
www.blum.com

SERVO-DRIVE flex
Elektroninė įmontuojamų šaldytuvų  
be rankenėlių atidarymo sistema



www.blum.com/sdflex

Vientisas virtuvių be  
rankenėlių dizainas
Minimalistinio stiliaus virtuvėse naudojami įmontuojamieji šaldytuvai,  
šaldikliai ir indaplovės dabar gali stilingai pasislėpti už baldų fasadų  
be rankenėlių. SERVO-DRIVE flex elektroninė automatinio atidarymo  
sistema garantuoja lengvą atidarymą.
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Montuojant kairėje ir dešinėje, naudojant dureles su stankikliais  
ir be jų – SERVO-DRIVE flex puikiai tinka standartiniams įmontuojamiems 
šaldytuvams, šaldytuvams/šaldikliams, šaldikliams ir net indaplovėms.

Lanksčios panaudojimo  
galimybės
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Naudojant SERVO-DRIVE flex elektroninę atsidarymo sistemą, galima 
įgyvendinti įvairias montavimo idėjas. Atmetimo variklis tinka įvairiems  
taikymams.

Taikymo įvairovė
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Aukštoms durelėms galima montuoti papildomą belaidį  
paspaudimo daviklį, taip padidėja suveikimo plotas. Nesvarbu, 
kurią fasado dalį paspausite, jį atidaryti bus patogu.

Į atskiras šaldytuvo su šaldikliu dureles yra montuojami  
atskiri SERVO-DRIVE flex mechanizmai, todėl jas galima  
atidaryti atskirai.

Didelės ir sunkios durys, pvz., šaldiklio, atsidaro vienu metu 
veikiant dviems sinchronizuotiems stūmimo elementams.

Jei įmontuojamosiose indaplovėse naudojamas  
SERVO-DRIVE flex, stūmimo elementas yra montuojamas  
nišos centre.
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Sumaniai suprojektuota SERVO-DRIVE flex sistema idealiai  
atitinka kasdienius virtuvės poreikius. Dėl sumanių funkcijų,  
įmontuojamus prietaisus be rankenėlių lengva ir patogu naudoti.

Sumanios funkcijos

Apsauga nuo atsirėmimo
SERVO-DRIVE flex atskiria 
trumpą ir ilgą paspaudimus. 
Apsauga nuo atsirėmimo  
neleidžia netyčia  
įjungti atsidarymo sistemos.
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Suveikimo saugumas
Atidarius, strypas 
įtraukiamas į stūmimo 
elementą. Darbo vieta 
lieka laisva, nes atidary-
mo funkcija neįsijungia 
tol, kol vėl nepaspausite 
fasado.

Automatinė savaime 
užsidaranti sistema
Jei suveikus sistemai du-
relės pilnai neatidaromos, 
po kurio laiko jos automa-
tiškai vėl uždaromos. Taip 
užtikrinama, kad durelės 
netyčia neliktų praviros.

Prisitaikanti sistema
SERVO-DRIVE flex ga-
lima pritaikyti įvairioms 
durelėms. Tai reiškia, 
kad atvėrimo tarpelis 
visada yra pakankamo 
dydžio, todėl dureles 
galima lengvai atidaryti.
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SERVO-DRIVE flex montuojamas lengvai ir patogiai, tik keliais  
žingsniais. Jei variklio elementą reikia pasiekti pakartotinai, dengiančią  
panelę galima nusegti. 

Lengvas surinkimas  
ir montavimas
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Tvirtinimo plokštelės montavimas
Pradėkite nuo tvirtinimo plokštelių prisu-
kimo abiejose montavimo nišos pusėse.

Maitinimo bloko prijungimas
SERVO-DRIVE flex įtaisas laidu  
prijungiamas prie maitinimo šaltinio.

Sinchronizuokite variklio elementą
Per bandomąjį suveikimą, varklis 
automatiškai susiderina tinkamiausius 
situacijai parametrus.  
SERVO-DRIVE flex paruoštas naudoti.

Prisekite variklio elementą
Priklausomai nuo durelių atidarymo  
krypties, variklį prisegti galima kairėje 
arba dešinėje pusėje.

Sumontuokite fasadą
Fasadas užsegamas tiesiai ant  
montavimo plokštelių, panaudojant  
tvirtinimo detales.

Montavimo  
filmo peržiūra 
www.blum.com/ 
sdflex_videos
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www.blum.com/singleapplications

Greta SERVO-DRIVE flex, yra ir kitų įdomių SERVO-DRIVE panaudojimo  
atvejų. Pavyzdžiui, stalčiai-šiukšliadėžės, pakėlimo mechanizmai sieninėse 
spintelėse - juose irgi galima įmontuoti automatinio atidarymo sistemas.

Kiti SERVO-DRIVE panaudojimai
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SERVO-DRIVE skirtas AVENTOS
Jei reikia tik vienų durelių be  
rankenėlės su pakėlimo sistema, 
SERVO-DRIVE uno, skirtas  
AVENTOS HF – idealus sprendimas. 
Durelės be rankenėlių gali būti  
atidaromos lengvai prisilietus,  
o uždaromos tyliai ir lengvai dėl 
BLUMOTION.

SERVO-DRIVE uno  
stalčiams šiukšliadėžėms
Šlaunimi, keliu ar pėda –  
spustelėjimas į fasadą priverčia 
stalčių atsidaryti automatiškai. 
SERVO-DRIVE uno šiukšliadėžių 
stalčiams yra patogus sprendi-
mas, kurį galima lengvai sumon-
tuoti jau esamiems stalčiams.
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SERVO-DRIVE flex

Z10C500A

Z10M200x

Z10NE030x

Z10NG000

Z10K300A

Z10NG120

Z10V100E.01

Z10K0009

21P5020

Z10C5007

Z10K300A

☎ Z10NA30(xy)F

Z10C500A1x

1x

1x

1x

1x

2x

Užsakymo informacija 

Dviejų variklių komplekto užsakymas

SERVO-DRIVE flex komplektas

SERVO-DRIVE flex komplektas

Vieno komplekto užsakymas

Blum 12W kištukas-transformatorius (žr. lentelę 16 psl.)

Blum 24W transformatorius (taikymams su daugiau kaip vienu varikliu, žr. lentelę 16 psl.)

Laidas (žr. lentelę 16 psl.)

Transformatoriaus laikiklis tvirtinimui ant plokštės 

Transformatoriaus laikiklis tvirtinimui po spintele 

Sinchronizavimo kabelis 300 cm, R7035 šviesiai pilkas (tik durelėms, kurių aukštis 178 cm ir daugiau)

Jungimo mazgas (1x), Kabelio galo apsauga (2x)

Kabelio laikiklis

Rekomenduojama kombinuotam šaldytuvui/šaldikliui:

SERVO-DRIVE jungiklis 

Belaidis imtuvas

Juodas paskirstymo kabelis, pjaustomas

Šaldiklis – NH ≥ 1780 mmŠaldytuvas – NH ≤ 1780 mm*
Šaldiklis – NH < 1780 mm

Kombinuotas šaldytuvas - šaldiklis

1 x SERVO-DRIVE flex komplektas 2 x SERVO-DRIVE flex komplektas 2 x SERVO-DRIVE flex komplektas

* Šaldytuvams su sustiprinta magnetine sandarinimo juosta gali reikėti antro atidarymo mechanizmo. 
 Rekomenduojama atlikti bandomąjį montavimą.
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SERVO-DRIVE flex

☎ Z10NA30(xy)F

Z10C5005

Z10C500A1 x

1 x

1 x

SWD APÜ
BS APL-UK
NH

Užsakymo informacija 

Blum 12W kištukas-transformatorius (žr. lentelę 16 psl.)

SERVO-DRIVE flex variklio elementas

Užsakymas indaplovėms

Papildoma montavimo plokštelė naudojant su indaplovėmis

Indaplovė

Nišos aukštis
Fasado storis Stalviršio apatinis kraštas
Spintelės šono storis Stalviršio išsikišimas 
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SERVO-DRIVE flex

Z10M200U

Z10M200C

Z10M200B

Z10M200D

Z10M200I

Z10M200K

Z10M200J

Z10M200E.OS

☎ Z10M200S.01

Z10M200E

Z10M200N

Z10M200A

☎ Z10M200H

Z10M200L

Z10M200T

Z10M200Z

DE, EN, FR, IT, NL

DA, EN, FI, NO, SV

EL, EN, HR, SL, SR, TR

EN, ES, FR, IT, PT

EN, ES, FR, (US, CA)

EN, ZH

CS, HU, SK, PL

BG, ET, LT, LV, RO, RU

Z10NE030A

Z10NE030B

Z10NE030C

Z10NE030D

Z10NE030G

Z10NE030H

Z10NE030E

Z10NE030F

21P5020

Z10C5007

A

K

B

N

E

R

H

U

Užsakymo informacija

Papildomi elementai suveikimo plotui padidinti

SERVO-DRIVE jungiklis

Belaidis imtuvas

JAV, Kanados standartus atitinkantis laidas

Didžiosios Britanijos standartus atitinkantis laidas

Šveicarijos standartus atitinkantis laidas

Danijos standartus atitinkantis laidas

Izraelio standartus atitinkantis laidas

Australijos standartus atitinkantis laidas

Japonijos standartus atitinkantis laidas

Europos standartus atitinkantis elektros tinklo laidas be kištuko

Brazilijos standartus atitinkantis laidas

Europos standartus atitinkantis laidas

Šalys

Elektros tinklo laidas

Kinijos standartus atitinkantis laidas

Argentinos standartus atitinkantis laidas

Indijos standartus atitinkantis elektros tinklo laidas

Čilės standartus atitinkantis laidas

Taivano standartus atitinkantis laidas

Pietų Afrikos standartus atitinkantis laidas

10 vnt.

10 vnt.

10 vnt.

10 vnt.

10 vnt.

10 vnt.

10 vnt.

10 vnt.

10 vnt.

10 vnt.

10 vnt.

10 vnt.

10 vnt.

10 vnt.

10 vnt.

10 vnt.

Blum transformatorius

24W

Prie paskirstymo kabelio galima jungti  
1 ir tikrai tik vienintelį maitinimo bloką!

* Negalima naudoti su daugiau nei vienu varikliu!

Kalbos paketai –  
montavimo ir naudojimosi instrukcijos

Blum 12W kištukas-transformatorius

Su 1120 mm ilgio laidu

Tinklo adapteris (x)*

Kalbos paketas (y)

A DE, EN, FR, IT, NL E CS, HU, PL, SK

B DA, EN, FI, NO, SV F BG, ET, LT, LV, RO, RU

C EL, EN, HR, SL, SR, TR G EN, ES, FR

D EN, ES, FR, IT, PT H EN, ZH

Z10NA30(xy)F
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SERVO-DRIVE flex

Paruošiamieji darbai / gręžimas

Montavimas naudojant šabloną

Svarbios pastabos!

Gręžimo nurodymai plokštelei Fasado gręžimas amortizatoriui Fasado gręžimas

Šaldytuvo / šaldiklio baldo planavimas ir montavimas

Variklio elemento montavimas Transportavimo apsauga
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1
2

Click

SERVO-DRIVE flex

Laikiklio montavimas

Šaldytuvo / šaldiklio baldo montavimas

Fasado montavimas

Bamperio montavimas Fasado tarpelio reguliavimas Bandomasis įjungimas ir paleidimas
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3s

SERVO-DRIVE flex

SERVO-DRIVE mechanizmo nuostatų išvalymas

Nuėmimas

Šaldytuvo / šaldiklio baldo išmontavimas
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X

Y

Y

SERVO-DRIVE flex Papildomo belaidžio jungiklio montavimas

Belaidžio imtuvo montavimas

Belaidžio jungiklio aktyvavimas

Belaidžio jungiklio naudojimo rekomendacijos Belaidžio jungiklio montavimas

x = Stalviršio aukštis

y ≤ 200 mm

y > 200 mm 
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SERVO-DRIVE flexMontavimo galimybės

Atvėrimo tarpelis – matmenys

Bendros pastabos

Jei prietaiso durelės paliekamos atidarytos santykinai ilgą laiką, pavyzdžiui, kraunant pirkinius, uždarius šaldytuvą ar šaldiklį jo viduje  
gali susidaryti vakuumas. Dėl to kelias sekundes gali nepavykti atidaryti prietaiso durelių. Šis vakuumas paprastai savaime išnyksta per  
trumpą laiką, ir atidarymo funkcija ima normaliai veikti vėl.
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SWD+16
37

+ 1

X
Y
Z

SERVO-DRIVE flex

SWD APÜ
BS APL-UK
NH

BS   16–19 mm

Paruošiamieji darbai / gręžimas

Elemento projektavimas Prieiga pagal stalviršio išsikišimą

Gręžimo nurodymai plokštelei Fasado gręžimas

Indaplovės projektavimas ir montavimas

X 30 mm APÜ 0 mm

Y 10 mm APÜ 20 mm

Z 0 mm APÜ 30 mm

Nišos aukštis
Fasado storis Stalviršio apatinis kraštas
Spintelės šono storis Stalviršio išsikišimas 

Fasado montavimas – nenaudokite bamperių

Indaplovėms su SERVO-DRIVE flex nenaudokite bamperių.
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SERVO-DRIVE flex

Laikiklio montavimas

Indaplovės montavimas

Fasado montavimas

Variklio elemento montavimas
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3s

SERVO-DRIVE flex Indaplovės išmontavimas / kabeliavimas

SERVO-DRIVE mechanizmo nuostatų išvalymas

Nuėmimas

Bandomasis paleidimas

Kabeliavimas/informacija

Juodas = maitinimo blokas
Šviesiai pilkas R7035 = komunikacija 
(sinchronizavimas)

Fasadą reikia uždaryti rankiniu būdu.
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SERVO-DRIVE flexBlum transformatoriaus montavimas

Transformatoriaus laikiklis tvirtinamas dugne Kabelio jungties montavimas

Transformatoriaus laikiklis tvirtinimas ant sienos

Erdvės reikalavimai + saugus atstumas nuo transformatorių maitinimo elemento

Nurodymas:
Pasirūpinkite 30 mm, atstumu  
nuo transformatoriaus apatinio 
krašto (kai tvirtinama prie dugno) 
ir (arba) priekinio krašto (kai tvirti-
namas prie plokštės) ir jo šoninių 
kraštų, bei spintelės elementų ir 
sienos. Kitaip negalės cirkuliuoti 
oras, o Blum transformatorius gali 
perkaisti.

Nesugadinkite kontaktinių adatėlių!

Montavimas prie plokštėsMontavimas spintelės dugne

Stalčiaus atrama

Stalčiaus atrama
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Bendrovė Blum
Prieš daugiau nei 60 metų Blum įkūrė Julius Blum. Tai šeimos įmonė, 
veikianti tarptautiniu lygiu. Įmonės strateginių tikslų sritys apima 
pakėlimo mechanizmus, lankstus ir stalčius. Visi mūsų vystomi 
produktai skirti judėjimo tobulinimui.

www.blum.com

Blum Austrijoje
ir visame pasaulyje
Blum valdo septynias gamyklas 
Voralberge, Austrijoje, logistikos 
centrą Lenkijoje, gamyklas JAV, 
Brazilijoje ir 29 filialus / atstovy-
bes. Įmonė produkciją tiekia dau-
giau nei 120 rinkų. Blum Group iš 
viso samdo 7 300 žmonių, 5 500 
iš jų dirba Voralberge.

Nauda viso pasaulio klientams
„Ar tai būtų gamintojas, tiekėjas, 
montuotojas, ar virtuvės naudoto-
jas – visi turi asmeniškai mėgau-
tis Blum produktų privalumais“ 
– tokia yra Blum filosofija dėl 
įmonės naudingumo viso pasaulio 
pirkėjams.

Inovacijos
Klientų džiuginimas pažangiais-
montavimo sprendimais ir ilgalai-
kės įmonės sėkmės išsaugojimas 
reikalauja pastovių investicijų 
į tyrimus ir plėtrą, gamyklas ir 
fabrikus, darbuotojų apmokymą. 
Turėdama daugiau kaip 2 600 
registruotų prekių ženklų visame 
pasaulyje, Blum yra viena pažan-
giausių Austrijos įmonių.

Kokybė
Blum kokybės sąvoka yra 
visapusiška ir galioja ne tik 
mūsų produktams. Paslaugos ir 
bendradarbiavimas su klientais ir 
partneriais turi atitikti tokius pat 
aukštus kokybės standartus.

Aplinka
Tikime, kad ekologiškas ir atsa-
kingas elgesys teikia ilgalaikę 
ekonominę naudą. Produktų 
ilgaamžiškumas yra tik vienas 
iš daugybės svarbių aspektų. 
Tolimesnės priemonės apima 
ekologiškus procesus, apgalvotą 
medžiagų naudojimą ir apdairų 
energijos valdymą.

DYNAMIC SPACE
Gera darbo eiga, užtektinai 
naudingos vietos ir itin patogus 
judėjimas yra praktiškos virtuvės 
bruožai. Vystydama šią praktiš-
kos virtuvės idėją, Blum siekia 
sujungti funkciją, patogumą ir 
ergonomiškumą į baldų interjerą.
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks.: +43 5578 705-44
El. p.: info@blum.com
www.blum.com

UAB Blulita
Savanorių pr. 124
03153 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 265 35 32
Faks.: +370 5 265 35 32
El. p.: info@blulita.lt
www.blulita.lt
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