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Siłowniki do okien uchylnych otwieranych 
na zewnątrz lub do wewnątrz

Siłowniki do okien uchylnych otwieranych na zewnątrz 
lub do wewnątrz oraz małych klap lub świetlików

VARIA
Nr Ref.: 43503/003...008 
Nr Ref.: 43502/001...003

VARIA T 
Nr Ref.: 43503/006...008 

O2M 
Nr Ref.: 43493/001...003

 Nr Ref.: 43492/001...003

Łańcuch w nylonowym pojemniku 
zabezpieczony antykorozyjnie Dacrometem.

Szybki i bezpieczny system montażu “quick-fit”. 

Regulacja wysuwu w zakresie 90 - 400 mm.

Zasilanie 24 VDC lub 230 VAC.

Zastosowanie: okna o szerokości do 1600mm. 
Okna szersze wymagają dwóch lub więcej 
siłowników VARIA T połączonych równolegle. 

Kolory: czarny, szary, biały. 

Nowoczesny kształt,
zaawansowana technologia.

 

System automatycznej kalibracji 
co każde 50 cykli.

Prosty system montażu na ramie okna.

Regulacja wysuwu: 150, 250, 380mm
lub dowolnie zaprogramowana: max. 380mm

Zasilanie 230VAC lub 24VDC

Najwyższa klasa ochrony (IP54) 
w tej klasie urządzeń.

Kolory: czarny, szary, biały. 

cena: 399 netto*
               VARIA
               429 netto*

               VARIA T 

cena od: 549 netto*



Zębatkowy siłownik do okien uchylnych, otwieranych na zewnątrz, 
świetlików, klap, żaluzji, pionowych markiz i okien przesuwnych

Wrzecionowy  siłownik do klap, świetlików, pionowych 
i poziomych żaluzji oraz okien otwieranych na zewnątrz

Siłownik Aprineare jest mocny, 
bezpieczny, wszechstronny, prosty 
w obsłudze i montażu. 

Zasilanie 230 VAC lub 24 VDC.

Aluminiowa obudowa, elektroniczne 
wyłączniki krańcowe, kondensator 
przeciwzakłóceniowy.

Możliwość łączenia równoległego.

Wiele modeli różniących się długością 
wysuwu, siłą nacisku, prędkością 
oraz zasilaniem.

Liniowo wysuwana zębatka 
z anodowanego aluminium 
w obudowie ze stali galwanizowanej.

 
 

ST450 

APRILINEARE 

Nr Ref.: 43545/003

Nr Ref.: 43510/006    43522/001

Innowacyjny system magnetycznego
wyłącznika położenia krańcowego.

 

Kompaktowa budowa i system
mocowania umożliwiające montaż
praktycznie w dowolnym miejscu.

Siłownik w aluminiowej budowie 
z wysuwanym liniowo tłokiem.

Możliwość łączenia równoległego.

Silnik 230 V z zabezpieczeniem termicznym.

Przewód zasilający o dł. 1,5 m 
podłączony fabrycznie.

Maksymalny wysuw 300 mm. 
Dodatkowy wyłącznik krańcowy (opcja). 

cena : 509 netto*
              

cena od : 799 netto*
              



OVER 

OVER PLUS 

Siłownik do drzwi skrzydłowych
o wadze do 80kg.

Siłownik do drzwi skrzydłowych
o wadze do 200kg.

System detekcji przeszkód oparty na encoderze.

Wbudowane sprzęgło zabezpiecza mechanizm 
przed zniszczeniem przy próbie siłowego otwarcia

Funkcja PUSH&GO rozpoznaje wywierany nacisk
na drzwi i umożliwia ich automatyczne otwarcie.  

Nr Ref.: 42602/001
 

Nr Ref.: 42603/001
 

Pełne bezpieczeństwo użytkowania  dzięki systemowi 
detekcji przeszkód opartemu na encoderze.

Wbudowane sprzęgło zabezpiecza mechanizm 
przed zniszczeniem przy próbie siłowego otwarcia

Funkcja PUSH&GO rozpoznaje wywierany nacisk
na drzwi i umożliwia ich automatyczne otwarcie.  

* Przy zakupach hurtowych oferujemy atrakcyjne warunki handlowe.

cena: 3 049 netto*
               siłownik
               419  netto*

               ramię łamane
               319  netto*

               szyna ślizgowa

cena: 5 049 netto*
               siłownik
               349 netto*

               ramię łamane
               339 netto*

               szyna ślizgowa
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