AXA REMOTE 2.0™
Afstandbedienbare
raamuitzetters

VENTILEER EENVOUDIG EN
VEILIG MET DE AXA REMOTE

AXA Remote 2.0™
BELEEF HET GEMAK VAN DE MEEST SLIMME,
VEILIGE EN COMFORTABELE VENTILATIE

Met de op afstand bedienbare AXA Remote 2.0™ kunt
u vanaf nu elk raam in huis gemakkelijk en veilig openen en
sluiten. Geen halsbrekende toeren op enge krukjes meer, maar
natuurlijke ventilatie en frisse lucht met één druk op de knop
van uw afstandbediening.
GEZOND WONEN? GOEDE VENTILATIE!

VOLDOENDE VENTILATIE

Goede ventilatie is belangrijk. Het zorgt voor
een gezonder en comfortabeler binnenklimaat.
Uitgeademde lucht, ziektekiemen, allergenen,
fijnstof, geurtjes en micro-organismen verdwijnen
uit uw woning en ook vocht wordt afgevoerd,
waardoor ongezonde schimmels en huisstofmijt
geen kans krijgen.

Goed om te weten: de AXA Remote heeft een
ventilatiecapaciteit die voldoet aan de Bouwbesluitnormen voor ventilatie (NEN 1087 en NEN
8087) waarin een minimale ventilatie per verblijfsruimte
wordt vereist van 25 m3/uur bij een raamoppervlak
van 0,26m2. Bij deze raamgrootte kan de AXA Remote
een ruimte van 22,5 m2 voldoende ventileren. Door
zijn grote uitzetmogelijkheid is de AXA Remote ook
geschikt voor spuiventilatie.

IEDER RAAM BINNEN HANDBEREIK
Toch laten veel mensen de klep-, val-, draai- of
dakramen veelal dicht. Doordat de ramen zich op
onhandige plaatsen bevinden of door lichamelijke
beperkingen. Gelukkig is er AXA: de Remote brengt
ieder raam vanaf nu binnen handbereik!

OPLOSSING VOOR ELKE BREEDTE
De standaard AXA Remote is geschikt voor vrijwel
alle klep-, val- en draairamen tot 100 x 100 cm. Bij
draairamen dient het raam minstens 30 cm breed te
zijn en bij klep- en valramen dient het raam minimaal
30 cm hoog te zijn. Speciaal voor brede klepramen
tussen de 100 en 140 cm is er de AXA Remote
2.0™ S. Deze duo-set (gevoed door een adapter)
is verbonden met een slim snoer, waardoor de
bewegingen worden gesynchroniseerd en ook uw
brede klepramen moeiteloos worden geopend en
gesloten.

EÉN AFSTANDSBEDIENING
VOOR ALLE GEMAK

INBREKERS HEBBEN
HET NAKIJKEN

Met de gebruiksvriendelijke
afstandsbediening kunt u ieder raam
eenvoudig openen en sluiten. De AXA
Remote is ook uitstekend te combineren met een
hor of vitrage. En om het u helemaal gemakkelijk te
maken kunt u met één afstandsbediening meerdere
ramen bedienen. Omgekeerd kan één sluit-unit door 8
verschillende afstandbedieningen bediend worden.

De AXA Remote is een uiterst veilig product. Dankzij
de 4 miljard roulerende codes is het zelfs voor de
slimste inbreker onmogelijk om uw raam met een
andere afstandbediening te openen. Bovendien
voldoet de AXA Remote met SKG** ook
aan alle strenge eisen (op houten kozijnen)
die het Politie Keurmerk Veilig
Wonen en SKG stellen aan
inbraakwerendheid.

VASTE KNOP OP VASTE PLEK

VEILIGHEID STAAT VOOROP

Als uw wilt, kan de afstandsbediening ook vervangen
worden door of gecombineerd worden met een
wandbediening. Ideaal in situaties waarbij een vaste
bedieningsplaats gewenst is, zoals in openbare
ruimtes, scholen, kinderdagverblijven of sporthallen.
En een uitkomst wanneer het raam ‘diep’ ligt en
daardoor moeilijk te bereiken is met de infrarode
afstandsbediening. Deze wandbediening is zowel te
gebruiken als opbouw- of inbouwunit.

Dankzij het geavanceerd sluitsysteem wordt het raam
met een trekkracht van maar liefst 400 N gesloten,
vergelijkbaar met de handmatig bediende AXAflex
combi-uitzetter en ruim voldoende om het raam
wind- en waterdicht in tochtrubbers te trekken. Om
te zorgen dat zodra iets tussen het raam en het kozijn
beklemd dreigt te raken wordt de sluitbeweging
onderbroken door het anti-vingerklem systeem en
opent de AXA Remote zich automatisch.

KIES UW DESIGN:
WIT, GRIJS OF ALULINE

MAKKELIJK GEPLAATST,
DUURZAAM GENIETEN

Het oog wil ook wat en daarom hebben de designers
van AXA voor de duurzame kunststof behuizing
gekozen voor drie stijlvolle kleuren: wit, grijs en aluline.
Zo is er altijd een die past bij uw kozijn.

De AXA Remote is eenvoudig en snel te monteren.
De bijgeleverde boormal, de universele schroeven
(4,0 x 40 mm) en de uitstekende nastelbaarheid van
de raamuitzetter garanderen een solide en optimale
bevestiging. Zo kunt u duurzaam genieten van het
comfort van uw AXA Remote.

WIT

GRIJS

ALULINE

KIES UW COMFORT:
BATTERIJEN EN LICHTNET
Ook de stroomvoorziening van de AXA Remote is
comfortabel: standaard voorzien universele batterijen
de raamuitzetter en de afstandbediening jarenlang
van stroom. Zo is hinderlijke en ontsierende bedrading
niet nodig! De low-battery indicator waarschuwt u
wanneer de batterijen bijna leeg zijn en garandeert dat
uw raam altijd eindigt in gesloten toestand.
Is bedrading geen probleem? Dan kunt u de AXA
Remote ook met een optionele adapter aansluiten op
het lichtnet.

OPLOSSING VOOR DAKRAMEN
Ook voor het openen van uw dakraam heeft u
voortaan geen trapje of stoel meer nodig. Met uw AXA
Remote 2.0 en de dakraamset Classic opent en sluit
u vrijwel ieder tuimel- en uitzetdakraam op afstand.
En voor de jongste generatie Velux ramen is er de
dakraamset Speciaal.

DE 25 IJZERSTERKE
VOORDELEN VAN DE
AXA REMOTE 2.0™
MAXIMAAL COMFORT
•	Natuurlijke ventilatie voor
een gezond binnenmilieu
• Bediening vanuit uw luie stoel
• Eén afstandbediening voor meerdere ramen
• Ook wandbediening mogelijk
•	Uitstekend te combineren met
een hor of vitrage
• Geen hinderlijke of ontsierende bedrading
• Ook op lichtnet
• Naar keuze in wit, grijs of aluline
• Montageset voor vrijwel elk dakraam
• Duo-set voor brede klepramen

UITMUNTENDE KWALITEIT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duurzame materialen
Nederlands product
Als beste getest
Voldoet aan normen Bouwbesluit
Snelle, eenvoudige montage
Solide en optimale bevestiging
Uitstekende nastelbaarheid
Tien jaar garantie
Niet goed, geld terug

GEGARANDEERDE VEILIGHEID
•
•
•
•

Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen
SKG** gecertificeerd
4 miljard roulerende codes
Anti-vingerklem systeem

EIGENTIJDSE SLIMHEID
• Intelligente aansluitpoort
• Integratie in domotica-systeem mogelijk
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Technische specificaties
Staal gegalvaniseerd, enkelschalmig

Maximale opening

130 mm

Trek-/sluitkracht

400 N

Duwkracht

150 N

Type aanstuursignaal

Infrarood

Bereik afstandsbediening	Ten minste 6 m (afhankelijk van omgevingsfactoren, zoals stof
4 miljard

Voeding unit

4 AA batterijen (behalve AXA Remote 2.0S)

AXA REMOTE 2.0 VALRAAM

en de aanwezigheid van lichtbronnen) en maximaal 20 m
Coderingspermutaties

AXA adapter 7,5V met 5 m snoer
Voeding bediening

Afstandsbediening

2 AAA batterijen

Wandbediening

3 AAA batterijen

Set batterijen

Minimaal 500 keer openen en sluiten

Sensoren

Low-battery indicator (het raam eindigt in gesloten toestand)

38

AXA REMOTE 2.0/2.0S

Ketting

310
50

69

306

2,5

88

40
26

26
309
38
310

50

AXA Remote 2.0™
Omschrijving

Type raam

Kleur

AXA Remote 2.0

Klepraam

wit

Artikelnummer
2902-00-98

AXA Remote 2.0

Klepraam

grijs/antraciet

2902-00-96

AXA Remote 2.0

Klepraam

aluline

2902-00-99

Duo-set AXA Remote 2.0S

Klepraam

wit

2902-50-98

AXA Remote 2.0

Valraam

wit

2902-20-98

AXA Remote 2.0

Valraam

grijs/antraciet

2902-20-96

AXA Remote 2.0

Valraam

aluline

2902-20-99

AXA Remote 2.0

Draairaam rechts

wit

2902-60-98

AXA Remote 2.0

Draairaam links

wit

2902-65-98

Dakraamset Classic voor AXA Remote 2.0

Tuimel- en uitzetdakramen

wit

2902-34-98

Dakraamset Speciaal VNG voor AXA Remote 2.0

Velux tuimel- en uitzetdakramen

wit

2902-36-98

Wandbediening

Op-/Inbouw

Losse afstandsbediening

wit

2902-80-98

wit/antraciet

2902-32-98

Losse afstandsbediening

grijs/antraciet

2902-32-96

Losse kap

wit

2902-40-98

Losse kap

grijs/antraciet

2902-40-96

Adapter met 5 m. snoer

wit

2902-31-98/E

www.axa home security.com

0318 - 536 111
Energiestraat 2, 3903 AV Veenendaal

Over Allegion™
Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale pionier in veiligheid en beveiliging. We helpen mensen
veilig te zijn, waar ze wonen, werken en naartoe gaan. Allegion is een $ 2 miljard toonaangevende
leverancier van veiligheidsproducten en verkoopt in bijna 130 landen wereldwijd. AXA is onderdeel
van de Allegion groep en biedt u daardoor toegang tot een breed portfolio hoogwaardige en
innovatieve beveiligingsoplossingen voor ramen en deuren.
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