SERVO-DRIVE flex

Pentru deschiderea electrică a frigiderelor
încorporabile, fără mâner

www.blum.com

Design de
bucătărie complet fără mânere
În bucătăriile cu design minimalist, fără mânere, acum dispar frigiderele,
congelatoarele şi maşinile de spălat vase în spatele fronturilor. Susţinerea
electrică la deschidere SERVO-DRIVE asigură deschiderea facilă.

www.blum.com/sdflex
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şi proiectare
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Flexibilitate în utilizare
Indiferent de situaţia de montaj, cu deschidere spre stânga sau spre dreapta,
uşă pivotantă sau fixă , SERVO-DRIVE flex poate fi utilizat cu frigidere,
combine frigorifice, congelatoare şi maşini de spălat vase încorporate.
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Utilizări diverse
Cu susţinerea electrică la deschidere SERVO-DRIVE flex, se pot realiza situaţii
de montaj diferite. Unitatea de antrenare este potrivită pentru utilizări diverse.
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Uşile combinelor frigorifice sunt echipate cu câte o
unitate proprie SERVO-DRIVE şi pot fi deschise individual.

Uşile mari şi grele, de ex. ale frigiderelor, se deschid cu
două unităţi de antrenare, sincronizate, simultan şi fiabil.

În cazul frigiderelor, poate fi folosit un comutator opţional care
măreşte zona de declanşare pe front. Indiferent unde apăsaţi,
deschiderea este tot timpul confortabilă.

Dacă SERVO-DRIVE flex se utilizează în cazul maşinilor de
spălat vase încorporate, unitatea de antrenare este montată
în centrul nişei.
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Funcţii inteligente
SERVO-DRIVE flex este un sistem bine gândit, care a fost adaptat
la cerinţele activităţii de zi cu zi în bucătărie. Datorită funcţiilor inteligente,
operarea aparatelor încorporate, fără mâner, este simplă şi confortabilă.

Protecţie la rezemare

SERVO-DRIVE flex face

diferenţa între apăsare scurtă
şi o sprijinire de durată mai

lungă. Protecţia la s prijinire
împiedică declanşarea

accidentală a sistemului de
susţinere la deschidere.
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Sistem adaptiv

SERVO-DRIVE flex se

adaptează caracteristi

cilor uşii. Astfel, deschi
derea este tot timpul
la fel şi uşa poate fi

deschisă în siguranţă.

Sistem de

închidere automată

Dacă uşa nu este des

chisă după declanşarea
sistemului de susţinere
la deschidere, tija

magnetică va atrage uşa
la loc şi o va închide.

Astfel, se asigură că uşa
nu rămâne deschisă.

Siguranţă de
declanşare

După deschidere, tija
magnetică se retrage
la loc în unitatea de

antrenare. Zona de lucru
a utilizatorului rămâne

liberă, deoarece funcţia
de deschidere se de

clanşează din nou doar

când frontul este închis.
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Montare şi instalare simplă
SERVO-DRIVE flex se montează confortabil în câţiva paşi simpli.
Dacă este necesar un acces ulterior la unitatea de antrenare,
piesa frontală se poate scoate pur şi simplu din nişa de montaj.
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Se asamblează plăcuţa de montaj

Prinderea unităţii de antrenare

de montaj din stânga şi dreapta .

de antrenare este montată fie pe stânga,

Pentru început se înşurubează plăcuţele

Conectare la curent

Unitatea SERVO-DRIVE-flex
este conectată la curent.

În funcţie de deschiderea uşilor, unitatea
fie pe dreapta.

Montare piesă frontală

Piesa frontală se poate prinde prin

clipsare, direct pe plăcuţele de montaj.

Reglarea unităţii de antrenare

Pe parcursul efectuării cursei de referin

ţă unitatea de antrenare se adaptează la
situaţia de montaj. SERVO-DRIVE flex
este acum gata de utilizare.

Vizionaţi filmul
despre montare la
www.blum.com/
sdflex_videos
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Aplicaţii individuale
SERVO-DRIVE
Pe lângă SERVO-DRIVE flex, există şi alte aplicaţii individuale pentru
punerea în valoare a sistemului SERVO-DRIVE. Cu acesta pot fi echipate
coşul de gunoi sau sistemul de ridicare a uşilor dulapurilor superioare.

www.blum.com/singleapplications
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SERVO-DRIVE uno

pentru extrageri de gunoi

O simplă atingere a frontului
cu şoldul, genunchiul sau

piciorul este suficientă şi extragerea se deschide automat.
SERVO-DRIVE uno pentru

extragerea coşului de gunoi

este o soluţie confortabilă de

echipare şi se poate monta în
doar câţiva paşi.

SERVO-DRIVE uno
pentru AVENTOS

Dacă un singur sistem de

ridicare trebuie echipat electric,
SERVO-DRIVE uno pentru

AVENTOS este soluţia ideală

pentru dulapurile suspendate.
Fiecare sistem se deschide
prin simpla atingere şi se

închide lin şi silenţios datorită
BLUMOTION.
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SERVO-DRIVE flex

Informaţii pentru comandă

Frigider – NH ≤ 1780 mm*
Congelator – NH < 1780 mm

Congelator – NH ≥ 1780 mm

Combină frigorifică

1x set SERVO-DRIVE flex

2x set SERVO-DRIVE flex

2x set SERVO-DRIVE flex

* În cazul frigiderelor cu garnitură de etanşeizare magnetică, deci cu o forţă mai mare de închidere, e posibil să fie necesară încă o unitate.
Recomandăm o încercare de probă.

Comandă pentru 1 unitate
Set SERVO-DRIVE flex

1x

Z10C500A

Transformator Blum 12W (vezi tabelul de la pagina 16)

1x

☎ Z10NA30(xy)F

Set SERVO-DRIVE flex

2x

Z10C500A

Transformator Blum 24W (utilizare pentru mai mult de 1 unitate, vezi tabelul de la pagina 16)

1x

Z10NE030x

Comandă pentru 2 unităţi

Z10M200x

Cablu de alimentare (vezi tabelul de la pagina 16)
Suport transformator pentru montaj pe fundul corpului

1x

Z10NG000

alternativ: Suport de transformator - montare pe perete

1x

Z10NG120

Cablu de sincronizare 300 cm, R7035 gri deschis (doar pentru frigidere cu o înălţime mai mare de 178 cm)

Z10K300A

Nod de legătură (1x), Protecţie pentru capăt de cablu (2x)

Z10V100E.01

Cablu de repartizare negru pentru debitare la dimensiune

Z10K300A

Suport de cablu

Z10K0009

Recomandat pentru combina frigorifică:
Comutator SERVO-DRIVE
Receptor radio
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21P5020
Z10C5007

Informaţii pentru comandă

SERVO-DRIVE flex

Maşină de spălat vase

Comandă pentru maşina de spălat vase

NH
BS

Set SERVO-DRIVE flex

1x

Z10C500A

Transformator Blum 12W (vezi tabelul de la pagina 16)

1x

☎ Z10NA30(xy)F

Placuţă de montaj suplimentară pentru maşina de spălat vase

1x

Z10C5005

Înălţime nişă

Grosime front

SWD Grosime perete lateral

APL-UK Muchie inferioară a blatului de lucru
APÜ

Ieşire în afară a blatului de lucru
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SERVO-DRIVE flex

Informaţii pentru comandă

Cablu de alimentare
Ţări
Cablu de alimentare Europa

10 buc.

Z10M200E

Cablu de alimentare CH

10 buc.

Z10M200C

Cablu de alimentare SUA, CA

10 buc.

Z10M200U

Cablu de alimentare JP

10 buc.

Z10M200J

Cablu de alimentare BR

10 buc. ☎ Z10M200S.01

Cablu de alimentare UK

10 buc.

Z10M200B

Cablu de alimentare DK

10 buc.

Z10M200D

Cablu de alimentare IL

10 buc.

Z10M200I

Cablu de alimentare AU

10 buc.

Z10M200K

Cablu de alimentare CN

10 buc.

Z10M200N

Cablu de alimentare AR

10 buc.

Z10M200A

Cablu de alimentare IN

10 buc.

☎ Z10M200H

Cablu de alimentare CL

10 buc.

Z10M200L

Cablu de alimentare TW

10 buc.

Z10M200T

Cablu de alimentare ZA

10 buc.

Z10M200Z

Cablu de alimentare Europa, fără ştecher

10 buc.

Z10M200E.OS

Transformator Blum

Transformator Blum 12W

24W

inclusiv cablu de reţea (1120 mm)
Transformator cu ştecher (x)*

Instrucţiuni de montare
şi de utilizare, pachete de limbi
DE, EN, FR, IT, NL
DA, EN, FI, NO, SV

Z10NE030B

EL, EN, HR, SL, SR, TR

Z10NE030C

EN, ES, FR, IT, PT

Z10NE030D

CS, HU, SK, PL

Z10NE030E

BG, ET, LT, LV, RO, RU

Z10NE030F

EN, ES, FR, (US, CA)

Z10NE030G

EN, ZH

Z10NE030H

Pentru fiecare cablu de distribuţie este
permisă numai o sursă de alimentare Blum

A

B

E

H

K

N

R

U

Z10NE030A

Pachet de limbi (y)
A

DE, EN, FR, IT, NL

E

CS, HU, PL, SK

B

DA, EN, FI, NO, SV

F

BG, ET, LT, LV, RO, RU

C

EL, EN, HR, SL, SR, TR

G

EN, ES, FR

D

EN, ES, FR, IT, PT

H

EN, ZH

Z10NA30(xy)F
* Nu sunt permise mai multe unităţi!
Accesorii opţionale pentru aparate frigorifice şi congelatoare pentru mărirea suprafeţei de declanşare
Comutator SERVO-DRIVE
Receptor radio
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21P5020
Z10C5007

Proiectare şi montare pentru frigidere şi congelatoare

SERVO-DRIVE flex

8

min 60

Pregătire / găurire

32
+1

.5

Ø2

Cote de găurire pentru plăcuţa de montaj

Ø5 (Ø8)

8

8

32

30

37

min 10

Cote de găurire front pentru distanţier cu arc

Cote de găurire front

Montare cu şablon de montare

Montare unitate de antrenare

Blocare de siguranţă la transport

Indicaţie importantă:
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SERVO-DRIVE flex

Montare pentru frigidere şi congelatoare

Piesa frontală

Click

Montare plăcuţă de aderenţă

2
1

Montare distanţier cu arc
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Reglaj rost

Cursă de referinţă la punerea în funcţiune

Demontare pentru frigidere şi congelatoare

SERVO-DRIVE flex

Resetare unitate SERVO-DRIVE

3s

Demontare
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SERVO-DRIVE flex

Montare comutator (opţional)

Cote de găurire pentru comutator

Recomandări pentru utilizarea comutatoarelor

y > 200 mm

Y

Y

X

y ≤ 200 mm

x = Inălţime blat de lucru

Montare receptor

Activare comutator
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Variante de montare

SERVO-DRIVE flex

Distanţă necesară acces

Indicaţii generale
Dacă uşa aparatului rămâne deschisă pentru mai mult timp, de exemplu, datorită alimentării frigiderului cu diverse cumpărături, în interiorul
frigiderului şi congelatorului după închidere se poate genera o depresurizare. O consecinţă posibilă: uşa aparatului nu se poate deschide
pentru câteva secunde. Această depresurizare dispare în mod normal în scurt timp și funcția de deschidere este restabilită în întregime.
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SERVO-DRIVE flex

Proiectare şi montare maşină de spălat vase

Pregătire / găurire

+1

37

Cote de găurire pentru plăcuţa de montaj

SW

D+

16

Cote de găurire front

BS 16–19 mm
Proiectare spaţiu necesar unitătii de antrenare

Acces în cazul ieşirii în afară a blatului de lucru

Y
Z

Prelucrare front – fără montare distanţier cu arc

În cazul maşinii de spălat vase în combinaţie cu SERVO-DRIVE flex nu se pot monta distanţieri cu arc!

NH
BS

Înălţime nişă

Grosime front

SWD Grosime perete lateral
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APL-UK Muchie inferioară a blatului de lucru
APÜ

Ieşire în afară a blatului de lucru

X

X

30 mm

APÜ

0 mm

Y

10 mm

APÜ

20 mm

Z

0 mm

APÜ

30 mm

Montare maşină de spălat vase

SERVO-DRIVE flex

Montare unitate de antrenare

Piesă frontală

Montare plăcuţă de aderenţă
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SERVO-DRIVE flex

Cursă de referinţă

Demontare maşină de spălat vase / cablaj

Resetare unitate SERVO-DRIVE

3s

Este necesară închiderea manuală a frontului.

Demontare

Cablaj/ indicaţii

Negru = alimentare cu tensiune
Gri deschis R7035 = comunicare
(cablu de sincronizare)

24

SERVO-DRIVE flex

Montare transformator Blum

Spaţiu necesar + distanţă de siguranţă pentru suportul de transformator
Indicaţie:
Respectaţi o distanţă de siguranţă de 30 mm de la muchia de jos
(montare fund corp), respectiv
muchia din faţă (montare perete)
şi de la marginile laterale ale suportului de transformator, faţă de
elementele învecinate şi permiteţi
circulaţia aerului. În caz contrar,
este posibil ca transformatorul să
se supraîncălzească.

Montare pe fund de corp

Montare pe perete

Montare nod de legătură

Suport de transformator – montare pe fund corp

1

33

2

4

Piedică contra scoaterii

3

6
5

Suport de transformator – montare pe perete

4

3

Siguranţă prindere

Nu deterioraţi pinii de conectare
prin înfigere!
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Compania Blum
Compania Blum a fost înfiinţată acum peste 60 de ani de Julius Blum.
Ea este astăzi o companie familială care activează în toată lumea.
Printre domeniile strategice de activitate se numără producerea de
sisteme de balamale, de extragere şi de ridicare pentru mobilier.
Punctul central permanent în toate procesele de dezvoltare a
produselor este dorinţa de a obţine mişcarea perfectă.

www.blum.com
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Blum în Austria şi în lume

Beneficiul global pentru clienţi

Inovaţii

te fabrici în Austria (Vorarlberg)

produsele noastre, adică produ-

inovatoare de feronerie şi pentru

Blum deţine şi administrează şapşi alte trei unităţi de producţie în

SUA, Brazilia şi Polonia, precum
şi 29 de filiale, respectiv reprezentanţe. Compania aprovizi-

onează peste 120 de pieţe de

pe toate continentele. 7.300 de

angajaţi lucrează în întreaga lume
pentru Grupul Blum, dintre care
5.500 în Vorarlberg.

„Toţi cei care au de-a face cu

cătorul, comerciantul, montatorul
şi utilizatorul mobilierului, trebuie

să profite de pe urma avantajelor
oferite de acestea şi să obţină

beneficiul său personal”, aceasta
reprezintă chintesenţa filozofiei

beneficiului global pentru clienţi
însuşită de firma Blum.

Pentru a sprijini clienţii cu soluţii

a asigura succesul companiei pe
termen lung este nevoie de in-

vestiţii sistematice în cercetare şi

dezvoltare, în unităţi de producţie
şi instalaţii, precum şi în pregăti-

rea profesională a angajaţilor. Cu
peste 2.600 brevete înregistrate

la nivel global, se numără printre
cele mai inovatoare companii
austriece.

Calitate

Mediu

DYNAMIC SPACE

nu se aplică doar în cazul pro-

comportament ecologic raţio-

unei bucătării practice sunt

Concepţia Blum despre calitate
duselor. Compania doreşte ca şi
serviciile sale şi colaborarea cu

clienţii şi partenerii săi să îndeplinească aceeaşi exigenţă ridicată
în privinţa calităţii.

La Blum există convingerea că un
nal este avantajos din punct de

vedere economic pe termen lung.
Legat de aceasta, longevitatea

produselor noastre este numai un
aspect important între multe al-

tele. Alte măsuri importante sunt

folosirea de procedee de produc-

ţie ecologice, utilizarea inteligentă
a materialelor şi implementarea

unui management energetic mo-

Caracteristicile importante ale
desfăşurarea optimă a activităţilor
(Workflow), utilizarea eficientă
a spaţiului pentru depozitare

(Space) şi un confort de mişcare
ridicat (Motion). Cu ideile sale

pentru bucătării practice, Blum îşi
propune să aducă o funcţionare

ireproşabilă, confort şi ergonomie
în interiorul mobilierului.

dern şi prudent.
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Tot conţinutul se află sub copyright-ul Blum.
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fax: 021-3512102
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