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          DRIVE-SERVO - הנחיות למעצבות  

 
 

 :הגדרת נתונים בעת תכנון מטבח
 : המערכת ניתנת להרכבה.א .1

  עם כל עומק מגירה■          

  במגירת כיור■          

  במגירות פנימיות■          

  )עגלה(             במגירות פנימיות מאחורי חזית מגירה 

 .י לחיצה על חזית העגלה"ן שהמגירה הפנימית תיפתח ע             ניתן לתכנ

 .דרייב במגירות פינה-לא ניתן להרכיב סרוו. ב      

 
 :תכנון חשמל לשנאי

 , אלא אם קיים ניתוק בין חלקי המטבח כדוגמת אי,  למטבח1יש לחשב שנאי  .א

 . במקרה כזה יש לחשב שנאי לכל חלק

 .מדיח לא נחשב ניתוק* 

 

  .שתהיה נגישה גם לאחר הרכבת המטבח) 220v(שמל נקודת חיש לתכנן  .ב

 .בעת תכנון מטבח עם מדיח או כיריים יש להוסיף נקודת חשמל* 

 

  .לא ביחידת כיור –דרייב ימוקם ביחידה הסמוכה לנקודת חשמל -שנאי הסרוו .ג

 .. יש לסמן למפעל את היחידה בה יורכב השנאי* 

 

  .חשמל לשנאישישלוט על מתח המפסק חיצוני מומלץ להתקין  .ד

 .לשימוש שומרי שבת* 

 ).מאריך את חיי השנאי(לכיבוי המערכת בנסיעות * 
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 נתונים כלליים
 

  .24vערכת עובדת על מתח של המשנאי נדרש משום ש .1

 .כמות המגירות אינה מוגבלת בחיבור לשנאי אחד .2

 .  בוקס עם בלומושן-שימוש במגירות טנדם .3

 .ד מהמגירה ומורכב אל הארון ולא למגירהדרייב הינו חלק נפר-מנגנון הסרוו .4

המגירות משולבות (סגירת המגירה מתבצעת ידנית . דרייב מבצע את פעולת פתיחת המגירה-סרוו .5

 ).עם בלומושן הסוגר את המגירה בצורה חלקה ושקטה

 חיווט חוטי החשמל מתבצע מתחת לארון כאשר החוטים מחוברים לתחתית בקליפסים מיוחדים  .6

  .ולא מונחים על הרצפה

 .בפתח המדיח חוט החשמל מועבר בצמוד לדפנות והתקרה ולא מונח על הרצפה*

 . עברו הדרכה טכנית בבלורן וקיבלו תעודות הסמכהXXXחברת מרכיבים של  .7

 ).שנאי ויחידת הנע( שנים לרכיבים החשמליים של המערכת 3אחריות  .8

 

 תשובות לשאלות
 

המנגנון מזהה את המשיכה בידית ועוזר בפתיחת .  עם ידיותדרייב מתאים גם למטבח-סרוו .1

  . המגירה

 .מורגש במיוחד במגירות רחבות וכבדות*

במטבח ללא ( פתיחה וסגירה ידנית –ניתן להשתמש במגירה כמגירה רגילה , בעת הפסקת חשמל .2

 ).ידיות הפתיחה מתבצעת מהמגירה התחתונה אל העליונה

  שניות ומונע פתיחה אקראית 2המזהה לחיצה של מעל , פנימידרייב יש חיישן -למנגנון סרוו .3

 .של המגירה כתוצאה מהישענות

  : בטיחות בשימוש .4

 , המנגנון פותח את המגירה פתיחה חלקית ללא דחיפה או מכה במגע המגירה עם הגוף* 

 .  כך שהינו בטוח לשימוש גם עם ילדים קטנים

 .עם נגישות למשטח העבודה  במטבחפתיחת המגירות בלחיצה מאפשרת עבודה נוחה* 

 .ניתן להתקין את המנגנון רק אל חלק מהמגירות .5

 


