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activPilot Comfort PADM

Zużyte powietrze

Świeże powietrze

Świeże powietrze za naciśnięciem guzika – 
skuteczny i wygodny sposób wietrzenia

System okuć activPilot Comfort PADM za-

pewnia naturalną i energooszczędną wy-

mianę powietrza, a współpracujący z nim 

napęd okienny BDT umożliwia automaty-

czne otwieranie, zamykanie i równoległe 

odsuwanie skrzydła od ramy za pomocą 

silniczka. Okno wyposażone w to okucie 

spełnia wymagania podwyższonej odpor-

ności na włamanie do klasy RC2 (w 

zależności od konfiguracji okuć) i co 

ważne – także podczas wietrzenia szczeli-

nowego! Tak zaprojektowany system wen-

tylacji zapewnia naturalną wymianę po-

wietrza zgodną z normą DIN 1946-6. 

Dzięki możliwości zaprogramowania indy-

widualnych scenariuszy wietrzenia, nieza-

leżnie od obecności użytkownika do po-

mieszczeń doprowadzane jest świeże 

powietrze z zewnątrz.

W przypadku okien trudno dostępnych do-

skonale sprawdza się komfortowy pilot na 

fale radiowe. Na korzyść tego nowoczesn-

ego systemu przewietrzania przemawiają 

także: niewielkie zużycie prądu, wygodny 

panel dotykowy z podświetleniem i intui-

cyjnymi oznaczeniami klawiszy oraz cicha 

praca. Okucie activPilot Comfort PADM 

jest wyjątkowo łatwe w montażu i wymaga 

tylko kilku dodatkowych elementów z sys-

temu activPilot. 

+ Większa ochrona  

   antywłamaniowa – także  

   podczas wietrzenia

+ Łatwy montaż napędu  

   zintegrowanego z okuciem 

+ Świetna alternatywa dla  

   systemów wentylacji 

+ Pomaga uniknąć szkód  

   budowlanych dzięki wenty- 

   lacji niezależnej od użytko- 

   wnika (wg DIN 1946-6).

Teraz możesz zapomnieć o konieczności regularnego wietrzenia – zdaj się na swoje okna! 

Dzięki systemowi okuć activPilot PADM zintegrowanemu z napędem BDT firmy D+H, po-

mieszczenia mogą być przewietrzane bez ingerencji użytkownika.

Winkhaus Plus
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Pomieszczenia mogą być naturalnie przewietrzane, niezależnie od 

użytkownika. Napęd okienny BDT umożliwia automatyczną wymianę po-

wietrza z programowaniem czasowym.

Ten zaawansowany technologicznie napęd okienny wyróżnia ele-

gancki design i łatwość obsługi. Urządzenie jest dostępne w kilku 

wersjach kolorystycznych i perfekcyjnie prezentuje się w każdym 

pomieszczeniu. Panel dotykowy z podświetlonym tłem i klarowną 

symboliką przycisków jest bardzo łatwy w obsłudze. Dla jeszcze 

większego komfortu system BDT wyposażono w możliwość zdal-

nego sterowania pilotem na fale radiowe.

Krótko nacisnąć przycisk – napęd zostanie zablokowany.

Krótko nacisnąć przycisk, napęd ustawi okno w pozycji wietrzenia 

szczelinowego.

Naciskać przycisk przez 1 sekundę, napęd ustawi skrzydło w po-

zycji rozwartej (tradycyjna pozycja wietrzenia przy otwieraniu 

ręcznym).

1 raz krótko nacisnąć przycisk: napęd ustawi skrzydło w pozycji 

wietrzenia szczelinowego. Po 10 minutach wietrzenia napęd 

zamknie okno z powrotem. Ponowne naciśnięcie przycisku 

przedłuża czas wietrzenia każdorazowo o 10 minut:

1-krotne naciśnięcie: 10 minut wietrzenia

2-krotne naciśnięcie: 20 minut wietrzenia

3-krotne naciśnięcie: 30 minut wietrzenia

Krótkie naciśnięcie przycisku aktywuje wietrzenie automatyczne/cyk-

liczne. Jeżeli jest ono aktywne, co godzinę włącza się 10-minutowe 

wietrzenie szczelinowe.

Krótkie naciśnięcie przycisku Informacja spowoduje ok. 20-sekundo-

we podświetlenie symboli statusów.

Zamykanie

Otwieranie do pozycji rozwartej

Wietrzenie czasowe

Wietrzenie automatyczne/cykliczne

Informacja

Automatyczne wietrzenie
z funkcją programowania

Dane techniczne

duży moment obrotowy do 10 N/m 

Wygodne uruchomienie okna poprzez 

pilota zdalnego sterowania lub 

panel dotykowy

Osłona czołowa z metalu

wytrzymała powłoka

Zintegrowany odbiornik radiowy z 

radiowym szyfrowaniem bezpieczeństwa 

z kodem wymiennym do ochrony przed

nieuprawnionym uruchomieniem

Obsługa dotykowa z podświetleniem

z różnymi funkcjami automatycznymi

Wysokiej klasy wzornictwo

doskonale współgra z nowoczesną architekturą

Moduł VNR 

 (Ventilation Noise Reduction) 

– do szczególnie cichego wietrzenia

Napęd zależny od ustawienia

DIN-lewy lub DIN-prawy (180°) 

Wietrzenie szczelinowe
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