
Karta katalogowa: GEZE EOL-N
Siłownik łańcuchowy

Właściwości:

o małe wymiary 
o elegancka obudowa 
o cichobieżny 
o możliwość montażu siłownika w kilku wariantach 
o wyłącznik krańcowy 
o kolory standardowe: 
o biały, szary, czarny 

Zakres zastosowania:

• do bezpośredniego otwierania okien dachowych i okien pionowych: uchylnych i odchylnych otwieranych na 
zewnątrz oraz kopuł świetlnych. Sterowanie i zasilanie za pomocą przełącznika.
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GEZE Polska

Parametry techniczne:
Napięcie zasilające 230 V AC ~ 50 Hz 24 V DC
Pobór prądu 0,26 A 1,3 A
Pobór mocy pod obciążeniem 60 W 35 W
Max. siła wypychająca 300 N
Max. siła ciągnąca 300 N
Prędkość liniowa łańcucha bez 
obciążenia

27 mm/s 17 mm/s

Czas wysuwu bez obciążenia 14 s 22 s
Wysuw łańcucha (mm) 200 380

Minimalna wysokość skrzydła H 
(mm)

Ustawi
enie 

mocow
ania 

siłowni
ka (1)

0 okno odchylne 250 400
okno uchylne 500 1000

1 okno odchylne 250 400
2 okno odchylne 350 500
3 okno uchylne 500 950

Minimalna wysokość skrzydła (2) H= 500 ÷ 950 mm
Regulacja wysuwu łańcucha (3) 200 ÷ 380 mm
Ochrona przeciwporażeniowa Klasa ochrony II Klasa ochrony III
Czas pracy ciągłej S2

(4) 4 min
Temperatura otoczenia -5oC +50oC
Stopień ochrony IP 30
Niezlicowanie okna 0 ÷ 22 mm (okno uchylne)

0 ÷ 30 mm (okno odchylne)
Połączenie równoległe więcej 
siłowników na jednym oknie

Tylko ze specjalnym urządzeniem elektrycznym

Połączenie równoległe więcej 
siłowników na jednym oknie

TAK (patrz schematy elektryczne)

Ciężar siłownika 1,1 kg
Ciężar siłownika z osprzętem 1,5 kg
Elektroniczny system sygnalizacji dźwiękowej informujący o nieprawidłowym połączeniu (5)

(1) dotyczy ustawienia jarzma
(2) odległość pomiędzy siłownikiem a zawiasem okna (przy szerokości otwarcia 380 mm)
(3) tolerancja zadziałania wyłącznika krańcowego +/- 10 mm
(4) praca w ograniczonym czasie wg EN 60034
(5) sygnał ciągły włącza się automatycznie i wyłącza się po odłączeniu napięcia zasilającego
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GEZE Polska

Wymiary:

Okna uchylne otwierające się do wewnątrz 
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1) Wspornik skrzydła
2) Wskaźnik wspornika
3) Wspornik uchylny
4) Przełącznik skoku – szerokości 

otwarcia I = 200mm; II = 380mm
5) Wspornik siłownika
6) Siłownik łańcuchowy
7) Końcówka łańcucha
8) Śruba regulacji końcówki 

łańcucha
9) Przewód zasilający



GEZE Polska

Wymiary:

Okna uchylne otwierające się do wewnątrz 

4



GEZE Polska

Wymiary:

Okna odchylne otwierające się na zewnątrz
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