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ECchain  *
TOEPASSINGSGEBIEDEN

Natuurlijke ventilatie (230 V) ook voor de particuliere woningbouw

Naar binnen en buiten toe openende ramen met kiep-, klap- en
draaivleugels

Montage op houten-, kunststof- of metalen ramen

Kopmontage

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Natuurlijke ventilatie (230 V) ook voor de particuliere woningbouw

Naar binnen en buiten toe openende ramen met kiep-, klap- en
draaivleugels

Montage op houten-, kunststof- of metalen ramen

Kopmontage

Kettingaandrijving met universele consoles voor eenvoudige
automatiseringen in de ventilatie
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Voordelige en krachtige kettingaandrijving voor ventilatietoepassingen met 230 V

Variabele slaginstelling op 200 mm of 400 mm voor verschillende ventilatie-
eisen mogelijk

Universele houders en consoles voor op de markt verkrijgbare profielsystemen

Snelle en eenvoudige montage

Variabel bruikbaar op kleine bovenlichten
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam ECchain  *

Benodigde ruimte op het kozijn (min.) Kozijnmontage NAAR BINNEN OPENEND: 55 mm, Kozijnmontage NAAR
BUITEN OPENEND: 35 mm

Benodigde ruimte op het raam (min.) Kozijnmontage NAAR BINNEN OPENEND: 37 mm, Kozijnmontage NAAR
BUITEN OPENEND: 20 mm

Beschikbare slaglengte 200 mm, 400 mm

Openingssnelheid ventilatie 9 mm/s

Sluitsnelheid (max.) 9 mm/s

Drukkracht (max.) 250 N

Dichthoudkracht (max.) 1800 N

Trekkracht 250 N

Raamgewicht 200 kg*

Overslagbereik 10 - 23 mm

Spanning tijdens bedrijf 230 V ± 10 %

Bedrijfsspanning 230 V

Stroomverbruik 0.13 A

Vermogensverbruik 30 W

Inschakelduur 30 %

Min. aderdoorsnede 0.75 mm²

Aantal aders 4 aders

Bedrijfstemperatuur -5 - 60 °C

Beschermingsgraad IP30

Beschermingsklasse II

Eindafschakeling open Eindschakelaar

Eindafschakeling gesloten elektronisch door middel van stroomverbruik

Uitschakeling bij overbelasting Ja

KNX-compatibel Nee

Kiepraam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage Ja

Draairaam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage Ja

Draairaam NAAR BUITEN OPENEND kozijnmontage Ja

Klapraam NAAR BUITEN OPENEND kozijnmontage Ja
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Vallende raamvleugels kunnen een groot gevaar voor lijf en leven vormen van personen die zich in de
omgeving bevinden. Daarom is bij het gebruik van GEZE aandrijvingen op kiepramen het gebruik van
GEZE veiligheidsscharen absoluut voorgeschreven.

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur Lengte

ECchain Inclusief console naar binnen en buiten toe openend 148260 wit RAL 9010 409 mm

ECchain Inclusief console naar binnen en buiten toe openend 148259 grijs RAL 7035 409 mm

ECchain Inclusief console naar binnen en buiten toe openend 148258 zwart RAL 9005 409 mm

TOEBEHOREN

VEILIGHEIDSSCHAAR NR. 35

Voor de beveiliging van kiepvleugels

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur

Veiligheidsschaar nr. 35 Magazijnuitvoering Fixpack (10 stuks), minimumhoogte vleugel 300 mm 014499 verzinkt

VEILIGHEIDSSCHAAR NR. 60

Voor de beveiliging van kiepvleugels

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur

Veiligheidsschaar nr. 60 Magazijnuitvoering Fixpack (10 stuks), minimumhoogte vleugel 700mm 133814 verzinkt

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen,
functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.
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