
F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i

OL 350 EN  *
DOMENII DE UTILIZARE

Aerisire naturală (230 V)

Deschiderea și blocarea ferestrelor cu deschidere spre interior cu cercevele basculante, rabatabile și cu
deschidere batantă

Montaj pe ferestrele din lemn, PVC sau metalice
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Sistem de deschidere și blocare pentru ferestre cu deschidere spre
interior basculante, rabatabile, oblice și cu deschidere batantă
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CARACTERISTICI

Soluție de sistem cu acționare cu tijă E 350 N și un set de console cu blocare

Blocare mecanică pe muchia de închidere principală prin intermediul acționării cu tijă

Lățimi mari de deschidere la cursă redusă a axului

Este posibil exclusiv în regim de funcționare Solo
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DATE TEHNICE

Nume comercial OL 350 EN  *

Necesarul de spațiu (min.) Partea de blocare: 32 mm, partea motorizată: 48 mm

Dimensiuni admise muchie de închidere principală Solo
pentru rame din lemn și din aluminiu

360 - 1200 mm

Dimensiuni admise muchie de închidere principală Solo
pentru tocuri din PVC

360 - 800 mm

Înălțimi canat pentru Solo și Syncro 520 - 1700 mm

Lungime de ridicare disponibilă 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm

Forță de apăsare (max.) 750 N

Forța de apăsare 750 N

Forță de tracțiune 750 N

Greutate totală (max.) 30 kg/m²

Tensiune în funcționare 230 V ± 10 %

Tensiune de funcționare 230 V

Consum de curent 0.15 A

Consum de putere 35 W

Secțiune min. a conductorului de cablu 0.75 m²

Număr conductori de cablu 3 Adern

Temperatură de funcționare -20 - 70 °C

Tip de protecție IP65

Clasa de protecție II

Blocare și unghi suplimentar Da

Decuplare în poziție de capăt extinsă Electromecanic

Decuplare în poziție de capăt retrasă Electromecanic

Deconectare la suprasarcină Da

Compatibil cu KNX Nu

Fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară,
montaj toc cu deschidere spre INTERIOR

Da

Fereastră cu deschidere batantă, montaj toc cu deschidere
spre INTERIOR

Da

Fereastră rabatabilă cu balamale la partea superioară,
montaj toc cu deschidere spre INTERIOR

Da
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VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Nr. ident. Culoare Cursa Tensiune de funcționare

OL 350 EN 087925 EV1 150 mm 230 V

OL 350 EN 087920 EV1 100 mm 230 V

OL 350 EN 087935 EV1 300 mm 230 V

OL 350 EN 087938 alb RAL 9016 300 mm 230 V

OL 350 EN 087930 EV1 200 mm 230 V

OL 350 EN 087923 alb RAL 9016 100 mm 230 V

OL 350 EN 087933 alb RAL 9016 200 mm 230 V

OL 350 EN 087928 alb RAL 9016 150 mm 230 V

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.
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