
 סרוו-דרייב פלקס
פתיחה חשמלית למוצרי חשמל אינטגרליים ללא ידיות
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עיצוב ללא ידיות בכל המטבח
במטבחים מינימליסטיים המעוצבים ללא ידיות, ניתן כעת להסתיר באלגנטיות  

 מוצרי חשמל אינטגרליים, כגון: מקררים, מקפיאים ומדיחי כלים 
 מאחורי חזיתות רהיטים.

 מערכת הסרוו-דרייב פלקס תומכת בפתיחה ומבטיחה פתיחה קלה ופשוטה.



4

6

8

10

11

תוכן

מגוון יישומים ואפשרויות שימוש

פונקציות חכמות

הרכבה/התקנה קלה ונוחה

מידע לתכנון

יישומים נוספים לסרוו-דרייב אחד

3



מגוון יישומים ואפשרויות שימוש
 סרוו-דרייב פלקס  - מערכת חשמלית התומכת בפתיחת חזיתות 

של מוצרי חשמל אינטגרליים במגוון יישומים. 

 בין אם המוצר החשמלי נפתח לימין או לשמאל - 
 סרוו-דרייב פלקס ניתן לשימוש עם כל מגוון האפשרויות: 

מקרר, מקרר משולב עם מקפיא, מקפיא, מדיח אינטרגלי מלא. 

 יש לוודא שהסרוו-דרייב פלקס מתאים למוצר החשמלי 
האינטגרלי שברשותך וכן שהארון בנוי בהתאם להנחיות.
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מקרר משולב עם מקפיא - כל דלת מותקנת עם יחידה 
נפרדת של סרוו-דרייב פלקס ולכן ניתנת לפתיחה עצמאית.

במקררים, ניתן להשתמש ב"מקלט אלחוטי", המרחיב את 
 אזור הלחיצה על-גבי החזית.

הדלת נפתחת תמיד בנוחות - לא משנה היכן לוחצים.

דלתות  גדולות וכבדות ודלתות מקפיא, נפתחות עם שני 

מנגנונים מסונכרנים שנפתחים בו-זמנית. 

במדיחים אינטגרליים מנגנון הסרוו-דרייב פלקס מורכב 
במרכז הגומחה, מעל המדיח.
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פונקציות חכמות
 סרוו-דרייב פלקס הינה מערכת שתוכננה ועוצבה כך שתתאים במיוחד 

 לדרישות המשתמש היומיומי במטבח.
 הודות לפונקציות החכמות, מכשירי חשמל אינטגרליים ללא ידיות 

ניתנים לפתיחה בקלות ובנוחות.

למנגנון הסרוו-דרייב פלקס 

יש חיישן פנימי המבדיל בין 

הישענות קצרה שפותחת את 

הדלת לבין הישענות ארוכה 

שמונעת פתיחה אקראית. 

נדרשת הסתגלות קצרה 

למנגנון, המונע פתיחה אקראית 

של הדלתות בזמן העבודה  

במטבח. 

הגנה מפני פתיחה אקראית
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מערכת מותאמת

סרוו-דרייב פלקס ניתן להתאמה 

 לכל סוג וגודל דלת.

מרווח פתיחת הדלת תמיד ישאר 

זהה ונוח לשימוש )לפתיחה(.

שימוש בטיחותי

לאחר הפתיחה, המוט נסוג 

לאחור ונכנס לתוך המנגנון.

שטח העבודה במטבח נשאר 

חופשי כיוון שפעולת הפתיחה 

תתמוך שוב בפתיחה רק לאחר 

 לחיצה חוזרת על הדלת. 

מערכת סגירה עצמית 
אוטומטית

אם הדלת לא נפתחה לאחר 

הפעלת מנגנון התמיכה 

בפתיחה, המוט המגנטי מושך 

את הדלת ומביא לסגירתה. 

 תפקוד זה מבטיח שהדלתות 

לא יישארו פתוחות.
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הרכבה/התקנה קלה ונוחה
סרוו-דרייב פלקס מורכב בקלות ובנוחות במספר שלבים מועט. 

 כדי לאפשר גישה למנגנון הסרוו-דרייב פלקס לאחר ההתקנה, 
יש לוודא שפנל חזית המנגנון לא מקובע )ניתן לפירוק בקלות(.
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 ראו סרטון הרכבה: 
www.blum.com/ 

 sdflex_videos

תושבות חיבור

תהליך ההתקנה  מתחיל בהברגת תושבות החיבור לשתי 

הדפנות הפנימיות של הארון - ימין ושמאל.

הרכבת מנגנון בקליק

הרכבת המנגנון על תושבת ימין או שמאל, בהתאם לכיוון 

פתיחת הדלת.

חיבור למתח החשמל

חיבור שנאי הסרוו-דרייב פלקס לשקע החשמל.

הרכבת פנל חזית למנגנון

פנל החזית מורכב בקליק לתושבות החיבור שהורכבו 

בתחילת ההרכבה.

סינכרון בין המנגנונים

במהלך בדיקת תקינות ההרכבה, המנגנון מתאים את עצמו 

 למבנה ההרכבה.

כעת הסרוו-דרייב פלקס מוכן לשימוש.
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מידע לתכנון
סרוו-דרייב פלקס למוצרי חשמל אינטגרליים במגוון יישומים. 

 

נתוני חשמל

1 שקע חשמל 220V )עבור מנגנון 1 או 2(   

אורך כבל: מקסימום 1600 מ"מ   

16W שנאי: - עבור 1 מנגנון      - שנאי   

72W עבור 2 מנגנונים - שנאי -     

לרכיבים נוספים - ראו הוראות הרכבה  תא המקרר/מקפיא  

)מבט חזית(

H
מבנה ארון

יש לתכנן גומחה עבור מנגנון 

 הסרוו-דרייב פלקס, 

 שמידותיו הפנימיות:

 - גובה - מינימום 60 מ"מ

- עומק - מינימום 310 מ"מ

 חשוב!

למידע על מדיוק על כמות 

ומיקום המנגנונים, ראו נתונים 

על המוצרים האינטגרליים 

בתחתית העמוד.

מ
מ"

 9
4

1*

מדיח אינטגרלי מלא

1 מנגנון סרוו-דרייב פלקס   

מיקום התקנה:    
במרכז הגומחה העליונה   

* מידה בין רצפה לתחתית השיש  

מקרר/מקפיא משולב

2 מנגנוני סרוו-דרייב פלקס   

מיקום התקנה )מנגד לצירים(:   
גומחה עליונה + תחתונה   

מקרר )H = מעל 178 מ"מ(

מקפיא ) H = מעל 158 מ"מ(

2 מנגנוני סרוו-דרייב פלקס   

מיקום התקנה )מנגד לצירים(:     
גומחה עליונה + תחתונה    

מקרר )H = עד 178 מ"מ(

מקפיא ) H = עד 158 מ"מ(

1 מנגנון סרוו-דרייב פלקס   

מיקום התקנה )מנגד לצירים(:     
גומחה עליונה   
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 בנוסף לסרוו-דרייב פלקס, היישומים הנוספים למוצר אחד המקלים על השימוש והעבודה במטבח הינם:

)AO162 :סרוו-דרייב אונו למגירת פחים )מידעון, מק"ט - 

- סרוו-דרייב לקלפה בארון אחד

 מוצרים אלה מאפשרים לקבל את העיצוב המושלם לרהיטים ללא ידיות - נגיעה קלה בחזית 

והמגירה או הקלפה נפתחות בקלות ובנוחות.

יישומים נוספים ממשפחת הסרוו-דרייב, המשמשים לפתיחה חשמלית של מוצר אחד
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מרכזי המידע נועדו בשבילכם, לקבלת מידע מקיף ומלא על פתרונות פרזול ועיצוב למטבחים ולרהיטים.  

אתם מוזמנים למרכזי המידע של בלורן - המקום בו תוכלו לראות, לגעת ולהרגיש.  

  גישה לנכים בכל מרכזי המידע 

 ראשל"צ:
רח' המדע 2, א.ת. מעוין שורק

 דיזיין סנטר, בני-ברק:
רח' לח"י 2, קומת כניסה, חנות 119

 צ'ק-פוסט, חיפה: 
רח' מרקוני 18

 ירושלים:
רח' יד חרוצים 14, א.ת. תלפיות

 ראש פינה:
א.ת. צ.ח.ר, פארק תעשיות הגליל

www.bluran.co.ilטל' מרכזי מידע ותצוגה: 1599-531-060
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