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√ Eenvoudig de benodigde
 artikelen vinden

√ Altijd de juiste informatie
 bij de hand

√ Compleet en overzichtelijk



Ventileren is belangrijk
Een goede en gezonde lucht in huis is belangrijk voor de bewoners. Dit bereik je door goed te 

ventileren, waarbij naast de vervuilde lucht ook vocht, die als voedingsbodem van schimmels en 

huisstofmijt fungeert, de woning verlaat.

Moeilijk bereikbare ramen
Goede ventilatie is o.a. te bereiken door gebruik te maken van klep- of valramen. De bediening van 

deze klep- of valramen is echter lang niet altijd eenvoudig. Soms zit er een aanrechtblad voor het 

raam, dan weer bevindt het raam zich boven de deur. Al gauw een reden om de ramen maar dicht te 

laten. Maar dat hoeft nu niet meer!

AXA Remote 2.0TM

Met de nieuwe AXA Remote 2.0 pakt AXA het probleem bij de wortel aan. De AXA Remote 2.0 is 

een op afstand bedienbare raamopener en -sluiter ineen. Met behulp van een gebruiksvriendelijk 

afstandsbediening kan een raam geopend en gesloten worden. Ook is de AXA Remote uitstekend te

combineren met een hor of vitrage.

De voordelen op een rijtje
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Comfort, Kwaliteit en Veiligheid

• Natuurlijke ventilatie voor een gezond binnenmilieu

• Eén afstandsbediening voor meerdere ramen

• Snelle, eenvoudige montage en uitstekende nastelbaarheid

• Uitstekend te combineren met een hor of vitrage

• Geen ontsierende bedrading

• Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG**

Montage

De AXA RemoteTM is eenvoudig en snel te monteren. Met de

bijgeleverde boormal, de universele schroeven (4,0x 40 mm)

en de uitstekende nastelbaarheid van de unit, is een solide en

optimale bevestiging gewaarborgd.

Ventilatiecapactiteit

Volgens de NEN 1087 en NEN 8087, waarin minimale 

ventilatie per verblijfsruimte wordt omschreven, voldoet de 

AXA Remote 2.0 aan de minimale ventilatiecapaciteit van 25 

m3/uur per verblijfsruimte uitgaande van een raamoppervlak 

van 0,26m2. Door zijn grote uitzetmogelijkheid is de AXA 

Remote 2.0 ook geschikt voor spuiventilatie. Bij genoemde 

raamgrootte is per AXA Remote 2.0 een ruimte van 22,5 m2 

voldoende te ventileren.

Hoge sluitkracht

Dankzij een geavanceerd sluitsysteem, waarbij het aantrek-

moment van de ketting naadloos over gaat in een wigsluiting,

wordt het raam met een trekkracht van maar liefst 400 N 

gesloten (vergelijkbaar met een handmatig bediende AXAflex

raamuitzetter).

“Ga voor natuurlijke ventilatie
met de AXA Remote 2.0”



Self-supporting

Qua voeding is de AXA Remote 2.0 geheel zelfvoorzienend. 

Hinderlijke en ontsierende bedrading is niet nodig. Er wordt 

gebruik gemaakt van 4 AA penlite batterijen voor de unit en 2

AAA batterijen voor de afstandsbediening.

Is bedrading geen probleem? Absoluut niet; de AXA Remote 2.0 

kan namelijk ook door middel van een optionele adapter met een 

snoer van 5 meter, via het 220 V net gevoed worden.

Anti-vinger klem

De AXA Remote 2.0 is voorzien van een anti-vingerklem systeem, 

waarbij de sluitbeweging wordt onderbroken.

Zodra er tussen het raam en het kozijn iets beklemd dreigt te 

raken opent de AXA Remote 2.0 zich.

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Zoals reeds vermeld, is de AXA Remote 2.0 is ook een heel 

veilig product. Het maakt gebruik van meer dan 4 miljard 

verschillende codes en het is onmogelijk dat iemand anders 

met een andere afstandsbediening uw raam opent. Daarnaast 

voldoet de AXA Remote  2.0 met SKG** ook aan alle eisen (op

houten kozijnen) die het Politie Keur- merk Veilig Wonen en 

SKG aan  inbraakwerendheid stellen. Eén AXA Remote 2.0 is 

toe te passen op ramen van maximaal 100 x 100 cm.

Programmeerbaar

Zijn er meerdere ramen in de woning, dan kunnen verschillende

units zodanig geprogrammeerd worden, dat allen met één en

dezelfde afstandsbediening kunnen worden bediend. Het 

aantal op deze manier te programmeren units is onbeperkt. 

Omgekeerd kan één sluitunit door 8 verschillende afstandsbe-

dieningen bediend worden.



Technische Specificaties
Toepasbaarheid Op houten klep-, uitzet-, en valramen met SKG**

Raamafmetingen Minimaal 30 x 38 cm (H x B)

Keurmerken Maximaal 100 x 100 cm (H x B) bij gebruik van 1 AXA Remote 2.0

Behuizing Wit of grijs

Ketting Staal gegalvaniseerd, enkelschalmig

Maximale opening 130 mm

Trek- / sluitkracht 400 N

Duwkracht 150 N

Type aanstuursignaal Infrarood

Bereik afstandsbediening
Maximaal 20 meter, afhankelijk van omgevingsfactoren zoals stof 

en de aanwezigheid van sterke lichtbronnen

Coderingspermutaties 4 miljard

Voeding unit
4 AA penlite batterijen, of optioneel een AXA 7,5V adapter met 5 

meter snoer

Voeding afstandsbediening 2 AAA batterijen

Bewegingscycli per set batterijen Minimaal 500 keer openen en sluiten

Sensoren Low-battery indicator

Schroeven 4,0 x 40 mm (9 stuks)

Opbouwmaten Raamstijl 40 mm hoog

Montageplaats

Minimale montageruimte



Verstandig bouwen met Burghouwt
Verstandig bouwen is een optelsom van zaken of ideeën die bijdragen aan een 

goed bouwwerk of een duurzame manier van werken. Burghouwt faciliteert je om 

verstandig te bouwen, want dat is altijd tijdbesparend, kostenbesparend, duurzaam 

en menselijk. Op onze website lees je waarom. 

Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt burghouwt.nl
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