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ECchain  *
DOMENII DE UTILIZARE

Aerisire naturală (230 V), chiar și pentru locuința particulară

Ferestre cu cercevele basculante cu balamale la partea inferioară, cercevele rabatabile cu balamale la
partea superioară şi cercevele cu deschidere batantă, cu deschidere spre interior și spre exterior

Montaj pe ferestrele din lemn, PVC sau metalice

Montaj pe toc

DOMENII DE UTILIZARE

Aerisire naturală (230 V), chiar și pentru locuința particulară

Ferestre cu cercevele basculante cu balamale la partea inferioară, cercevele rabatabile cu balamale la
partea superioară şi cercevele cu deschidere batantă, cu deschidere spre interior și spre exterior

Montaj pe ferestrele din lemn, PVC sau metalice

Montaj pe toc

Acționare cu lanț cu console universale pentru automatizări
simple în regim de ventilare
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CARACTERISTICI

Acționare cu lanț economică și performantă pentru aplicații de ventilare cu 230 V

Reglare variabilă a cursei la 200 mm sau 400 mm posibilă pentru diferite cerințe de ventilare

Suporturile și consolele universale pentru sistemele de profil uzuale de pe piață

Montare rapidă și simplă

Se poate utiliza variabil și pe luminatoarele mici

CARACTERISTICI

Acționare cu lanț economică și performantă pentru aplicații de ventilare cu 230 V

Reglare variabilă a cursei la 200 mm sau 400 mm posibilă pentru diferite cerințe de ventilare

Suporturile și consolele universale pentru sistemele de profil uzuale de pe piață

Montare rapidă și simplă

Se poate utiliza variabil și pe luminatoarele mici

DATE TEHNICE

Nume comercial ECchain  *

Necesarul de spațiu pe ramă (min.) Montaj pe toc EW: 55 mm, montaj pe toc AW: 35 mm

Necesarul de spațiu pe canat (min.) Montaj pe toc EW: 37 mm, montaj pe toc AW: 20 mm

Lungime de ridicare disponibilă 200 mm, 400 mm

Viteză de deschidere ventilare 9 mm/s

Viteză de închidere (max.) 9 mm/s

Forță de apăsare (max.) 250 N

Forță de menținere în poizția închis (max.) 1800 N

Forță de tracțiune 250 N

Greutatea canatului 200 kg*

Interval de suprapunere 10 - 23 mm

Tensiune în funcționare 230 V ± 10 %

Tensiune de funcționare 230 V

Consum de curent 0.13 A

Consum de putere 30 W

Durată de pornire 30 %

Secțiune min. a conductorului de cablu 0.75 mm²

Număr conductori de cablu 4 Adern

Temperatură de funcționare -5 - 60 °C

Tip de protecție IP30

Clasa de protecție II

Decuplare în poziție de capăt extinsă Întrerupător de capăt de cursă

Decuplare în poziție de capăt retrasă electronic prin intermediul consumului de curent

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 cu deschidere batantă, montaj toc cu deschidere
spre EXTERIOR

Da

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

Da
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INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Canaturile ferestrei care se prăbușesc pot reprezenta un adevărat pericol pentru viața și sănătatea persoanelor care se află
în perimetru. Prin urmare, pentru utilizarea acționărilor GEZE la ferestrele rabatabile se recomandă utilizarea feroneriei de
siguranță tip foarfecă GEZE.

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Lungime

ECchain inclusiv consolă, cu deschidere spre interior și exterior 148260 alb RAL 9010 409 mm

ECchain inclusiv consolă, cu deschidere spre interior și exterior 148259 gri RAL 7035 409 mm

ECchain inclusiv consolă, cu deschidere spre interior și exterior 148258 negru RAL 9005 409 mm

ACCESORII

FOARFECĂ DE SIGURANȚĂ NR. 35

Pentru asigurarea canaturilor basculante cu balamale la partea inferioară

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Foarfecă de siguranță nr. 35 Ghidaj lagăr Fixpack (10 bucăți), înălțime minimă a canatului de 300 mm 014499 zincat

FOARFECĂ DE SIGURANȚĂ NR. 60

Pentru asigurarea canaturilor basculante cu balamale la partea inferioară

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Foarfecă de siguranță nr. 60 Ghidaj lagăr Fixpack (10 bucăți), înălțime minimă a canatului de 700mm 133814 zincat

* 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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