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SERVO-DRIVE flex
Elektrisk öppning av handtagsfria,  
integrerade kylar, frysar och diskmaskiner



www.blum.com/sdflex

Handtagsfri design i hela köket
För kök med minimalistisk, handtagsfri design finns nu en funktion som gör att 
även integrerade kylar, frysar och diskmaskiner praktiskt "försvinner" bakom 
en möbelfront. SERVO-DRIVE flex är vår nya elektriska öppningsfunktion för 
smidig och användarvänlig öppning.
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Oberoende av inbyggnadssituation eller om luckorna är vänster- eller  
högerhängda kan SERVO-DRIVE flex monteras i de flesta integrerade  
kylskåp, kombinerade kylar/frysar, frysskåp och diskmaskiner.

Flexibla monteringsmöjligheter
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Med den elektriska öppningsfunktionen SERVO-DRIVE flex kan flera olika 
typer av monteringssituationer realiseras. Drivenheten lämpar sig för olika 
vitvarumodeller.

Mångsidigt sortiment
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Kylskåpsluckans öppningsområde utökas om en  
sändare/mottagare monteras. Oavsett var du trycker  
på fronten så är det alltid lika smidigt att öppna.

I kombinerade kyl- och frysskåp utrustas båda luckorna med 
varsin SERVO-DRIVE flex-enhet och kan då öppnas var för sig.

Stora och tunga luckor, som t.ex. i vissa frysskåp, kan förses 
med två synkroniserade drivenheter som öppnar samtidigt.

När SERVO-DRIVE flex monteras i kombination med en  
integrerad diskmaskin placeras drivenheten i mitten av  
inbyggnadsnischen.
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SERVO-DRIVE flex är ett genomtänkt system, anpassat efter de tuffa  
krav som ställs i ett kök. Tack vare de smarta funktionerna blir åtkomsten  
i de integrerade och handtagsfria vitvarorna smidig och användarvänlig.

Smarta funktioner

Lutningsskydd
SERVO-DRIVE flex känner 
skillnad på ett kort tryck och  
om du lutar dig mot fronten.  
Lutningsskyddet förhindrar  
därmed oavsiktlig öppning.
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Säkring
Efter öppning dras  
utskjutaren tillbaka in  
i drivenheten. Därför är 
det inga delar som är i 
vägen för användaren 
och öppningsfunktionen 
tas först i bruk igen  
då fronten ligger an.

Självstängnings-
automatik
Om inte luckan öppnas 
manuellt efter att öpp-
ningsfunktionen aktive-
rats drar den magnetiska 
utskjutaren fronten tillba-
ka i stängt läge. Därmed 
kan du vara säker på att 
luckan inte blir ståendes 
i öppet läge.

Adaptivt system
Eftersom SERVO-DRIVE 
flex anpassar sig efter 
luckans egenskaper blir 
öppningsspalten alltid 
lika stor vilket tryggar för 
smidig öppning.
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SERVO-DRIVE flex monteras i några få steg – enkelt och smidigt. Behöver du 
komma åt drivenheten i ett senare skede är det bara att snäppa loss blindfronten. 

Enkel montering och installation
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Monteringsplattor
Först skruvas monteringsplattorna fast 
på vänster och höger sida i den lilla 
inbyggnadsnischen.

Strömanslutning
Kabeln till SERVO-DRIVE flex-enheten  
ansluts i vägguttaget.

Injustering av drivenheten
Under testkörningen justeras drivenheten 
in beroende på inbyggnadssituationen. 
Därefter kan SERVO-DRIVE flex tas i  
bruk.

Drivenhet
Beroende på hur luckan öppnas snäpps 
drivenheten fast på den vänstra eller 
högra monteringsplattan.

Frontmontering
De förmonterade frontbeslagen snäpps 
fast i monteringsplattorna.

Se monteringsfilmen på 
www.blum.com/ 
sdflex_videos
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www.blum.com/singleapplications

Förutom SERVO-DRIVE flex finns det fler användarvänliga SERVO-DRIVE-
funktioner som gör köksarbetet till ett nöje. T.ex. kan sopsorteringsutdraget eller 
ett väggskåp med klaffbeslag utrustas med vår elektriska öppningsfunktion.

Fler monteringssituationer med 
SERVO-DRIVE
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SERVO-DRIVE uno för AVENTOS
Om det bara är ett klaffbeslag som 
ska kunna öppnas elektriskt är 
SERVO-DRIVE uno för AVENTOS 
den perfekta lösningen. Då öppnas 
den handtagsfria fronten med bara 
en liten knuff och stängs mjukt och 
tyst tack vare BLUMOTION-dämp-
ningen.

SERVO-DRIVE uno för  
diskbänksutdrag
Använd höften, knäet eller foten – en 
lätt, liten knuff på fronten är allt som 
behövs för att utdraget ska öppnas 
automatiskt. SERVO-DRIVE uno,  
anpassat för sopsorteringsutdrag,  
är en smidig lösning som även läm-
par sig att montera i efterhand. En-
dast några få monteringssteg krävs.
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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

Beställningsinformation 

Beställningsinfo för 2 enheter

SERVO-DRIVE flex-sats

SERVO-DRIVE flex-sats

Beställningsinfo för 1 enhet

Blum-nätadapter 12W (se tabellen sidan 16)

Blum-transformator 24W (vid mer än 1 drivenhet, se tabellen sidan 16)

Nätkabel (se tabellen sidan 16)

Alternativ: Transformatorhållare för väggmontering 

Transformatorhållare för montering i skåpbottnen 

Synkroniseringskabel 300 cm, R7035 ljusgrå (endast för frysskåp med höjd från 178 cm)

Kabelkoppling (1x), Kabeländskydd (2x)

Kabelhållare

Rekommendation för kombinerat kyl- och frysskåp:

SERVO-DRIVE-sändare 

Mottagare

Fördelarkabel, svart, för kapning

Frysskåp – NH ≥ 1780 mmKylskåp – NH ≤ 1780 mm*
Frysskåp – NH < 1780 mm

Kombinerat kyl- och frysskåp

1 x SERVO-DRIVE flex-sats 2 x SERVO-DRIVE flex-satser 2 x SERVO-DRIVE flex-satser

* I kylskåp som har stark magnettätningslist och därmed kräver extra kraft för att öppna kan det vara nödvändigt med två drivenheter. 
 Vi rekommenderar en provmontering.
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SERVO-DRIVE flex

☎ Z10NA30(xy)F

Z10C5005

Z10C500A1 x

1 x

1 x

SWD APÜ
BS APL-UK
NH

Beställningsinformation 

Blum-nätadapter 12W (se tabellen sidan 16)

SERVO-DRIVE flex-sats drivenhet

Beställningsinfo för diskmaskin

Extra monteringsplatta för diskmaskinsmontering

Diskmaskin

Nischhöjd
Fronttjocklek Bänkskivans underkant
Sidotjocklek Bänkskivans utskjutande del 
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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

Beställningsinformation

Tillval: Tillbehör för utökning av öppningsområdet för kyl- och frysskåp

SERVO-DRIVE-sändare

Mottagare

Nätkabel US, CA

Nätkabel UK

Nätkabel CH

Nätkabel DK

Nätkabel IL

Nätkabel AU

Nätkabel JP

Nätkabel Europa utan kontakt

Nätkabel BR

Nätkabel Europa

Länder

Nätkabel

Nätkabel CN

Nätkabel AR

Nätkabel IN

Nätkabel CL

Nätkabel TW

Nätkabel ZA

10 st.

10 st.

10 st.

10 st.

10 st.

10 st.

10 st.

10 st.

10 st.

10 st.

10 st.

10 st.

10 st.

10 st.

10 st.

10 st.

Blum-transformator

24W

Använd endast 1 Blum-transformator per 
fördelarkabel!

* Ej anpassad för mer än en drivenhet!

Språkpaket 
Monterings- och bruksanvisning

Blum-nätadapter 12W

inklusive nätkabel (1120 mm)

Nätadapter (x)*

Språkpaket (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

Förberedelser / Borrningar

Montering med monteringsmall

 Viktig information!

Borrning för monteringsplatta Frontborrning för dämpare Borrning i frontstycke

Planering och montering för kyl- och frysskåp

Montering av drivenhet Transportsäkring
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1
2

Click

SERVO-DRIVE flex

Montering av platta

Montering för kyl- och frysskåp

Montering av frontstycke

Montera dämpare Justera frontspalten Testkörning vid idrifttagning
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3s

SERVO-DRIVE flex

Reset SERVO-DRIVE-enhet

Demontering

Demontering för kyl- och frysskåp
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X

Y

Y

SERVO-DRIVE flex Montering av sändare/mottagare (tillval)

Montering av mottagare

Aktivering av sändare

Sändare rekommenderas Montering av sändare

y ≤ 200 mm

y > 200 mm 

x = Bänkskivans höjd
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SERVO-DRIVE flexInbyggnadsvarianter

Öppningsspalt - mått

Allmänna hänvisningar

När dörren stått öppen under en längre tid, t.ex. då nyinköpta varor plockas in, kan det efter stängning bildas ett undertryck inuti kylen/frysen. 
Det kan medföra att luckan inte öppnas på några sekunder. Normalt sett minskar detta undertryck inom kort och öppningsfunktionen fungerar 
därefter som vanligt igen.
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SWD+16
37

+ 1

X
Y
Z

SERVO-DRIVE flex

SWD APÜ
BS APL-UK
NH

BS   16–19 mm

Förberedelser / Borrningar

Planering för drivenhet Öppningsspalt vid överskjutande bänkskiva

Borrning för monteringsplatta Borrning i frontstycke

Planering och montering för diskmaskin

X 30 mm APÜ 0 mm

Y 10 mm APÜ 20 mm

Z 0 mm APÜ 30 mm

Nischhöjd
Fronttjocklek Bänkskivans underkant
Sidotjocklek Bänkskivans utskjutande del 

Frontbearbetning – montera inga distansdämpare

Vid diskmaskiner i kombination med SERVO-DRIVE flex får inga distansdämpare monteras!
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SERVO-DRIVE flex

Montering av platta

Montering av diskmaskin

Montering av frontstycke

Montering av drivenhet
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3s

SERVO-DRIVE flex Demontering för diskmaskin / Kabeldragning

Reset SERVO-DRIVE-enhet

Demontering

Testkörning

Kabeldragning / Anvisningar

Svart = Strömförsörjning
Ljusgrå R7035 = Kommunikation 
(synkroniseringskabel)

Du måste stänga fronten manuellt.
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SERVO-DRIVE flexMontering av Blum-transformator

Transformatorhållare – bottenmontering Montering av kabelkoppling

Transformatorhållare – väggmontering

Platsbehov + säkerhetsavstånd till transformatorhållaren

Observera:
Håll 30 mm säkerhetsavstånd 
mellan Blum-transformatorn 
och de angränsande delarna 
för att få luftcirkulation, annars 
riskeras överhettning av 
Blum-transformatorn.

Skada inte piercingspetsarna!

VäggmonteringBottenmontering

Avhakningsskydd

Avhakningsskydd
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Företaget Blum
För över 60 år sedan grundade Julius Blum sin firma som idag 
utvecklats till ett internationellt men fortfarande familjeägt företag. Till 
de strategiskt mest viktiga affärsområdena hör gångjärns-, utdrags- 
och klaffsystem. I alla våra produktutvecklingar försöker vi nå målet 
med den perfekta funktionen.

www.blum.com

Blum i Österrike
och internationellt
Sju av Blums fabriker ligger 
i Österrike (Vorarlberg) och 
ytterligare produktionsorter 
finns i Polen, USA och Brasilien. 
Tillsammans med företagets 29 
dotterbolag plus representanter 
levererar Blum beslag till över 120 
länder. 7.300 medarbetare ingår 
i Blum-gruppen, varav 5.500 i 
Vorarlberg.

Kundnytta från Blum
”Oavsett om du är tillverka-
re, återförsäljare, montör eller 
köksanvändare – användare i 
alla led ska kunna dra nytta av 
fördelarna med Blum-produkter-
na”; det är filosofin i kundnyttan 
från Blum.

Innovationer
För att kunna förse våra kunder 
med innovativa beslagslösningar 
och samtidigt säkra företagets 
framtid och tillväxt, krävs det 
kontinuerliga investeringar i 
både forskning och utveckling 
av fabriker och anläggningar 
samt löpande utbildning av våra 
medarbetare. Med mer än 2.600 
internationella patent räknas 
Blum till ett av de mest innovativa 
företagen i Österrike.

Kvalitet
Blums gedigna kvalitetsarbete 
omfattar inte bara produktions-
processen. Även när det gäller 
vårt tjänsteutbud och samarbetet 
med våra kunder vill vi erbjuda 
något alldeles extra.

Miljö
På Blum är vi övertygade om att 
smarta och miljövänliga metoder 
är de mest kostnadseffektiva 
på lång sikt. Att våra produkter 
är långlivade är ytterligare en 
mycket viktig miljöaspekt. Med 
miljövänliga insatser, intelligent 
materialutnyttjande och ener-
gisparåtgärder vill vi bidra till ett 
hållbart samhälle.

DYNAMIC SPACE
Smidiga arbetsflöden (Workflow), 
tillräckligt med förvaringsutrymme 
(Space) och användarvänligt och 
ergonomiskt (Motion) är några 
av de viktigaste punkterna för ett 
praktiskt kök. Med Blums idéer 
för praktiska kök förs funktion, 
komfort och ergonomi in i kökets 
vardag.
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Julius Blum GmbH
Beslagsfabrik
6973 Höchst, Österrike
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum Svenska AB
Box 186, Wadmans Linje 4
SE-561 23 Huskvarna
Tel.: 036/38 77 50
E-post: info.se@blum.com
www.blum.se
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