
קלפה לדלת מתקפלת העובדת בצורה חלקה ומושלמת, כפי שלא הכרתם בעבר.

 HF קלפות: אוונטוס
           אוונטוס HF סרוו-דרייב



סרוו-דרייב

בטיחות ונוחות:
בארונות עליוניים החזיתות מתקפלות 

כלפי מעלה, מעל קו הראש, 

ומאפשרות גישה בטוחה ונוחה

לחלל האחסון.
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הרכבה קלה ומהירה:
הרכבה פשוטה בשלבים מועטים

וכוונון מהיר ומדויק.

מגוון עיצובים:
חזית מעץ, חזית פרופיל

אלומיניום רחב, חזית פרופיל

אלומיניום צר ואפשרות לשילוב 

בין החזיתות השונות.

תנועה מושלמת ויציבות אופטימלית:
     פתיחה קלה ועצירה בכל נקודה, 

     בין אם החזית קלה או כבדה, צרה או רחבה.

     באמצעות מערכת הסרוו-דרייב, החזיתות

     נפתחות ונסגרות בנגיעה, ללא קשר למשקל

     ולגודל החזית.



אוונטוס HF סרוו-דרייב:
מערכת סרוו-דרייב לקלפות מותאמת

לחזיתות עם או בלי ידיות, תומכת 

בפעולת הבלומושן ומאפשרת לחזיתות

להאט ולהיסגר בצורה חלקה ושקטה.
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בטיחות בסגירה:
גם אם לחצנו על מפסק הסרוו-דרייב

תהליך סגירת הקלפה יעצר מייד אם הושטנו

יד לתוך הארון או אם חפץ ממוקם בין הארון

לבין הקלפה.

סגירה קלה ונוחה:
מפסק הסרוו-דרייב מורכב בדופן הארון -

מיקום נוח וקל להגעה.

פעולת הבלומושן מאפשרת לחזיתות

להיסגר בצורה חלקה ושקטה.

פתיחה קלה, ללא מאמץ:
נגיעה קלה בחזית עם היד או המרפק, 

זה כל מה שנדרש כדי לפתוח קלפת

אוונטוס עם סרוו-דרייב.



מעצור להגבלת פתיחת 
:HF קלפת אוונטוס

מיועד למצבים בהם אין מרחק
מספיק בין הארון לבין התקרה.

     מעצור פתיחה לזווית 830,
     מק”ט: 20F7011 גוון: אפור בהיר

     מעצור פתיחה לזווית 1040,
     מק”ט: 20F7051 גוון: אפור כהה

 

 

מ   מינימום 278 מ“מ

22 מ“מ

22 מ“מ

מבנה המנגנון, גודלו ומיקומו
מאפשרים להתקין בארון 2 מדפים
שווים (המדפים חתוכים 22 מ”מ

פחות מקו חזית הארון).

 
קלפת אוונטוס HF לשתי חזיתות מתקפלות, 

מתאימה לשימוש בארונות עליונים גבוהים.
בין אם החזיתות מעץ, חזיתות מאלומיניום או שילוב 

בין סוגי החזיתות: אוונטוס יוצרת שפע של אפשרויות תכנון.
כמו-כן הקלפה ניתנת לשימוש עם חזיתות לא שוות.

יתרונות ומידע טכני:

 

מידות ארון במ“מ:

1800 - 450
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ניתן להרכיב את הידית
בכל מקום על-גבי חזית 

הארון התחתונה.

 

 

 HF שימוש במנגנון אוונטוס
מאפשר לבצע חזיתות לא שוות,

כאשר החזית העליונה היא הגדולה.
יש לפנות לבלורן, בזמן התכנון, 

לגבי המידות.

 .

ציר הקליפ-טופ כולל
רכיב חדשני ”המשתחרר“ 

על מנת להגן על האצבעות.
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חזית רחבה המשותפת לכמה ארונות:
יש להוסיף מנגנון שלישי

הסרוו-דרייב מאפשר לסנכרן בין 3 המנגנונים.

למנגנון הקלפה אין חלקים
בולטים מעבר לקו דופן הארון.
הדבר מאפשר הובלה בטוחה

ומוגנת של הארון.

HF



HF מנגנון אוונטוסHF יחידת הינע סרוו-דרייב לאוונטוס

כבל העברה

סטנדרט
סרוו-דרייב

מחבר כבל סרוו-דרייב + כיסוי הגנה לקצה כבל סרוו-דרייב

שנאי סרוו-דרייב 

כבל חשמל לשנאי סרוו-דרייב

בית שנאי סרוו-דרייב חיבור לקיר

זרוע טלסקופית

כיסוי מנגנון אוונטוס שמאלי + כיסוי עגול

כיסוי מנגנון אוונטוס ימני

מפסק סרוו-דרייב

מרווחן קפיצי

מפרט טכני

3e

7

8
6d

2

3b

3d

1

3a3c

6a

9

1
6b

6c

1

2

3b

3a3c

3e

3d

6a

6b

6c6d

9

7

8

5



כוונון מהיר ומדויק

כוונון אוונטוס HF ב-3 מימדים מקנה:
    מרווחים מדויקים בין שתי החזיתות.

    התאמה מושלמת בין כח המנגנון לבין משקל החזית. 
    הכוונון הופך לפשוט, קל ונוח, הודות למד כיול אינטגרלי.

    תנועת חזית אידיאלית המתקבלת מעצירת החזית בכל נקודה בזמן הפתיחה/הסגירה.

הרכבה פשוטה ב-4 שלבים

תנועה מושלמת מחייבת כוונון מדויק.
כיצד מכווננים את כוח המנגנון, כך שהחזית תיעצר בכל נקודה?

 כאשר עוזבים את החזית והקלפה 
מתרוממת, יש להוריד את כוח 

המנגנון (סיבוב נגד כיוון השעון).

 כאשר עוזבים את החזית והקלפה 
יורדת, יש להעלות את כוח המנגנון 

(סיבוב עם כיוון השעון).

שבלונה בודדת להרכבת
מנגנוני אוונטוס, 

מק”ט: 65.1051.01

שבלונה לקידוח מפסק 
סרוו-דרייב,

 M31.2000 :מק“ט
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HF

  1  הזרוע הטלסקופית מתחברת 
      למנגנון בטכנולוגיית הקליפ.

  2  החזית העליונה נשענת על 
      הזרוע הטלסקופית וציר 

      הקליפ-טופ מתחבר לארון.

  3  ציר הקליפ-טופ המרכזי מחבר 
      בין החזיתות.

  4  הזרוע הטלסקופית מתחברת 
      לחזית התחתונה בטכנולוגית 

      הקליפ.



ללא סכנת התנגשות

הוספה קלה ומהירה של מנגנון הסרוו-דרייב 

למניעת התנגשות בין חזיתות הניצבות זו לזו (בארונות פינתיים),
יחידות ההינע מקושרות כך שרק חזית אחת בלבד תוכל להפתח

בכל פעם.
החזית לא תפתח כל עוד החזית האחרת פתוחה.

סנכרון מלא

עד 3 יחידות הינע יכולות להסתנכרן בינהן, 
כך שיוכלו לנוע בו-זמנית.

פעולה זו נדרשת למספר ארונות עם חזית אחת.

מפסק הסרוו-דרייב מורכב
בלחיצת אצבע לתוך קדח

שהוכן מראש.

הסרוו-דרייב קל להגדרה 
והפעלה, הודות לכפתורי 

פונקציות ברורים הנמצאים
על יחידת ההינע.

הרכבה פשוטה ומהירה, רוב 
חלקי הסרוו-דרייב מורכבים 

ללא שימוש בכלים.

בעזרת טכנולוגיית חיווט חכמה
ניתן לחבר את כבלי התקשורת

בקלות ובמהירות.
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חישוב נתון כוח המנגון:
גובה הארון במ“מ X משקל החזית כולל ידית = נתון כוח
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זוג מנגנוני הרמה

טווח נתון כוח

נדרש מנגנון הרמה שלישי

דוגמה: גובה ארון 760 מ“מ X חזית כולל ידית במשקל 8 ק“ג = נתון כוח 6080

1. בחירת סט מנגנון אוונטוס HF  או סט מנגנון אוונטוס HF  סרוו-דרייב, לפי כוח מנגון:

2. בחירת מק“ט זרוע טלסקופית בהתאם לגובה הארון:

בעת ההזמנה יש לציין:
א. את מנגנון הקלפה:       רגיל (מכאני)

                                     סרוו-דרייב (חשמלי)
ב. מידות ארון: גובה ורוחב

ג. עובי החזית
ד. סוג החזית:       עץ

                          מסגרת פרופיל אלומיניום
ה. ידיות - מידת אורך במ“מ

ו. אופציה להוספה: מעצור להגבלת פתיחת הקלפה (פרטים בעמוד 4)

    3. הגדרת סוג חזית לקבלת סט צירים תואם (סט צירים אוונטוס HF יסופק עם המנגנון בהתאם להגדרת רוחב הארון וסוג החזית).
         לארון מעל רוחב 1,200 מ“מ, או לחזיתות במשקל מעל 12 ק“ג נדרשים 3 צירים.
         לארון מעל רוחב 1,800 מ“מ, או לחזיתות במשקל מעל 20 ק“ג נדרשים 4 צירים.

מנגנון אוונטוס עם נתון כוח 2,650-960

מנגנון אוונטוס עם נתון כוח 5,500-2,600

מנגנון אוונטוס עם נתון כוח 10,150-5,350

סט

סט

סט

AV.20F2101

AV.20F2201

AV.20F2501

AV.20F2801סטמנגנון אוונטוס עם נתון כוח 17,250-9,000

AV.20F2901סטמנגנון אוונטוס עם נתון כוח 25,900-13,500

S21F2101

S21F2200

S21F2500

S21F2800

S21F2901

מק“ט מנגנון סרוו-דרייבמק“ט מנגנוןכמותתאור

זרוע טלסקופית גובה 570-480 מ“מ

זרוע טלסקופית גובה 710-560 מ“מ

זרוע טלסקופית גובה 900-700 מ“מ

זרוע טלסקופית גובה 1,040-760 מ“מ

זוג

זוג

זוג

זוג

20F3201

20F3501

20F3801

20F3901

מק“טכמותתאור

      

לקבלת תוכנה להתאמת המנגנון

למידת החזית, יש לפנות לבלורן

בטל‘: 0732-310360 או לסוכן האזורי.

HF

 www.bluran.co.il :אתר ,bluran@bluran.co.il :בלורן יבוא ושיווק פרזול בע“מ, טל‘: 1599-531060, דואל
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