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מידע על הנחיות 
תודה לך על רכישתך. סרוו-דרייב, מערכת תמיכת חשמלית בפתיחה, מבית Julius Blum, היא מוצר באיכות גבוהה אשר 

הופך את משימות המטבח היומיומיות לפשוטות יותר.

כדי ליהנות בבטחה מנוחות השימוש בסרוו-דרייב, יש לקרוא בעיון את ההנחיות להלן:

    יש לקרוא בעיון את עלון ההנחיות לפני השימוש.

    יש לשמור היטב עלון ההנחיות לאורך כל חיי המדף של סרוו-דרייב.

    יש להעביר עלון הנחיות זה לכל אחד מהבעלים או המשתמש של הסרוו-דרייב.

    ההנחיות זמינות גם באתר שלנו. יש לחפש ב-www.blum.com את עלון ההנחיות של "סרוו-דרייב"

.PDF ולהוריד אותו כקובץ

תוקף וקהל היעד
 עלון הנחיות זה מיועד לכל משתמשי סרוו-דרייב. ניתן לבצע הרכבה, כוונון, הפעלה ראשונית, תחזוקה ופירוק,

אך ורק על-ידי אנשי מקצוע שהוסמכו לכך, בהתאם להוראות ההרכבה המופיעות בנפרד.
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סימני אזהרה וסמלי סכנה

אזהרה מציין סכנה העשויה לגרם למוות או לחבלה חמורה במקרה של אי ציות 
להוראות.

שים-לב מציין מידע שיש לפעול על פיו.

אזהרה

שים-לב

בטיחות

עקרון מנחה
מערכת SERVO-DRIVE עומדת בתקני הבטיחות העדכניים ביותר. עם זאת, 
עדיין ייתכנו סיכונים מסוימים למי שלא יקרא ויישם את המידע שבעלון זה. 

לידיעתכם, חברת Blum לא תישא באחריות לכל נזק מקרי או מכוון שעלולים 
להיגרם כתוצאה מיישום שגוי של הוראות הפעלת המערכת כפי שמופיעות 

בעלון זה.

מידע בטיחותי
•  התקע הראשי ושנאי ה- SERVO-DRIVE חייבים להיות ממוקמים במקום נגיש.

• יש לוודא כי שנאי ה- SERVO-DRIVE ו/או כל כבל אחר לא באים במגע עם 
חלקים/חפצים שזזים.

• את מערכת הסרוו-דרייב יכולים להפעיל ילדים מגיל 8 ומעלה, וכן, אנשים בעלי 
מוגבלויות )פיזיות ומנטליות( או בעלי חוסר ידע וניסיון – במידה ועברו הדרכה 
כיצד להשתמש במערכת בצורה בטוחה כך שהבינו את כלל הסכנות הטמונות 

בהפעלתה. 
• לילדים אסור לשחק עם המערכת, וכן, ניקוי ותחזוקה שוטפת של המערכת לא 

יבוצעו ע"י ילדים ללא השגחת מבוגר אחראי.
• אין לגעת באזור שסביב מערכת ההרמה והמנוף בזמן פתיחה וסגירה – דבר 

העלול להוביל לפציעה. 
• האורך הכולל של כבל ה- SERVO-DRIVE לתקע השנאים Z10NA300 ו 

Z10NA40x לא יעלה על 2 מטרים.
• שנאי SERVO-DRIVE  Z10NA300 חייב להיות מחובר לשקע עם הארקה.
• שנאי SERVO-DRIVE  Z10NA300 מחובר לשקע הארקה לטובת מטרות 

תפעוליות בלבד.
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עברית

 שימוש יעודי

סרוו-דרייב תומכת בפתיחת וסגירת מערכות הרמה, פתיחת מגירות ו/או מקררים 
ומקפיאים או מדיחי כלים, ויש להשתמש בהם אך ורק בהתאם להנחיות הבאות:

•  בחדרים יבשים וסגורים
 Julius ו/או מערכת מגירות מבית AVENTOS בשילוב עם מערכות הרמה של  •

Blum בע"מ במסגרת ההנחיות הטכניות המותרות.
.SERVO-DRIVE בשילוב עם שנאי  •

.SERVO-DRIVE בשילוב שנאי  •
• על הרהיט להיות מאובטח לקיר כהלכה, על מנת שלא יתהפך.

 .Blum ניתן למצוא הנחיות נתונים טכניים במסמכי המכירות של 
למידע נוסף, ניתן לפנות אל הספק.

Julius Blum בע"מ לא תישא בכל אחריות לשימוש אחר בציוד.
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 שינויים מבניים וחלקי חילוף

השינויים המבניים וחלקי החילוף אשר אינם מאושרים על ידי היצרן עלולים להשפיע 
על הבטיחות והשימושיות של סרוו-דרייב ולכן אינם מורשים.

•  יש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים של Julius Blum בע"מ.
•  רכיבי SERVO-DRIVE הם הרכיבים היחידים שיש לחבר לשנאי 

.SERVO-DRIVE
•  התקנה, החלפה או שינוי מקום של שנאי SERVO-DRIVE תיעשה אך ורק על 

ידי אנשי מקצוע מוסמכים ומיומנים.
•  יש לוודא כי המרווחן הקפיצי של Blum מחובר לחלק הקדמי.

על מנת להבטיח כי מערכת ההרמה, המגירות, המקררים, המקפיאים ומדיחי 
הכלים, לא יופעלו באקראי, אנו ממליצים לחבר את שנאי SERVO-DRIVE לשקע 

עם מפסק.  למידע נוסף, יש להיוועץ בספק מוצרי אלקטרוניקה.

שים-לב
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עברית

ילדים

פתיחה וסגירה של מערכות הרמה עלולות לגרום לפציעת ילדים.

 אנשים, ובעיקר ילדים, הנשענים או עומדים על משטחי העבודה עשויים להידחף 
מהם או להיפצע בעת פתיחת וסגירת מערכת ההרמה. 

 משחק עם מפסק סרוו-דרייב עלול לגרום לחנק.

 ילדים עלולים להיחנק מסוללת מפסק סרוו-דרייב.
   יש לוודא כי ילדים אינם פותחים את מפסק סרוו-דרייב מאחר והם עלולים 

   להיחנק מהחלקים או הסוללה של מפסק סרוו-דרייב במקרה של בליעה.

 פתיחת המגירות עשויה להוות סיכון לפציעת ילדים!
   יש לפקח כראוי על ילדים הנמצאים בחדר ולא לאפשר להם לשחק עם מערכת 

ההרמה. 
   על מנת להבטיח כי מערכת הסרוו-דרייב אינה מופעלת שלא במתכוון, יש לכבות 

את המפסק בשקע החשמל. 

אזהרה
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תחזוקה וניקוי של הארון

 סכנת מוות עקב התחשמלות!

.SERVO-DRIVE קיימת סכנת התחשמלות במקרה של חדירת נוזלים אל שנאי  

   לפני ניקוי החזית, יש לכבות את המפסק בשקע החשמל, אליו מחובר שנאי 
.SERVO-DRIVE

   לפני ניקוי יחידת ההינע, ו/או שנאי SERVO-DRIVE, יש לנתק את השנאי 
SERVO-DRIVE מהחשמל. 

   יש לוודא כי מים או חומרי ניקוי חזקים אינם באים במגע עם יחידת ההינע, שנאי 
ה SERVO-DRIVE והמפסק. בזמן ניקוי הארון – יש להשתמש במטלית לחה.

   אין לפתוח בשום אופן את שנאי SERVO-DRIVE, את יחידת ההינע או את מפסק 
הסרוו-דרייב.

   יש לתקן מיידית כל נזק שיגרם לכבלים על-ידי טכנאי שירות מוסמך.
   אין לכסות את שנאי SERVO-DRIVE במגבות או חפצים אחרים - סכנת 

התחממות יתר. 
   יש לבדוק את המערכת לעתים קרובות לשם איתור סימני בלאי או נזק. במידה 
ונמצאו סימנים כאלו או במידה ונעשה שימוש במערכת שלא בהתאם להוראות 

או במידה והמערכת אינה פועלת – יש לפנות לספק לקבלת מידע נוסף.

אזהרה

סכנת פציעה במקרה והזרוע קופצת כלפי מעלה!
קיימת סכנת פציעה עקב קפיצת הזרוע כלפי מעלה, במהלך הסרה לא תקינה של 

החזית כולל אביזרים.
   אין להסיר בשום אופן את החזית כדי לנקותה.

   אך ורק אנשים מקצועיים מוסמכים, רשאים להסיר את החזית 
על-פי הוראות ההתקנה המופיעות בנפרד. 

אזהרה
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FCC ID: W95-21P5020
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

IC: 8352A-21P5020 / CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference,
and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesiredoperation of the device.

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisee aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible
d'en compromettre le fonctionnement.

ChinaSouth Korea
MISP-CRM-WOI-21P5020
이 기기는 가정용(B급)전자파적합기기로서 주
로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며,모
든 지역에서 사용할 수 있습니다.

This equipment is home use (Class B)
electromagnetic wave suitability equipment
and to be used mainly at home and it can
be used in all areas.

R35323
RoHS

Taiwan
CCAB11LP0510T8
低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條:  經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司,
商號或使用者均不 得擅自變更頻率, 加大功率或變更原設計之特性及功能.

第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;
經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用.
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信.
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業, 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾.

Philippines

Type Accepted
No.: ESD-1004975C

NTC

Singapore

Complies with
IMDA Standards

N1658-10

Indonesia

48504/SDPPI/2016
5805

005-WWCA0317

Japan

R

South Africa

TA-2010/270

XDM0001

Venezuela

CTYPE-0180

Bermuda

1456/DFRS00276/F-50

Chile

RCPBL2113-1051

Mexico

Contiene Módulo
CNC ID: C-16903

Argentina
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21xA00y | x ϵ {F, L, S} � y ϵ {0, 1}, Z10C5007

Eurasian Economic Union

UA 1.001.004380-13

Ukraine Serbia

И011 10

MD OC IP 024 A5454-16

Moldova
080152421

Croatia Albania
Nr. 822 -- Dt. 07.10.2010

South Africa

TA-2010/271

XDM0002

Venezuela

CTYPE-0181

Bermuda

1456/DFRS00276/F-50

Chile

RCPBL2113-1050

Mexico

Contiene Módulo
CNC ID: C-16904

Argentina

AHO-0135-10

TunesiaEgypt
W-SRD-107 51-59366

IsraelJordan
TRC/LPD/2010/31

OMAN-TRA
R/1272/19
D090258

Oman

Philippines

Type Accepted
No.: ESD-1004974C

NTC

Singapore

Complies with
IMDA Standards

N1657-10

Indonesia

48715/SDPPI/2016
5805

005-WWCA0316

Japan

R

CIDM10045781

Malaysia

Australia, New Zealand

N 19650

United States of America, Canada, Jamaica, Trinidad & TobagoEuropean Union

Contains FCC ID: W95-21A00L33
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Contains IC: 8352A-21A00L33 / CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference,
and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesiredoperation of the device.

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisee aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible
d'en compromettre le fonctionnement.

ChinaSouth Korea
MISP-CRM-WOI-21FA001
이 기기는 가정용(B급)전자파적합기기로서 주
로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며,모
든 지역에서 사용할 수 있습니다.

This equipment is home use (Class B)
electromagnetic wave suitability equipment
and to be used mainly at home and it can
be used in all areas.

R35323
RoHS

Taiwan
CCAB10LP5610T3
低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條:  經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司,
商號或使用者均不 得擅自變更頻率, 加大功率或變更原設計之特性及功能.

第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;
經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用.
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信.
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業, 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾.
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23KA00y | y ϵ {0, 1}, 23.A00L83
Australia, New Zealand

N 19650

United States of America, CanadaEuropean Union

Contains FCC ID: W95-23A00L83
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Contains IC: 8352A-23A00L83 / CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference,
and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesiredoperation of the device.

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisee aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible
d'en compromettre le fonctionnement.

South Korea
R-R-WOI-23KA001
이 기기는 가정용(B급)전자파적합기기로서 주
로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며,모
든 지역에서 사용할 수 있습니다.

This equipment is home use (Class B)
electromagnetic wave suitability equipment
and to be used mainly at home and it can
be used in all areas.

R35323
RoHS

Taiwan
Contains NCC

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條:  經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司,
商號或使用者均不 得擅自變更頻率, 加大功率或變更原設計之特性及功能.

第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;
經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用.
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信.
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業, 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾.

Ukraine Serbia

И011 19

51-70178

Israel

51-70179

China

005-102235

Japan

R

Eurasian Economic Union, Belarus

10
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23P5020, 21P5020 both with PCB 23P502L00
with batchnumber ≥ BAU0042351

Australia, New Zealand

N 19650

United States of America, CanadaEuropean Union

FCC ID: W95-23P502L00
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

IC: 8352A-23P502L00 / CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference,
and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesiredoperation of the device.

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisee aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible
d'en compromettre le fonctionnement.

Ukraine Serbia

И011 19

51-70176

Israel China

005-102236

Japan

R

Eurasian Economic Union, Belarus

South Korea
R-C-WOI-23P5020
이 기기는 가정용(B급)전자파적합기기로서 주
로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며,모
든 지역에서 사용할 수 있습니다.

This equipment is home use (Class B)
electromagnetic wave suitability equipment
and to be used mainly at home and it can
be used in all areas.

R35323
RoHS

Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條:  經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司,
商號或使用者均不 得擅自變更頻率, 加大功率或變更原設計之特性及功能.

第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;
經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用.
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信.
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業, 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾.

11
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עברית

סילוק פסולת של מכשירים חשמליים:
אין לסלק מכשירים חשמליים עם יתר הפסולת הביתית עם סיום תקופת השימוש בהם. יש לפנות אל הרשות המקומית 

 WEEE עומדים בדרישות של הנחיות Blum באזור מגוריך על מנת ללמוד כיצד לפעול. המכשירים החשמליים של

EU/2012/19. מכשירים חשמליים נאספים בנפרד המאפשר לייעד מכשירים ישנים ואת רכיביהם לשימוש חוזר או 

למחזור. זאת על מנת למנוע מחומרים המסוכנים הנמצאים במכשירים להסב נזקים סביבתיים ובריאותיים במהלך 

הסילוק. ברוב המקרים, אין צורך לסלק את כל המכשיר על פי הכללים המנחים של WEEE, אלא רק את החלק המכיל 

רכיבים חשמליים. יש לעיין בהנחיות הפירוק לקבלת מידע נוסף בנושא. ישנן נקודות איסוף להחזרת מכשירים חשמליים 

www.blum.com/recycling :בקרבת אזור מגוריך. ניתן למצוא מידע נוסף בקישור הבא

סילוק פסולת של סוללות:
 אין לסלק סוללות עם יתר הפסולת הביתית עם סיום השימוש בהם. יש לפנות אל הרשות המקומית באזור מגוריך 

 על מנת ללמוד כיצד לפעול. הסוללות בהן נעשה שימוש במכשירי Blum עומדים בדרישות של הנחיות הסוללה

EC/2006/66. סוללות נאספות בנפרד, מה שמאפשר למחזר את חומרי הסוללה. זאת על מנת למנוע מחומרים 

המסוכנים הנמצאים במכשירים להסב נזקים סביבתיים ובריאותיים במהלך הסילוק. יש לעיין בהנחיות הפירוק לקבלת 

מידע נוסף בנושא הסרת הסוללות. ישנן נקודות איסוף להחזרת סוללות בקרבת אזור מגוריך. יש להימנע מקיצור נקודות 

המגע בעת סילוק הסוללות.
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עברית

 מנגנון הרמה, יחידת הינע וכיסוי

זרוע הרמה

SERVO DRIVE שנאי 24 וואט

SERVO DRIVE שנאי חיבור 12 וואט

מפסק סרוו-דרייב

Blum מרווחן קפיצי

ארון

חזית

תרשים מפרט חלקים

סרוו-דרייב עבור AVENTOS תומכת בפתיחה וסגירת מערכות הרמה ברהיטים.

יחידת הינע

זרוע דחיפה

SERVO-DRIVE שנאי

Blum מרווחן קפיצי

תרשים מפרט חלקים

סרוו-דרייב תומכת בפתיחת מגירות.

AVENTOS עבור uno סרוו-דרייב / AVENTOS סרוו-דרייב עבור

LEGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / TANDEM סרוו-דרייב עבור

1

2

3a

3b

4

5

6

7

1

2

3

4
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יחידת הינע

לוחית תפיסה

תושבת חיבור

פנל חזית

שבלונת מיקום

פנל קדמי

ברגי סיבית

תרשים מפרט חלקים

סרוו-דרייב flex למקררים ומקפיאים

1

2

3

4

5

6

7

יחידת הינע

לוחית תפיסה

תושבת חיבור

פנל חזית

Blum מרווחן קפיצי

שבלונת מיקום

פנל קדמי

ברגי סיבית

1

2

3

4

5

6

7

8

תרשים מפרט חלקים

סרוו-דרייב flex עבור מדיחי כלים

סרוו-דרייב flex מאפשר לפתוח מקררים ומקפיאים ללא ידיות באופן אלקטרו-מכני, על-ידי לחיצה על החזית.

סרוו-דרייב flex מאפשר לפתוח מדיחי כלים ללא ידיות באופן אלקטרו-מכאני על ידי לחיצה על החזית.
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עברית

לחץ על החלק הקדמי

   מערכת ההרמה נפתחת אוטומטית

יש ללחוץ על מפסק הסרוו-דרייב

   מערכת ההרמה נסגרת אוטומטית

.AVENTOS מפסק סרוו-דרייב מפעיל את פעולת הפתיחה והסגירה האוטומטית של סרוו-דרייב עבור

מערכת חשמלית לתמיכה בפתיחה 

AVENTOS עבור uno סרוו-דרייב / AVENTOS סרוו-דרייב עבור
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פעולת הפתיחה והסגירה נפסקת אוטומטית על-ידי 

מערכת מניעת ההתנגשויות מובנית, כאשר החזית 

פוגעת באיברי גוף או חפצים אחרים.

זיהוי התנגשויות

הגנה מפני הישענות

AVENTOS ניתן לפתוח או לסגור את מערכת ההרמה, בצורה ידנית בכל עת, מבלי להסב נזק למערכת סרוו-דרייב עבור

הפעלה ידנית

מערכת הסרוו-דרייב עבור AVENTOS מופעלת 

 במגע קצר בלבד. הישענות על מערכת ההרמה 

לא תגרום לפתיחתה.

   פתיחה ידנית של מערכת ההרמה על-ידי הזזתה 

כלפי מעלה

   סגירה ידנית של מערכת ההרמה על-ידי הזזתה 

כלפי מטה
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B

עברית

הפסקת חשמל
במקרה של הפסקת חשמל, שמפסיקה את תהליך הפתיחה או הסגירה, סרוו-דרייב עבור AVENTOS ישאר במצב זה. 

 ניתן לסגור את החזית באופן ידני או כאשר החשמל חוזר, פשוט יש לגעת במפסק כדי להפעיל מחדש את פעולת 

הסרוו-דרייב.

יש להקפיד על הפרמטרים הבאים, על-מנת להבטיח שתפקוד הסרוו-דרייב עבור AVENTOS  יהיה ללא תקלות:

•  יש לוודא כי המרווחנים הקפיציים של Blum מחוברים לחזית, כדי לשמור על המרחק הנדרש בין מערכת ההרמה 

והארון.

•  אין להניח חפצים בין החזית לבין הארון.

    שימוש לא נכון עלול לגרום לסרוו-דרייב עבור AVENTOS להתבלות מוקדם מהצפוי!

      אין לדחוף או למשוך בכוח, בניגוד לכיוון התנועה, בעת פתיחת/סגירת מערכת ההרמה.

    אין להסיר את החזית בשום אופן. אך ורק אנשי מקצוע שהוסמכו לכך רשאים להסיר את החזית על פי הוראות 

ההתקנה המופיעות בנפרד.  יש לעיין גם בסעיף הבטיחות בעמודים הראשונים של עלון זה. 

)LED( תצוגת סוללות

)LED( תצוגת סוללות

)LED( חיבור

מפסק סרוו-דרייב
 .)CR2032( מפסק הסרוו-דרייב מופעל עם סוללות 

יש להשתמש אך ורק בסוללות שסופקו על ידי יצרנים מורשים. 

שים-לב

1

1

2
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A

B

החלפת הסוללה
כאשר הסוללה נחלשת, יתחיל להבהב אור אדום בתצוגת הסוללות )LED( במפסק הסרוו-דרייב.

פתחו את מפסק סרוו-דרייב והוציאו את תא 

הסוללות

הוציאו את הסוללה

הכניסו סוללה חדשה )מסוג CR2032(, ובדקו 

שהיא ממוקמת נכון מבחינת הקוטביות +/-

סגרו את תא הסוללות

פתחו את מפסק סרוו-דרייב והוציאו את תא 

הסוללות

הוציאו את הסוללה

הכניסו סוללה חדשה )מסוג CR2032(, ובדקו 

שהיא ממוקמת נכון מבחינת הקוטביות +/-

סגרו את תא הסוללות

אין להטעין את סוללת מפסק הסרוו-דרייב ואין להשליכה לאש. 

אם הסוללה הוכנסה בצורה לא נכונה, יתחיל להבהב אור אדום בתצוגת הסוללות )LED( במפסק הסרוו-דרייב.

שים-לב

1

1

2

2

3

3

4

4
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עברית

מערכת חשמלית התומכת בפתיחה

כאשר החזית ו/או ידית המגירה )A( נמשכת או 

 )B( נדחפת, זרוע הדחיפה של יחידת ההינע

מסתובבת קדימה ופותחת את המגירה למרחק 

קצר. 

מערכת הסרוו-דרייב עבור AVENTOS מופעלת 

 במגע קצר בלבד. הישענות על מערכת ההרמה 

לא תגרום לפתיחתה.

הגנה מפני הישענות

LEGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / TANDEM סרוו-דרייב עבור
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2
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2
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24W: 12W:

שנאי SERVO DRIVE מספקים חשמל ליחידת ההינע. ניתן לבדוק את התפקוד של שנאי SERVO DRIVE דרך תצוגת 

מצב הפעולה )נורית חיווי(.

SERVO-DRIVE שנאי

חיבור חשמל

תצוגת מצב ההפעלה )נורית חיווי(

תווית ברקוד 

יש להקפיד על הפרמטרים הבאים, כדי להבטיח שתפקוד הסרוו-דרייב יהיה ללא תקלות:

 Blum יש לוודא שהמרווחנים הקפיציים של  •

 מחוברים לחזית, כדי לשמור על המרחק הנדרש

)2 מ"מ( בין המגירה לבין הארון.

 •  אין להניח חפצים שעשויים להיתפס בין המגירה

לבין גב הארון ו/או סרוו-דרייב.

    שימוש לא נכון עלול לגרום לסרוו-דרייב עבור מגירות להתבלות מוקדם מהצפוי!

    אין לדחוף או למשוך בכוח, בניגוד לכיוון התנועה, בעת פתיחת/סגירת המגירה.

שים-לב

1

2

3



2a 2b

< 3 s
> 3 s

2a 2b

< 3 s > 3 s

2

1
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עברית

1(  יש ללחוץ )לא למשוך( על החזית

       הדלת )של המקרר או מדיח הכלים( 

תיפתח מעט למשך 2.5 שניות.

2( יש לאחוז )המשתמש( בפתח הצר של הדלת

   ולהמשיך את תהליך הפתיחה

2b(   אם המשתמש אינו נוגע בדלת

      הדלת נסגרת שוב

.flex לחיצה על חזיתות ללא ידיות מפעילה את הפתיחה האלקטרו-מכנית של הסרוו-דרייב

מערכת חשמלית לתמיכה בפתיחה

flex סרוו-דרייב
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עברית

אור אדום מהבהב בתצוגת 
 הסוללות במפסק הסרוו-דרייב.

אור אדום בתצוגת הסוללות

סרוו-דרייב עבור קלפת 
 AVENTOS אינה מבצעת

פתיחה/סגירה מוחלטת.

סרוו-דרייב עבור קלפת 
AVENTOS אינה עובדת על 
מערכת הרמה אחת מסוימת 

בלחיצה על החזית או עם 
השימוש במפסק סרוו-דרייב.

 AVENTOS סרוו-דרייב עבור קלפת
אינה נסגרת לחלוטין.

 לחצן אישור )ON( ביחידת ההינע 
נדלק בצבע אדום באופן קבוע.

מחוון איזון לא מכוונן נדלק

תקלה
 סוללת מפסק הסרוו-דרייב נחלשה.

הסוללה לא הוכנסה נכון. 

 החזית אינה מאוזנת או אינה 
ישרה ביחס לקנט הארון.

החזית אינה מאוזנת

סוללת מפסק סרוו-דרייב נחלשה.

הסוללה לא הוכנסה כראוי.

 מפסק סרוו-דרייב פגום.

יחידת ההינע פגומה.

הכבל פגום.

ישנו חפץ בין מערכת ההרמה לבין 
 הארון או שהוא תקוע 

בין זרוע הקלפה לבין החזית.

חפץ בולט מהחלק הקדמי של הארון

יחידת ההינע פגומה

גורם אפשרי
החליפו את הסוללה.    

הכניסו את הסוללה בצורה נכונה.  

צרו קשר עם שירות הלקוחות של     
הספק שלכם כדי שיסדר את      

החזית מחדש.  

יש לכוונן את האיזון במנגנון    

ההרמה  

החליפו את הסוללה.    

הכניסו את הסוללה בצורה נכונה.   

צרו קשר עם שירות הלקוחות     
של הספק שלכם כדי שיחליף את    

מפסק סרוו-דרייב.  

צרו קשר עם שירות הלקוחות     
של הספק שלכם כדי שיחליף את    

את יחידת ההינע.  

צרו קשר עם שירות הלקוחות      
של הספק שלכם כדי שיפתור    

את הבעיה.  

הסירו את החסימה.        

הסירו את החסימה.     

החליפו את יחידת ההינע.  

אופן הטיפול
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LEGRABOX / סרוו-דרייב עבור

TANDEMBOX / MOVENTO /

TANDEM לא עובדת באף מגירה 

בעת דחיפה או משיכה.

LEGRABOX/ סרוו-דרייב עבור

TANDEMBOX /MOVENTO /

 TANDEM לא עובדת בכל הארון 

בעת דחיפה או משיכה.

LEGRABOX/ סרוו-דרייב עבור

TANDEMBOX / MOVENTO /

TANDEM עובדת בעת משיכת 

המגירה )לא בעת הדחיפה(

LEGRABOX / סרוו-דרייב עבור

TANDEMBOX / MOVENTO /

TANDEM אינה עובדת במגירה 

אחת - לא במשיכה ולא בדחיפה.

תקלה
שנאי SERVO-DRIVE אינו מחובר 

לשקע החשמל.

אספקת החשמל הופרעה.

שנאי SERVO-DRIVE פגום.

הכבל פגום.

חפץ חוסם את הדרך.

 Blum המרווחנים הקפיציים של

הוסרו או שהם פגומים.

התכולה חורגת מעבר לגובה 

המקסימלי של המגירה

סרוו-דרייב פגומה.

גורם אפשרי
SERVO- חברו את שנאי   

DRIVE לשקע החשמל.

   בדקו את המפסק הראשי / ארון 

החשמל.

   במידת הצורך, צרו קשר עם 

 חשמלאי מוסמך.

   במידת הצורך, צרו קשר עם 

שירות הלקוחות של הספק שלכם 

SERVO- כדי שיחליף את שנאי

.DRIVE

    צרו קשר עם שירות הלקוחות 

 של הספק שלכם כדי שיפתור 

את הבעיה.

הסירו את החסימה.  

צרו קשר עם שירות הלקוחות   

של הספק שלכם כדי שיחליף את    

.Blum המרווחנים הקפיציים של  

פתחו את המגירה באופן ידני.   

הוציאו את הפריטים שחרגו   

מעבר לגובה המגירה.  

צרו קשר עם שירות הלקוחות     
של הספק שלכם כדי שיחליף את    

את יחידת ההינע.  

אופן הטיפול
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עברית

היחידה אינה מגיבה • 

להפעלה

היחידה מגיבה באיטיות • 

להפעלה

היחידה אינה מבצעת • 

פתיחה מוחלטת

 סרוו-דרייב flex למקררים, 

מקפיאים ומדיחי כלים:

דלת המקרר אינה נפתחת.

        בדקו את המיקום הנכון בעזרת 
שבלונת המיקום.

          יש לוודא שהמידות תואמות 
להנחיות ההרכבה.

Blum הרכיבו מרווחן הקפיצי של         

יש למקם נכון את המרווחן         

         יש לכוונן את המרווח הקדמי 
ל-2.5-3 מ"מ )בהתאם להנחיות 

מכשירים לבנים(

           מומלץ להוסיף מפסק אלחוטי

יש לקדוח חזית חדשה         

         יש להסירם בהתאם להנחיות 
מכשירים לבנים

         יש לאפס את המערכת ולהתחיל 
הרצת ניסיון חדשה.

        המתינו עד שהלחץ יתאזן 
)התהליך ייקח כ-20 שניות(.

תקלה

תושבת החיבור הותקנה רחוק מידי 
לאחור.

 Blum המרווחן הקפיצי של 
לא הוכנס או לא ממוקם נכון

 המרווח הקדמי קטן מדי
המרווח הקדמי גדול מדי

 כאשר לוחצים על הדלת, 
המוט המגנטי לא מקבל את פקודת 

הדחיפה לפתיחת הדלת.

קידוח שגוי בפנל החזית )מוט חסום(

 המעצורים המורכבים במקרר 
לא הוסרו

הרצת הניסיון לא בוצעה כראוי 
 )למשל, עקב הפרעה ידנית 

במהלך הרצת הניסיון(.

במידה ודלת המכשיר החשמלי 
נשארת פתוחה לזמן ארוך יחסית, 
למשל כאשר מסדרים את הקניות, 
עלול להיווצר וואקום בתוך המקרר 

או המקפיא לאחר שנסגרו. כתוצאה 
מכך, ייתכן ולא יהיה ניתן לפתוח את 

דלת המכשיר למשך מספר שניות.

אופן הטיפולגורם אפשרי
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המדיח לא נסגר עד הסוף

הדלתות אינן נסגרות

מחוון כוונון BLUMOTION נדלק

יש לדחוף את החזית עד סגירתה    
)זה איננו פגם ייצור(  

הרכיבו את הלוחית המגנטית   

מקמו מחדש את הלוחית המגנטית    

BLUMOTION שנה את כוונון    
במנגנון ההרמה  

תקלה

מנגנון הנעילה של המדיח נעשה 
נוקשה )תלוי בדגם(

הלוחית המגנטית לא מורכבת

הלוחית המגנטית לא ממוקמת נכון

כוונון BLUMOTION שגוי

אופן הטיפולגורם אפשרי
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עברית

........................................................................................................ V AC / 50–60 Hzי 240–100 מתח נכנס: 

......................................................................................................................................... Aי0.6 זרם נכנס: 

מתח יוצא: ...............................................................................................................................  V DC י24.0

.........................................................................................................................................  A י1.0 זרם יוצא: 

כוח יוצא: .......................................................................................................................................  Wי24.0

86.8% ..................................................................................................................... יעילות פעילה ממוצעת: 

84.0%  .............................................................................................................. יעילות בעומס נמוך )10%(: 

............................................................................................................... Wי0.08 ≤  צריכת חשמל ללא עומס: 

תנאי הסביבה:

     הובלה / אחסון:........................................................................................ יto +70 °C / 0 to 90 % r.Hי30 -

........................................................................ 0 עד 40+ מעלות צלזיוס / 5 עד R.H 80% ללא עיבוי      פעולה:

............................................................. 2000 מ' )בטמפרטורת סביבה של 25 מעלות צלזיוס(      גובה מקסימלי:

IP40 .................................................................................................................................... קטגורית הגנה:

נתונים טכניים
יש להשתמש במכשירים אך ורק בחדרים יבשים וסגורים. כל מכשירי הנעת סרוו-דרייב בעלי רמת הגנה III ויש לספק 

.SERVO-DRIVE יש להשתמש בהם אך ורק עם שנאים מתוצרת .)SELV( להם מתח נמוך ובטיחותי במיוחד

Z10NE030 יSERVO-DRIVE שנאי

...................................................................................................... V AC / 50–60 Hzי 240–100 מתח נכנס: 

......................................................................................................................................... Aי2.5 זרם נכנס: 

מתח יוצא: ................................................................................................................................  V DCי24.0

.........................................................................................................................................  A י3.0 זרם יוצא: 

כוח יוצא: .......................................................................................................................................  Wי72.0

≤ 88.0% .................................................................................................................. יעילות פעילה ממוצעת: 

≤ 80.0% ............................................................................................................ יעילות בעומס נמוך )10%(: 

................................................................................................................ Wי0.15 ≤ צריכת חשמל ללא עומס: 

תנאי הסביבה:

     הובלה / אחסון:........................................................................................ יto +70 °C / 0 to 90 % r.Hי30 -

........................................................................ 0 עד 40+ מעלות צלזיוס / 5 עד R.H 80% ללא עיבוי      פעולה:

............................................................. 4000 מ' )בטמפרטורת סביבה של 25 מעלות צלזיוס(      גובה מקסימלי:

IP40 .................................................................................................................................... קטגורית הגנה:

Z10NE040 יSERVO-DRIVE שנאי
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...................................................................................................... V AC / 50–60 Hzי 240–100 מתח נכנס: 

........................................................................................................................................  Aי2.0 זרם נכנס: 

מתח יוצא: .................................................................................................................................. V DCי24.0

............................................................................................................................................ Aי1.0 זרם יוצא: 

כוח יוצא: ..........................................................................................................................................Wי24.0

≤ 86.4% ..................................................................................................................... יעילות פעילה ממוצעת:

≤ 80.0%............................................................................................................... יעילות בעומס נמוך )10%(:

................................................................................................................. Wי0.10 ≤ צריכת חשמל ללא עומס: 

תנאי הסביבה:

     הובלה / אחסון:.......................................................................................... יto +70 °C / 0 to 90 % r.Hי30 -

.......................................................................  0 עד 40+ מעלות צלזיוס / 5 עד R.H 80%. ללא עיבוי      פעולה:

.............................................................  4000 מ' )בטמפרטורת סביבה של 25 מעלות צלזיוס(      גובה מקסימלי:

IP44 ..................................................................................................................................... קטגורית הגנה:

*Z10NA40xי SERVO-DRIVE שנאי פלאג-אין

...................................................................................................... V AC / 50–60 Hzי 240–100 מתח נכנס: 

......................................................................................................................................... Aי0.3 זרם נכנס: 

מתח יוצא: ................................................................................................................................  V DCי24.0

.........................................................................................................................................  A י0.5 זרם יוצא: 

כוח יוצא: .......................................................................................................................................  Wי12.0

 83.3% ..................................................................................................................... יעילות פעילה ממוצעת: 

78.0%  .............................................................................................................. יעילות בעומס נמוך )10%(: 

............................................................................................................... Wי0.08 ≤ צריכת חשמל ללא עומס: 

תנאי הסביבה:

     הובלה / אחסון: ....................................................................................... יto +70 °C / 0 to 90 % r.Hי30 -

......................................................................... 0 עד 40+ מעלות צלזיוס / 5 עד R.H 80% ללא עיבוי     פעולה:

.............................................................. 2000 מ' )בטמפרטורת סביבה של  25מעלות צלזיוס(     גובה מקסימלי:

IP44 ................................................................................................................................... קטגורית הגנה: 

Z10NA300 יSERVO-DRIVE שנאי פלאג-אין
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עברית

.............................................................................................................................  V DCי24.0 מתח אספקה: 

....................................................................................................................................... Aי2.0 זרם מדורג: 

צריכת חשמל במצב המתנה: ...................................................................................... Wי0.55 ≤ )חזית סגורה(

.................................................................................... S3 5% )מקסימום 10 תנועות / 10 דקות( מצב הפעלה: 

רמת לחץ קול פליטה: ................................................................................................................. )dB)Aי70 ˂

תנאי הסביבה:

     הובלה / אחסון:........................................................................................ יto +70 °C / 0 to 90 % r.Hי30 -

........................................................................ 0 עד 40+ מעלות צלזיוס / 5 עד R.H 80% ללא עיבוי      פעולה:

............................................................. 2000 מ' )בטמפרטורת סביבה של 25 מעלות צלזיוס(      גובה מקסימלי:

IP20 .................................................................................................................................... קטגורית הגנה:

מכשיר רדיו:

     פס תדרים:............................................................................................................. to 2.452 GHzי2.404

    הספק מקסימלי בתדר רדיו:.......................................................................................... dBm / 2.5 mWי4י+

................................................................................................. בדרך כלל 10 מ' )תלוי בחומר ובתוכן(      טווח:

     שיטת העברה:............................................................................................. דו כיווני, באמצעות חוט מקודד

21FA001, 21SA001, 21LA001, 21KA001 יAVENTOS י עבורSERVO-DRIVE יחידת הנעה

...........................................................................................................................  V DCי24.0 מתח אספקה: 

....................................................................................................................................... Aי2.0 זרם מדורג: 

צריכת חשמל במצב המתנה )A001.23(: ...................................................................... Wי0.15 ≤ )חזית סגורה(

.....................................................................Wי0.40 ≤  )חזית סגורה( :)23KA001( צריכת חשמל במצב המתנה

.................................................................................... S3 5% )מקסימום 10 תנועות / 10 דקות( מצב הפעלה: 

רמת לחץ קול פליטה: ................................................................................................................. )dB)Aי70 ˂

תנאי הסביבה:

     הובלה / אחסון:........................................................................................ יto +70 °C / 0 to 90 % r.Hי30 -

........................................................................ 0 עד 40+ מעלות צלזיוס / 5 עד R.H 80% ללא עיבוי      פעולה:

............................................................. 4000 מ' )בטמפרטורת סביבה של 25 מעלות צלזיוס(      גובה מקסימלי:

IP20 .................................................................................................................................... קטגורית הגנה:

מכשיר רדיו:

     פס תדרים:............................................................................................................. to 2.452 GHzי2.404

     הספק מקסימלי בתדר רדיו:......................................................................................... dBm / 2.5 mWי4י+

................................................................................................. בדרך כלל 10 מ' )תלוי בחומר ובתוכן(      טווח:

     שיטת העברה:............................................................................................... דו כווני באמצעות חוט מקודד

AVENTOS top 23.A001, 23KA001 י עבורSERVO-DRIVE יחידת הנעה
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...........................................................................................................................  V DCי24.0 מתח אספקה: 

....................................................................................................................................... Aי2.0 זרם מדורג: 

צריכת חשמל במצב המתנה:........................................................................................ Wי0.15 ≤ )חזית סגורה(

............................................................Wי0.35 ≤ )חזית סגורה( צריכת חשמל במצב המתנה )עם מקלט אלחוטי(:

.................................................................................... S3 5% )מקסימום 10 תנועות / 10 דקות( מצב הפעלה: 

רמת לחץ קול פליטה: ................................................................................................................. )dB)Aי70 ˂

תנאי הסביבה:

     הובלה / אחסון:.......................................................................................... יto +70 °C / 0 to 90 % r.Hי30 -

.......................................................................  0 עד 40+ מעלות צלזיוס / 5 עד R.H 80%. ללא עיבוי      פעולה:

.............................................................  2000 מ' )בטמפרטורת סביבה של 25 מעלות צלזיוס(      גובה מקסימלי:

IP20 ..................................................................................................................................... קטגורית הגנה:

ציוד רדיו )עם מקלט אלחוטי(:

     פס תדרים:............................................................................................................. to 2.452 GHzי2.404

     הספק מקסימלי בתדר רדיו:......................................................................................... dBm / 2.5 mWי4י+

................................................................................................. בדרך כלל 10 מ' )תלוי בחומר ובתוכן(      טווח:

     שיטת העברה:.............................................................................................. דו כווני, באמצעות חוט מקודד

Z10C5000 יSERVO-DRIVE flex יחידת הנעה

...........................................................................................................................  V DCי24.0 מתח אספקה: 

....................................................................................................................................... Aי2.0 זרם מדורג: 

צריכת חשמל במצב המתנה:.......................................................................................  Wי0.15 ≤ )חזית סגורה(

.................................................................................... S3 5% )מקסימום 10 תנועות / 10 דקות( מצב הפעלה: 

רמת לחץ קול פליטה: ................................................................................................................. )dB)Aי70 ˂

תנאי הסביבה:

     הובלה / אחסון: ....................................................................................... יto +70 °C / 0 to 90 % r.Hי30 -

......................................................................... 0 עד 40+ מעלות צלזיוס / 5 עד R.H 80% ללא עיבוי     פעולה:

.............................................................. 2000 מ' )בטמפרטורת סביבה של  25מעלות צלזיוס(     גובה מקסימלי:

IP20 ................................................................................................................................... קטגורית הגנה: 

LEGRABOX/TANDEMBOX/MOVENTO/TANDEM י עבורSERVO-DRIVE יחידת הנעה 
Z10A3000.03 ,Z10A3000.50
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עברית

................................................................................................  CR2032יתא לחצן ליתיוםיVי3.0 מתח אספקה: 

..................................................................................................................................... mAי10 זרם מדורג: 

צריכת חשמל במצב המתנה: ............................................................................................................. μWי1 ≤

תנאי הסביבה:

     הובלה / אחסון:........................................................................................ יto +70 °C / 0 to 90 % r.Hי30 -

........................................................................ 0 עד 40+ מעלות צלזיוס / 5 עד R.H 80% ללא עיבוי      פעולה:

............................................................. 4000 מ' )בטמפרטורת סביבה של 25 מעלות צלזיוס(      גובה מקסימלי:

IP20 .................................................................................................................................... קטגורית הגנה:

מכשיר רדיו:

     פס תדרים:............................................................................................................. to 2.452 GHzי2.404

     הספק מקסימלי בתדר רדיו:......................................................................................... dBm / 2.5 mWי4י+

................................................................................................. בדרך כלל 10 מ' )תלוי בחומר ובתוכן(      טווח:

   שיטת העברה:............................................................................................... דו כיווני, באמצעות חוט מקודד

23P5020 יSERVO-DRIVE מתג

...........................................................................................................................  V DCי24.0 מתח אספקה: 

..................................................................................................................................... mAי10 זרם מדורג: 

צריכת חשמל במצב המתנה: .......................................................................................................... Wי0.20 ≤

תנאי הסביבה:

     הובלה / אחסון:........................................................................................ יto +70 °C / 0 to 90 % r.Hי30 -

........................................................................ 0 עד 40+ מעלות צלזיוס / 5 עד R.H 80% ללא עיבוי      פעולה:

............................................................. 2000 מ' )בטמפרטורת סביבה של 25 מעלות צלזיוס(      גובה מקסימלי:

IP20 .................................................................................................................................... קטגורית הגנה:

מכשיר רדיו:

     פס תדרים:............................................................................................................. to 2.452 GHzי2.404

     הספק מקסימלי בתדר רדיו:......................................................................................... dBm / 2.5 mWי4י+

................................................................................................. בדרך כלל 10 מ' )תלוי בחומר ובתוכן(      טווח:

     שיטת העברה:.............................................................................................. דו כווני, באמצעות חוט מקודד

Z10C5007 מקלט אלחוטי
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...........................................................................................................................  V DCי24.0 מתח אספקה: 

..................................................................................................................................... mAי10 זרם מדורג: 

צריכת חשמל במצב המתנה:............................................................................................................ Wי0.10 ≤

תנאי הסביבה:

     הובלה / אחסון:.......................................................................................... יto +70 °C / 0 to 90 % r.Hי30 -

.......................................................................  0 עד 40+ מעלות צלזיוס / 5 עד R.H 80%. ללא עיבוי      פעולה:

.............................................................  2000 מ' )בטמפרטורת סביבה של 25 מעלות צלזיוס(      גובה מקסימלי:

IP20 ..................................................................................................................................... קטגורית הגנה:

.............................................................................................................................  V DCי24.0 מתח מדורג: 

..................................................................................................................................... Aי10.0 זרם מדורג: 

תנאי הסביבה:

     הובלה / אחסון:.......................................................................................... יto +70 °C / 0 to 90 % r.Hי30 -

.......................................................................  0 עד 40+ מעלות צלזיוס / 5 עד R.H 80%. ללא עיבוי      פעולה:

.............................................................  4000 מ' )בטמפרטורת סביבה של 25 מעלות צלזיוס(      גובה מקסימלי:

COMBOX Z10ZC000

Z10V1000.01, Z10V100E.01 חיבור צמתים

...........................................................................................................................  V DCי24.0 מתח אספקה: 

..................................................................................................................................... mAי25 זרם מדורג: 

צריכת חשמל במצב המתנה:........................................................................................................... Wי0.20 ≤

זרם החלפה: ................................................................................................................................. Aי10.0 ≤

סף החלפה: .................................................................................................................... m/s² ≈ 0.02 gי0.2

תנאי הסביבה:

     הובלה / אחסון: ....................................................................................... יto +70 °C / 0 to 90 % r.Hי30 -

......................................................................... 0 עד 40+ מעלות צלזיוס / 5 עד R.H 80% ללא עיבוי     פעולה:

.............................................................. 2000 מ' )בטמפרטורת סביבה של  25מעלות צלזיוס(     גובה מקסימלי:

IP20 ................................................................................................................................... קטגורית הגנה: 

Z10ZE000 חיישן רעידות
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עברית

הצהרה מקוצרת של תאימות לאיחוד האירופאי

Julius Blum GmbH .1 מצהירה בזאת כי כל סוגי המוצרים החשמליים 
והאלקטרוניים של Julius Blum GmbH תואמים להנחיה EU/2011/65 של 

האיחוד האירופאי.

Julius Blum GmbH GmbH .2 מצהירה בזאת כי סוגי המכונות Z10A3000 ו- 
EU/2014/30 ולהנחיה EC/2006/42 תואמים להנחיה Z10C500

 21SA001.23, מצהירה בזאת שסוגי המכונה Julius Blum GmbH .3
21LA001, 21FA001, 23KA001, A001 ו- 21K001 תואמים להנחיה 

.EU/2014/53 ולהנחיה EC/2006/42

 23P5020 מצהירה בזאת כי ציוד הרדיו מסוג Julius Blum GmbH .4
 EU/2014/53 תואם להנחיה Z10C5007-ו

Julius Blum GmbH .5 מצהירה בזאת שהמוצרים החשמליים והאלקטרוניים 
EU/2014/30 תואמים להנחיה Z10ZC000 -ו Z10ZE000

 Z10NE030, מסוגים Blum מצהירה בזאת כי השנאי Julius Blum GmbH .6
 EU/2014/35 תואמים את ההנחיה Z10NE040-ו Z10NA40x*, Z10NA300

EU/2014/30 ואת הוראה

הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט 
www.blum.com/compliance :הבאה
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Z10N

Z10N

Z10

21

23

21 | 23

Z10C5007

BN

BN

BAU

BAU

BAU

BAU

BAU

    שם יצרן/נגר המטבח:

    כתובת:

טופס חלקי חילוף

על-מנת לקבל את חלקי החילוף של סרוו-דרייב מהר ככל האפשר,  

עליך לתת לספק הסרוו-דרייב ו/או יצרן המטבח שלך את המידע הבא:

כאן ניתן למצוא את מק"ט החלק ומספר המהדורה

שם בעל המטבח:

כתובת:

מספר הזמנה:

פירוט תקלה:

מק"ט החלק ומספר מהדורה של רכיב הסרוו-דרייב הפגום:

SERVO- שנאי

:DRIVE

:Blum שנאי חיבור

יחידת הינע:

יחידת הינע:

יחידת הינע:

מפסק סרוו-דרייב:

מקלט אלחוטי:

כמות

SERVO-DRIVE שנאי יחידת הינע מפסק סרוו-דרייב מקלט אלחוטי

מק"ט חלק

ספק כוח

מספר מהדורה



Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
Industriestraße 1
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com 
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