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Svež zrak s pritiskom na gumb – 
individualno, učinkovito, uporabniku prijazno.

Naravno in energijsko učinkovito zračenje 

prostorov je s sistemom activPilot Comfort 

PADM tako udobno kot še nikoli. Pogon 

 okovja omogoča motorno krmiljeno zapiranje 

okenskega krila obenem pa  tudi vzporedni 

odmik okenskega krila za pribl. 6 mm. Tudi v 

takšnem odprtem načinu je sistem certificiran 

za protivlomno okno do standarda RC2. 

Sistem zračenja omogoča naravno izmenjavo 

zraka v skladu s standardom DIN 1946-6. 

Ker je mogoče načrt zračenja, na primer 

vnaprej določene čase zračenja, prosto 

 nastavljati, se notranji prostori z naravnim 

svežim zrakom oskrbujejo neodvisno od 

uporabnika. Če želite okno odpreti na stežaj, 

je dovolj en pritisk na gumb in pogon okovja 

sprosti krilo v vrtljivi položaj. Potem lahko 

okno odprete ročno, kot ste vajeni. Daljinsko 

upravljanje omogoča udobnejšo uporabo 

težko dostopnih oken. 

Funkcionalnost tega sodobnega sistema 

zračenja dopolnjujejo majhna poraba 

 elektrike, krmiljenje na dotik z osvetljenim 

 ozadjem, razumljivi znaki na gumbih in 

 izredno tiho delovanje. Kot vsa okovja  podjetja 

Winkhaus je tudi activPilot Comfort PADM 

okovje  nadgradljivo in ga lahko samo z nekaj 

dodatnimi elementi iz serije  activPilot brez 

težav nadgradite. Izdelovalci oken to okovje 

kot običajno naročijo pri podjetju Winkhaus. 

Pogon okovja vrste BDT je na voljo pri 

pooblaščenih trgovcih.

+ Povečana protivlomna zaščita 

 tudi v načinu zračenja

+ V okovju integrirana rešitev za 

 preprosto nadgradnjo okovja

+ Prava alternativa  

 kompliciranim sistemom  

 prezračevanja

+ Z zračenjem, neodvisnim od 

 uporabnika, pomaga 

 preprečevati škodo na  stavbah 

 (v skladu z DIN 1946-6)

Pozabite na redno ročno zračenje – to mirno prepustite svojim oknom! Z edinstvenim 

 sistemom activPilot PADM in novim pogonom za okovje serije BDT podjetja D+H lahko 

 prostori zdaj dihajo redno in popolnoma neodvisno od uporabnika.

Winkhaus Plus



Pogon za okovje BDT
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Pogon okovja BDT samodejno in časovno krmiljeno po-

skrbi za potrebno izmenjavo zraka in s tem za zdravo 

ozračje v vseh prostorih hiše. 

Vrhunski pogon okovja poleg tega navdušuje s svojim 

lepim oblikovanjem in prijaznostjo za uporabnika. Kako-

vostni in brezčasno oblikovan pogon je na voljo v več barv-

nih izvedbah, zato se popolnoma vključi v vsak prostor. 

Upravljanje površine na dotik z osvetljenim ozadjem in 

razumljivimi znaki na gumbih je otročje lahko. Za še večje 

udobje pa je serija BDT poleg tega opremljena še z daljin-

skim upravljanjem.

Kratko pritisnite, pogon zapre vse zapiralne elemente.

Držite 1 s, pogon mehanizem prestavi v položaj za 

vrtenje krila oz za ročno odpiranje.

1-krat kratko pritisnite, pogon prestavi krilo v 

 vzporedni odmik. Po 10 minutah zračenja, pogon 

okno spet zapre. Če gumb pritisnete večkrat, se čas 

z vsakim pritiskom podaljša za 10 minut:

1 pritisk: 10 minut zračenja

2 pritiska: 20 minut zračenja

3 pritiski: 30 minut zračenja

Kratek pritisk aktivira samodejno zračenje oz. 

zračenje v intervalih. Če je ta funkcija aktivna, se krilo 

vsako uro za 10 minut odpre v vzporedni položaj.

S kratkim pritiskom na gumb z informacijami se v 

zatemnitvenem načinu za 20 s prižgejo lučke 

 znakov in prikažejo stanja.

ZAPRTO

ODPRTO v položaju za vrtenje

Časovno omejeno zračenje

Samodejno zračenje/zračenje v intervalih

Informacije

Serija BDT
Udobje v vzporedno odprtem položaju

Tehnični podatki

» visok navor do 10 N/m

Udobno upravljanje okna z daljinskim 

upravljanjem ali na dotik.

Kovinska komandna plošča

s kakovostno površinsko obdelavo

Vgrajen sprejemnik radijskega signala 

z varnostnim kodiranjem delovanja s 

kodo, ki se spreminja, proti 

nepooblaščenemu sprožanju

Upravljanje na dotik z osvetljenim 

ozadjem za različne samodejne 

funkcije

Lepo, kakovostno oblikovanje,

ki se usklajeno vključuje v moderno arhitekturo

Način VNR 

(Ventilation Noise Reduction, zmanjšanje hrupa 

ob zračenju) za posebno tiho zračenje

Pogon glede na nastavitev levo DIN 

ali desno DIN (180°)
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