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ideas

for you ...!

the best

innovations
for you ...!

Na jarenlange onderzoek- en ontwikkeling, zijn we er wéér
in geslaagd, om een revolutionaire mijlpaal in de ultradunne
aandrijftechniek voor boxspring- en gestoffeerde bedden in
te stellen.

In tegenstelling tot de conventionele aandrijfsystemen zien
we volledig af van het gebruik van metalen hulpstukken en
verminderen aanzienlijk het gewicht en potentieel magnetische veldzones in de slaapkamer.

Alle controle- en functiecomponenten werden volledig herontwikkeld.

Daarnaast bieden wij een zeer breed scala van nieuwe toepassingsmogelijkheden.Onze innovatieve kracht komt in
vele patenten tot uiting.

Het OCTO-Actuators concept werd voor het eerst op de
internationale beurs Interzum 2015 aan het publiek werd
geïntroduceerd.
Het winnen van de Interzum Award in de categorie
„The best of the best“ al het potentieel van onze innovatieve aandrijftechniek bevestigd in hun ontwikkeling
intensieve studie van natuurlijke beweging sequenties zijn
opgenomen.

De extreme geluidsarme aandrijvingen bieden een gelijkmatige verstelling van het ligvlak in vrijwel elke gewenste positie.Hierbij maken we gebruik van moderne materialen om
voor maximale stabiliteit en functionaliteit te zorgen.

intelligent
material
and design
2005
interzum award:
intelligent
material & design
2009

De slimme controlecomponenten ronden het door ons ontwikkelde totaalsysteem op een zinvolle manier af.
Beleef de veelzijdige mogelijkheden!

www.octo-actuators.de
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Box

OB O5

Het basisidee achter dit concept is een combinatie van een
aandrijfsysteem en hardware, die over een enorm vermogen
beschikt en volledig breed variabel is en de montagetijd voor
boxspringbedden drastisch verlaagd.
Als een zogenaamde „One Part Concept“ combineert het ontwerpidee van OctoBox 05 alle wensen van de boxspring- en
stofferingsindustrie, prioriteit naast het ontwerp, het benodigde vermogen (systeemvermogen voor de aanpassing van het
bed met zware en dikke matrassen) en een razendsnelle montage.
Na een jarenlange ontwikkeling is een modern en duurzaam
concept ontstaan met vele voordelen ontstaan voor de producent en de consument.
OctoBox 05 vervangt de uitgebreide metalen hulpstukken en
ook de ongepaste dubbele motoren.
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One Part Concept

De voor bijna 30 jaar geleden ontwikkelde dubbele motoren
voor lattenbodems, hebben heden ten dage last van energietekorten en de fabrikant van moderne boxspring- en gestoffeerde bedden worstelen met zeer hoge tarieven van dure
klachten. Hier wordt de OCTO 05 „Platform aandrijfconcept“
gebruikt.
Het combineert op een technisch unieke manier de optimale
vermogensafgifte tijdens de verstelling met een moderne motorontwerp en de geringe hoogte van slechts 10,5 cm.
Met dit aandrijfconcept wordt voor de bevoorrading van hulpstukken en aandrijfmotoren voor de industriële klanten drastisch verminderd.Er is alleen nog één aandrijfsysteem voor verschillende bedbreedtes.
Het resultaat van deze OctBox 05 aandrijfsysteem is indrukwekkend.De verdeelde belasting tot 300 KG op het ligvlak en
bedbreedtes tot 155 cm worden met de OctoBox 05 aandrijfsysteem moeiteloos bewogen.gt.

Box

Eén systeem voor alle bedbreedtes tot 155 cm
Systeemvermogen van 200 kg (Red Version tot 300 kg)
Sterkste concept op de markt
Gewichtsbesparing (eenvoudig transport)
Eenvoudige en snelle installatie

One Part Concept

Permanente mechanische nooddaalfunctie (NAS)

ONE

One fits all

ALL

Innovatieve dunne aandrijfconcept
Speciaal ontworpen voor boxspringbedden
Bijzonder krachtig

surface Load**

Modern design en innovatieve materialen

(Verteilung-Allocation)
Zero Gravity

Max
300KG

Gravity
Seat

Seat-Max

MAX

Easy Assembly

100 - 155
Maxi Set*

cm

Canapé Box

Storage Box

*Optioneel
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Box

POWER

O5

8000 N

Motorpower

Classic

x2

Octobox OB05 „Classic“ maakt indruk met zijn systeemvermogen, twee fluisterstille motoren, „One Part Concept“, een installatie hoogte van slechts 10,5 cm en de extreem snelle montage.
Het OB05 systeem is speciaal ontworpen voor boxspring bedsystemen en vervangt alle hulpstukken en vermindert de installatiekosten tot een minimum (2 minuten).
Onze OB05 kan bij alle gangbare houten- en metalen boxspringbedden tussen 70 en 100 cm breedte alsmede met en breed van
1,80 m tot 2,20 m lengte efficiënt worden geïnstalleerd (optioneel in de Maxi-versie op bedbreedtes van 100 tot 120 cm).
Maximale flexibiliteit, systeemvermogen (200 KG) en SeatMax
zijn kenmerkend voor dit systeem.

OB O5

Classic

Deze unieke en nieuwe aandrijfconcept maakt indruk met een
ongeëvenaarde „Prijs-Power-Index“.

E-Power
24S

LIGHT

Toepassingsgebied

FLY 2

Verstelbare boxspring bedsystemen
Verstelbare continentale bedsystemen
Verstelbare bedden mit bedframefunctie en met zijdelingse bedopening
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Opties
Draadloze afstandsbedieningen / APP
Netspanningisolatiefunctie
Maxi-set voor extra breedtes

Speciale voordelen
De OCTO draadloze afstandsbedieningen zijn uitgerust met
een nachtlichtfunctie. Het nachtlicht
bevindt zich in de ontvanger en kan
gemakkelijk via de handzender aan en
uit worden gezet.

OB O5
Systempower

Classic

200KG
Classic

Octo Box Sytem

OCTO Box systemen zijn verkrijgbaar in drie
prestatieniveaus:Classic met een systeemvermogen van 200 KG**, Zwart met een systeemvermogen van 240 KG** en Rood met het
hoogste energieniveau van 300 KG**.

BOX

One Part Concept
ONE

One fits all

Ultra-Flat

Surface Load**

ALL

10,5cm

Max
200KG

(Verteilung-Allocation)
Ergo

Ergo-Flex

Flex

Easy Assembly
Ergo

Ergo Flex

Flex

De OCTO Ergoflex maakt het mogelijk om de
zones van een bedconstructie naar wens in
lengte aan te passen.

Maxi Set*

100 - 120
cm

Canapé Box

Storage Box

*Optioneel
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Box

POWER

O5

10000 N

Motorpower

Black

x2

Octobox OB05 „Black“ maakt indruk met een enorm systeemvermogen van 240 KG, het dunne ontwerp van slechts
10,5 cm en twee fluisterstille motoren.
Het OB05 systeem is speciaal ontworpen voor boxspring
bedsystemen en vervangt alle hulpstukken.
De „One Part Concept“ staat garant voor een snelle installatie van minder dan 2 minuten.
Onze OB05 kan bij alle gangbare houten- en metalen boxspringbedden tussen 70 en 100 cm breedte alsmede met en
breed van 1,80 m tot 2,20 m lengte worden geïnstalleerd.

OB O5

Indien gewenst, kan het systeem in de Maxi-versie voor bedbreedtes van 100 tot 140 cm worden gebruikt.

Black

SeatMax, ErgoFlex en haar enorme systeemvermogen zijn
kenmerkend voor dit systeem.
Deze unieke en nieuwe aandrijfconcept maakt indruk met
een ongeëvenaarde „Prijs-Power-Index“.

*
E-Power
24S

STAR 2
RF

Toepassingsgebied
Verstelbare boxspring bedsystemen
Verstelbare continentale bedsystemen
Verstelbare bedden mit bedframefunctie en met zijdelingse bedopening

8

Opties
Draadloze afstandsbedieningen / APP
Netspanningisolatiefunctie
Maxi-set voor extra breedtes

Speciale voordelen
De OCTO aandrijftechniek
is uniek in de wereld en
wordt door zijn vlakheid
gekenmerkt. Elke opbergruimte onder het bed
(bedframe, Canapé) kunnen betekenisvol worden geconstrueerd en toegepast.

OB O5
Systempower

240KG
Black

Octo Box Sytem

70 - 140 cm

Systempower

Black

BOX

530lbs

One Part Concept

Het systeemvermogenvan de OCTO aandrijftechniek isexcellent.Grote en dikke matrassen
(belastingen) kunnen eenvoudig, muisstil en oneindig worden versteld.Bedbreedtes en lattenbodems (lattenrooster) tot 140 cm en boxspringbedden tot 155 cm (Queen VS) kan naar wens
worden geconstrueerd.

Surface Load**

Max
240KG

(Verteilung-Allocation)
Ultra-Flat

10,5cm

Seat

Seat-Max

MAX

Ergo

Ergo-Flex

ONE

One fits all

Flex

Easy Assembly

ALL

100 - 140
De One-fits-all-concept zorgt voor veelzijdige
toepassingen door de vlakheid van de systemen.De OCTO aandrijftechniek past in elk bedsysteem, het gebruik van opslagruimte gegarandeerd door het bed (kantelfunctie, Canapé,
Ottomaans) kan zelfs onzichtbaar in een matras
worden geïnstalleerd.

Maxi Set*

cm

Canapé Box

Storage Box

*Optioneel
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Box

O5

POWER
POWER

Motorpower

Red

12000 N
x2

Octobox OB05 „Red“ is voorzien van een uniek systeemvermogen van 300 KG, het dunne en compact ontwerp
van slechts 10,5 m en twee fluisterstille motoren.
Het OB05 systeem is speciaal ontworpen voor zeer veeleisende boxspring bedsystemen.
De „One Part Concept“ vervangt alle hulpstukken en
maakt het ook mogelijk het de bergruimte onder het bed
te gebruiken (Opslag en Canapé functie).
Onze OB05 garandeert een snelle montage van minder dan 2 minuten en kan bij alle gangbare houten- en
metalen boxspringbedden tussen 70 en 100 cm breedte alsmede met en breed van 1,80 m tot 2,20 m lengte
worden geïnstalleerd.
Indien gewenst, kan het systeem in de Maxi-versie voor
bedbreedtes van 100 tot 155 cm (Queen) worden gebruikt.

OB O5

Red

-

SeatMax, ErgoFlex en haar enorme systeemvermogen
zijn kenmerkend voor dit systeem.
Deze unieke en nieuwe aandrijfconcept maakt indruk
met een ongeëvenaarde „Prijs-Power-Index“.

APP *

APP

Toepassingsgebied
Verstelbare boxspring bedsystemen
Verstelbare continentale bedsystemen
Verstelbare bedden mit bedframefunctie en met zijdelingse bedopening

*Optioneel
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Opties
Draadloze afstandsbedieningen / APP
Netspanningisolatiefunctie
Maxi-set voor extra breedtes

Speciale voordelen
OCTO verhoogt het comfort door de
mogelijkheid van extra APP controle.
De klant kan naar wens gemakkelijk het bedsysteem door middel van
APP besturen, maar ook op elk moment met de bedrade- of draadloze
afstandsbediening.

OB O5
surface load**

Red

Max
300KG

Red

Octo Box Sytem

(Verteilung-Allocation)
De vermogensafgifte is allen tijde gelijkmatig.
Vrijwel elke comfort-, slaap- en ligpositie kan
door de intelligente regelsystemen worden bereikt. Met 300 KG syteempower kondigt OB05
de top van de opties op de markt aan.Modern
design en innovatieve materialen zijn altijd de
eerste keuze voor OCTO producten.

BOX

One Part Concept
70 - 155 cm
ONE

One fits all

Ultra-Flat

Surface Load**

ALL

10,5cm

Max
300KG

(Verteilung-Allocation)
Seat

Seat-Max

Zero Gravity

MAX

Gravity

Seat

Seat-Max

ONE

Steel frame

ALL

MAX

De SeatMax heeft de unieke manier om het
zitgedeelte van de boxspring bedsysteem om
vervorming in de matras te minimaliseren en de
verbetering van de lig-ergonomie aan te passen
(Zero-Gravity).

Easy Assembly

100 - 155
Maxi Set*

cm

Canapé Box

Storage Box
*Optioneel
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Box

O5
ONE

One Part Concept

wooden frame

De OCTO One Part Concept maakt indruk met
een snelle montage en demontage. The One
Part Concept werd speciaal ontworpen voor
boxspringbedden en kunnen worden gebruikt
bij bedbreedtes van 155 cm.

Steel frame

ALL

ONE
ALL

Easy Assembly
OCTO Box staat voor een uniek systeemvermogen. Speciaal ontworpen voor boxspringbedden. Snelle installatie en superieure flexibiliteit.
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Seat

Seat-Max

MAX

Box

O5

SeatMax is vooral van belang als het gaat om
boxspringbedden.
Het zitgedeelte (in tegenstelling tot gebruikelijke twin-aandrijvingen die door de asafstand
worden beperkt) kan langer en dus zachter op
de matras worden geconstrueerd.

Motorpower

De matras wordt niet langer in elkaar gedrukt,
maar neemt de ontspannen vorm van het
lichaam van de gebruiker aan. Voor de consument is dit ook een voordeel, omdat de gestrekte lichaamshouding (Zero Gravity) tot de
ontspannen zithouding kan worden ingenomen. Op elk moment en gelijkmatig!

Systempower
Ergo

Ergo Flex

Flex

De OCTO Ergoflex maakt het mogelijk om de
zones van een bedconstructie naar wens in
lengte aan te passen.

OCTO Box systemen zijn verkrijgbaar in drie
prestatieniveaus: Classic met een systeemvermogen van 200 KG**, Zwart met een systeemvermogen van 240 KG** en Rood met het
hoogste energieniveau van 300 KG**.
Het systeemvermogenvan de OCTO aandrijftechniek isexcellent. Grote en dikke matrassen
(belastingen) kunnen eenvoudig, muisstil en
oneindig worden versteld. Bedbreedtes en lattenbodems (lattenrooster) tot 140 cm en boxspringbedden tot 155 cm (Queen VS) kan naar
wens worden geconstrueerd.
De vermogensafgifte is allen tijde gelijkmatig.
Vrijwel elke comfort-, slaap- en ligpositie kan
door de intelligente regelsystemen worden bereikt. Met 300 KG syteempower kondigt OB05
de top van de opties op de markt aan. Modern
design en innovatieve materialen zijn altijd de
eerste keuze voor OCTO producten.

POWER

POWER

POWER

8000 N

10000 N

12000 N

x2

x2

x2

Octo Box Sytem
Classic

Black

Red

BOX

BOX

BOX

Surface Load**
(Verteilung-Allocation)
Max
200KG

Max
240KG

Max
300KG

Max
330lbs

Max
440lbs

Max
660lbs
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Box

POWER

20

Classic

Motorpower

13000 N
x2

OCTOBox OB20 overtuigd door haar enorme systeemvermogen, twee fluisterstille motoren, een montagehoogte van
9,0cm en haar flexibel ontwerp.
Dit systeem is speciaal ontworpen voor boxspring bedsystemen. Het FlexConnect systeem vervangt alle hulpstukken en
verminderd de opslagkosten „one fits all“.
FlexConnect maakt het mogelijk bij OB20 om met een enkel
basisset, bedbreedtes te installeren van 70 en 100 cm (Optioneel in de Maxi-versie in bedgebieden 100 tot 120 cm).
Maximale flexibiliteit, systeemvermogen (200 KG) en SeatMax
zijn kenmerkend voor dit systeem.
Een wereldwijd unieke en een nieuw gepatenteerde aandrijfconcept vermindert ook het gewicht met meer dan 60 % bij
gelijktijdige hogere krachtvormgeving en systeemstabiliteit.

Seat

Seat-max

MAX

De SeatMax heeft de unieke manier om het
zitgedeelte van de boxspring bedsysteem om
vervorming in de matras te minimaliseren en
de verbetering van de lig-ergonomie aan te
passen (Zero-Gravity).

E-Power
24B
APP

FLY 2

Toepassingsgebied
Verstelbare boxspring bedsystemen
Verstelbare continentale bedsystemen
Verstelbare bedden mit bedframefunctie en met zijdelingse bedopening
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Opties
Draadloze afstandsbedieningen / APP
Netspanningisolatiefunctie
Maxi-set voor extra breedtes

Speciale voordelen
De OCTO draadloze afstandsbedieningen zijn uitgerust met een nachtlichtfunctie.Het nachtlicht bevindt zich in
de ontvanger en kan gemakkelijk via
de handzender aan en uit worden gezet.

OB O5

Classic

Flex Connect

Ultra Flat

Ergo

Ergo-Flex

9,0cm

Flex
ONE

One fits all

De OCTO Ergoflex maakt het mogelijk om de
zones van een bedconstructie naar wens in
lengte aan te passen.

Surface Load**

ALL

Max
200KG

(Verteilung-Allocation)
APP

APP

Easy Assembly

100 - 120
Maxi Set*
De OCTO aandrijftechniek is
uniek in de wereld en wordt
door zijn vlakheid gekenmerkt. Elke opbergruimte
onder het bed (bedframe,
Canapé) kunnen betekenisvol
worden geconstrueerd en toegepast.

cm

Seat

Seat-Max

Zero gravity

Pull System

MAX

Gravity
PULL
SYSTEM

*Optioneel
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Box

20

Classic

OCTOFlex is `s werelds eerste centrale aandrijfeenheid met
soepele krachtoverbrengingselementen (FlexConnect), waarbij
het verstellingsvermogen naar verschillende posities van het
verstelbare meubel kan overbrengen.

Pull System

PULL
SYSTEM

Flex Connect

De extreme sterke OCTOFlex concept brengt de kracht door
verschillende verstelbare hendel op de positie waar het nodig
is en zet deze efficiënt en rustig om in een verstellingsbeweging van het meubelstuk.
Tot nu toe is de klant gebonden aan vaste breedtes van de
zware en onaangename gelaste metalen hulpstukken en moet
de overeenkomstige metalen hulpstukken voor alle verschillende breedtes op voorraad in huis hebben.
OCTOFlex geeft de klant een aandrijfconcept die wereldwijd
uniek is in zijn opbouw die voornamelijk in onafhankelijke
breedtes voor alle lattenbodems en boxspring bedbreedtes
die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn kunnen worden
gebruikt, overeenkomstig het principe van „one size fits all“.
Dit nieuwe concept opent nieuwe ontwerpopties voor de klant
en de vrijheid zelfstandig zijn product ongeacht de breedte
van de opgegeven montage van de fabrikant te ontwikkelen.
Dit ultravlakke ontwerp creëert aanzienlijke voordelen voor de
klant. De opbergruimte onder de lattenbodem kan onbeperkt
worden gebruikt. In het algemeen zijn de gebruiksmogelijkheden van OCTOFlex in andere productgebieden, waar weinig
ruimte beschikbaar is en een maximale flexibiliteit in extreem
vermogen nodig is, overdraagbaar.

ONE

One fits all

Systempower

200KG

De OCTO Box aandrijfsystemen zijn bijzonder
krachtig. Het verstelvermogen is permanent
zonder prestatieverlies.
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ALL

De One-fits-all-concept zorgt voor veelzijdige toepassingen door de vlakheid van de
systemen. De OCTO aandrijftechniek past in
elk bedsysteem, het gebruik van opslagruimte
gegarandeerd door het bed (kantelfunctie,
Canapé ,Ottomaans) kan zelfs onzichtbaar in
een matras worden geïnstalleerd.

LIGHT

Nightlight

APP

Control
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Control
2,4 GHz

PUSH 2

FLY 2

ECO 2

PUSH 2

STAR 2

ECO 2

RF

2x AA

Haak
6,5 cm

Haak
6,5 cm

STAR 2

RF

RF

2x AA

2x AA

Haak*
6,5 cm

Standaard

Standaard
E- Power 24S/29S/24B
(0,3 Watt Standby)
zonder netspanningisolatie
100-240V AC

LED-functie
Netstroom

+

Ontvanger
Standaard

3x AA

LIGHT

Advanced

Geavanceerd

E- Power 24SN/29SN/24BN
met netspanningisolatie*
100-240V AC

Ontvanger
geavanceerd

2x AAA

+

3x AA

LIGHT

LED-functie
Laadstatus van de
accu
*Optioneel
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Afdrukken met logo op aanvraag*

6 Pin

Control
APP
Verlengsnoer 6P*
een handmatige kabelschakelaar

Intuïtief en gemakkelijk te gebruiken
Netjes en logische oppervlakte
Grote functietoetsen voor snelle toegang
Beschikbaar voor Android en iOS
Met nachtlichtfunctie
Ontwerpkeuze van kleurtoetsen

Verlengsnoer*
voor een voedingseenheid

Persoonlijke aanduiding van het bedsysteem
DUAL

Dual Synchro

Cable

*

Unieke personalisatie
Uw merklogo

SYNCHRO

De dubbele synchro-verbinding is een speciale functie van de controle-opties. Twee
bedsystemen worden verbonden en een gemeenschappelijk (parallelle) werkwijze. De
elegante verbinding biedt mettwee aansluitenaan elke kant van het bedde mogelijkheid
om een handschakelaar aan te sluiten. Een
duidelijke winst in comfort.

Onderscheidende marketing
Kan worden ingebouwd als een radio met APPfunctie
Kan worden ingebouwd met een APP-ontvanger
Compatibiliteit
EasyMove en ecoMove
PriMove „light“
OctoFlex OF12, OF14
OctoBox OB05, OB20

lintkabel*
dualsynchro Kabelverbinding 6P
voor de verbinding van twee aandrijfsystemen
Aansluitingen aan weerszijden

*Optioneel
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Control
APP

Netjes en logische oppervlakte
Logische bediening

Intuïtief en gemakkelijk te
bedienen
Persoonlijke aanduiding
van het bedsysteem

Grote functietoetsen voor
snelle toegang
Met nachtlichtfunctie

Co
nt
ro
l

Ontwerpkeuze van kleurtoetsen
Persoonlijke aanduiding
van het bedsysteem
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Kan worden ingebouwd als
een radioset met APP-functie
Kan worden ingebouwd
met een ontvanger

Compatibiliteit
EasyMove en EcoMove
PriMove „light“
OctoFlex OF12, OF14
OctoBox OB05, OB20

Control
Unieke personalisatie
Uw merklogo
Onderscheidende marketing

APP

APP

PUSH 2

ECO 2

RF

STAR 2

RF

2x AA

RF

2x AA

2x AA

Haak
6,5 cm

Standaard APP
Ontvanger
standaard

APP

LIGHT

E- Power 24S/29S/24B
(0,3 Watt Standby)
zonder netspanningisolatie
100-240V AC

APP

App Control*

3x AA

DUAL

Dual Synchro Cable*

Advanced APP
Ontvanger
geavanceerd

Met uw merklogo ontvangt
u uw eigen APP en daarmee op
de markt unieke aanwezig!

LIGHT

APP

E- Power 24SN/29SN/24BN
met netspanningisolatie*
100-240V AC

SYNCHRO
2,4 GHz

Radio Control*
LIGHT

Nightlight
3x AA

*Facultatief
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Inbouwhoogte
Breedtematen
Lengtematen
Systeemgewicht
Motoren
Belastbaar tot**
Bedrade afstandsbediening
Afstandsbediening radio
Gelijkmatige verstelling
Eco ontwerp stand-by Verbuik
< 0,30 W
Voeding met netspanningisolatie
(NFS)
Nekverstelling
Rugverstelling
Knie / voetzoneverstelling
Voetzoneverstelling
BEDIENINGSOPTIES
Draadloze afstandsbediening
2,4Ghz STD met vloerlamp
Draadloze afstandsbediening
2,4Ghz NFS met vloerlamp
Draadloze afstandsbediening
2,4Ghz APP met vloerlamp
APP ontvanger STD / APP
ontvanger NFS
Y minikabel APP
Geheugen
E-NAS (accukabel)
Dubbele synchro kabel 6P
Dubbele synchro kabel 4P
Verlengsnoer stroomkabel
Verlengsnoer eMotion
Verlengsnoer handschakelaar 6P

OB20

OB05 Classic

OB05 Black

OB05 Red

9 cm
70-120 cm
naar 220 cm
7,4 kg
2M
200 KG
ja
optioneel
ja

10,5 cm
70-120 cm
naar 220 cm
8,2 kg
2M
200 KG
ja
optioneel
ja

10,5 cm
70-140 cm
naar 220 cm
8,2 kg
2M
240 KG
ja
optioneel
ja

10,5 cm
70-155 cm
naar 220 cm
8,2 kg
2M
300 KG
ja
optioneel
ja

ja

ja

ja

ja

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

nee
ja
ja
nee

nee
ja
ja
nee

nee
ja
ja
nee

nee
ja
ja
nee

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel
nee
optioneel
optioneel
nee

optioneel
nee
optioneel
optioneel
nee

optioneel
nee
optioneel
optioneel
nee

optioneel
nee
optioneel
optioneel
nee

optioneel
optioneel

optioneel
optioneel

optioneel
optioneel

optioneel
optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

** gelijkmatig over het ligvlak verdeeld

MECHANISCHE OPTIES
SynchroDrive / Voetfitting
Maxi Set (extra breedtes)
„toGo“ Kit
MoveBack
SPECIALE VOORDELEN
Kracht N / Motor
Vrijloopfunctie
Flex verbinding
Seat Flex / Ergo Flex
StorageBox
SynchroDrive
(met nekfitting)
Nooddaalfunctie permanent
mechanisch NAS
One fits all
Lordosis Support
GEGEVENS
Draaimoment in Nm
Complete verstelling „Open“ in
sec onbelast
Montagehoek rug
64 mm rooster
Inschakelduur
Motorspanning
Einde deactivering via
Behuizingskleur RAL
Soort voeding
Toevoer standaard
Toevoer optioneel
Voedingsaansluiting
Eco ontwerp EC1275/2008
standby < 0,30 Watt
Beschermingsniveau
Beschermingsklasse

OB20

OB05 Classic

OB05 Black

OB05 Red

One Part Concept
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De OCTO One Part Concept maakt indruk met
een snelle montage en demontage. The One
Part Concept werd speciaal ontworpen voor
boxspringbedden en kunnen worden gebruikt
bij bedbreedtes van 155 cm.
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Easy Service
De OCTO aandrijfsystemen zijn onderhoudsvrij
en bijzonder service vriendelijk.
De aandrijftechniek is logisch verdeeld in mechanische en elektronische componenten.In
geval van vervanging is dit service vriendelijk.

Easy Assembly
OCTO Box staat voor een uniek systeemvermogen. Speciaal ontworpen voor boxspringbedden. Snelle installatie en superieure flexibiliteit.
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Octo actuators

Ultra-flat

Stationair

Netspanningisolatie (NSF)

Mechanische nooddaalfunctie (NAS)

Hoofdgedeelte

Voetgedeelte

Het compacte ontwerp biedt aanzienlijke
kostenvoordelen bij de montage, de in- en
uitvoeropslag en tijdens het transport (de
efficiëntie door vlakheid).Bovendien zijn
alle OCTO aandrijfsystemen bijzonder licht
en vereenvoudigen de principe hantering
tijdens de levering aan eindgebruikers.

Canapé Box

Alle aandrijfsystemen beschikken stationair
over een nuttige veiligheidsfunctie.
Tijdens het neerhalen van de rug- en kopgedeelte, worden zij niet door middel van motorvermogen, maar door haar eigen gewicht
naar de neutrale stand gebracht.
Indien een lichaamsdeel per ongeluk wordt
ingeklemd, wordt maximaal het gewicht van
de overeenkomstige liggende sectie toegepast.
Beschadigingen en kneuzingen zijn vrijwel
uitgesloten.

Surface Load**

9,0cm

Max
200KG

De installatie van een zogenaamde netspanningisolatie is de beste manier om het
optreden van extra elektrische velden in de
slaapkamer te voorkomen, omdat de netspanningisolatie een volledige scheiding
tussen stopcontact en het aandrijfsysteem
waarborgt.
Twee batterijen in de voeding zorgen voor
een startpuls om de reguliere spanning te
leveren wanneer de toets van de handschakelaar wordt ingedrukt.

In geval van een stroomstoring of een onverwacht defect, biedt de mechanische nooddaalfunctie de mogelijkheid om zowel de rugen voetdeel handmatig te laten dalen.

Easy Service

De OCTO aandrijftechniek is uniek in de
wereld en wordt door zijn vlakheid gekenmerkt.Elke opbergruimte onder het bed
(bedframe, Canapé) kunnen betekenisvol
worden geconstrueerd en toegepast.

Mains Isolation*

Max
240KG

200

Max
300KG

KG

(Verteilung-Allocation)

668mm

520mm

191mm

Max
330lbs

Storage Box

Max
440lbs

Max
660lbs

25
KG
Head

55
KG

128mm

40
KG

55
KG

25
KG

De OCTO producten zijn aandrijfsystemen
van zeer hoge kwaliteit en voorzien van vele
voordelen.De aanduiding van het laadgewicht (oppervlaktebelasting) heeft betrekking op een gelijkmatige gewichtsverdeling
over het gehele oppervlak.
*Facultatief
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OCTO Actuators GmbH
de Werth Str. 1
D-97947 Grünsfeld
Tel. +49 (0) 9346 92 76 - 0
Fax +49 (0) 9346 92 76 - 399
info@octo-actuators.de
www.octo-actuators.de

