN 12101-2

AA 100 DFF (střešní okna)

s vřetenovým pohonem NRWG 250 E dle DIN EN 12101-2

měřítko 1:2,5

AA 100 s AA 610 standard sklopným oknem
ven otvíravé
s vřetenovým pohonem NRWG 110 E dle DIN EN 12101-2

AA 100 s AA 610 HW standard výklopným oknem

dovnitř otvíravé
s elektronickým nadsvětlíkovým otvíračem NRWG100 E dle DIN EN 12101-2

měřítko 1:2,5

Sicherheit
Okna odolná proti vloupání AA 610
dle DIN V ENV 1627 Widerstandsklasse WK1 - WK2 - WK3

Třída odporu WK 1
Zasklení odolné proti vloupání
dle DIN EN 356 a DIN 52290
speciální zasklívací lišta

dodatkové (doplňkový)
bezpečnostní zámky

Třída odporu WK 2
Zasklení odolné proti vloupání
dle DIN EN 356 a DIN 52290
speciální zasklívací lišta
dodatkový
výztuhový profil

dodatkové (doplňkový)
bezpečnostní zámky

dodatkový
zesílený profil

Třída odporu WK 3
Zasklení odolné proti vloupání
dle DIN EN 356 a DIN 52290
speciální zasklívací lišta
dodatkový
výztuhový profil

dodatkové (doplňkový)
bezpečnostní zámky

měřítko 1:2,5

wachenden Fensters montiert. Gegenüberliegend, auf dem beweglichen Teil des Fensters
(Flügel), wird der Empfänger montiert.

Bezkontaktní přenašeč
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Abstandsdiagramm:
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AA 610 HW standard

s bezkontaktním přenašečem

Montageversatz:

přijímač
���������

vysílač
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H4003.2385DE/2007-01/2

boční
montážní přesazení max. 3 mm
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Konformitätserklärung
Wir, SIEGENIA-AUBI KG, erklären voll verantwortlich, dass die AEROCONTROL-Produkte
den Bestimmungen der Directive 1999/5/EG des Rats der Europäischen Union entsprechen.
Umweltschutz

Gemäß den Bestimmungen
der EU (2002/96/EG
und bezkontaktní
2003/108/EG) und dem
ElektroG
Elektronický
přenašeč
umožňuje
zapnutí
sind unsere Produkte konform gemäß WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Wir nehmen Ihre Altgeräte kostenlos zurück und führen Sie dem Recycling zu. Dort werden
alarmové
pavučiny / alarmových smyček na ústřednu
diese zerlegt und nach Materialien sortiert. Soviel wie möglich wird in den Materialzyklus zurück geführt. Elektroprodukte gehören generell nicht in den Hausmüll.
ohlašující
nežádoucí vniknutí.

Dvoudílné uspořádání se sestává z vysílací a přijímací
jednotky.
Vysílač je montován do rámu střeženého okna. Naproti,
na pohyblivý díl okna (křídlo), je montován přijímač

Magnetický spínač
AEROCONTROL

směr magnet

AEROCONTROL je magnetický spínač a byl vyvinut,
aby mechanickou překážku proti vniknutí u oken a
balkónových dveří přes kování doplnil elektronickou
pojistkou. Zde působí jako čidlo systému ohlašující
nežádoucí vniknutí (EMS).
Kromě toho může AEROCONTROL, v závislosti na
provedení, převzít i jiné úkoly, např. vypnutí ventilů u
radiátorů během větrání. Obě funkce se nechají také
kombinovat.

magnetický spínač

Oberflächen

KAWNEER Vám nabízí množství
povrchových úprav. Přebíráme za
Vás celkový průběh zakázky až ke
včasnému dodání. Při eventuálních
změnách a doobjednávkách jsme pro
Vás kontaktním partnerem.

povrchy - elox
(anodizace)
nach DIN 17611, entsprechend den QualanodRichtlinien und den gültigen Güte- und Prüfbestimmungen des EURAS/EWAA-Güte-zeichens.
} standartní eloxace v přírodním odstínu
} dvoustupňový průběh eloxace pro trvale
chráněné dekorativní povrchy
} eloxace je možná v nerezovém designu, tak
jako v pestrých barevných tónech
} provedení v nerezovém designu se stará o
obzvláštní povrchovou kvalitu
} speciální barvy a povrchy na poptávku

povrchy - lakování
nach den Güte- und Prüfbestimmungen der GSB
International

HWF 3001
Pulver-Beschichtung

} práškové a mokré provedení v barvách RAL
} lakování s předchozí anodizací
} vícevrstvý mokrý lak - lakování pro obzvláště
vysoké nároky ve vztahu k stabilitě proti
povětrnostním podmínkám
} metalická (kovová) struktura a DB barvy
} lakování s k životnímu prostředí šetrnou
bezchromovou předúpravou
} speciální barvy dle barevného vzorníku na
poptávku

HWF 3001 práškový lak,
který nastavuje nové možnosti
vysoce odolný proti počasí, pro

Zvláštní použití

Qualicoat-povolení pro látky

fasády se zvýšenou UV-stálostí a

V přímořských oblastech se má

povrchové úpravy

nízkými vypalovacími podmínkami

pracovat se dvěmy vrstvami a

Společnost pro kontrolu kvality v

Vysoce kvalitní, matný jemný prášek

následující směsí:

oblasti výrobců laků uděluje povolení

vykazuje vynikající stálost proti

základní vrstva (Base Coat) Korroprimer,

na základě certifikátu EMPA pro

povětrnostním podmínkám a nabízí

základní protikorozní nános prášku

produkty HWF 3001.

řadu dalších předností:

vrchní vrstva (Top Coat) HWF 3001

} vynikající schopnost čištění
} povrch odolný proti poškrábání

Překvapitelné vylepšení

zakrývá malé povrchové vady nebo

produktu HWF 3001

nerovnosti substrátu

V podnebí na Floridě je vykazována
konstantní odolnost proti

HWF 3001 jemný strukturální prášek

povětrnostním podmínkám při použití

je k dostání v následujících

HWF 3001 oproti tradičním venkovním

povrchových kvalitách v HWF barvách

povrchovým úpravám.

se světlostálými pigmenty:

Hodnoty naměřené na Floridě

} HWF 3001, série 591 MA - jemná

odpovídají 3-4 násobně vyššímu

struktura matová

zatížení oproti střední Evropě.

} HWF 3001, série 591 ME - jemná
struktura matová s perleťovým

Odolnost proti maltovým směsím

efektem

Vylepšená odolnost proti maltovým
směsím a schopnost čištění u

Barevné tóny k dodání

perleťových efektů díky nově

} asi 100 RAL - barevných tónů

vyvinuté EPF technologii.

} asi 700 NCS - S barevných tónů
} tóny s perleťovým efektem
(jednovrstvé)
} různé barevné tóny - namíchání
dle vzorku

