Teknisk informasjon –
ZIP Screen 95 & ZIP Screen 126

Mål – ZIP Screen 95
Min bredde
Somfy IO og RTS
Somfy LS
Maks bredde
Min høyde
Maks høyde

Mål – ZIP Screen 126
Min bredde
Somfy IO, RTS og WT
Somfy LT
Maks bredde
Min høyde
Maks høyde
når bredde under 4m
når bredde over 4m
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62cm
58cm
270cm
50cm
300cm

80cm
70cm
500cm
50cm

Alternativer for styring
Manuell
Elektrisk
Somfy IO eller RTS (trådløs styring)
Somfy LT (smarthusstyring)
Somfy WT (smarthusstyring)
Somfy LS (smarthusstyring)

Maks vindstyrketoleranser
400x400 cm
350x400 cm
300x300 cm
250x250 cm

Nei
95 126
Ja
Ja
Nei Ja
Nei Ja
Ja Nei

20m/s
25m/s
36m/s
40m/s

400cm
300cm
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Oppmåling og konstruksjonsmål

ZIP Screen 95 og ZIP Screen 126 bestilles på følgende mål:
• Bredden måles i total systembredde. Dette er altså bredden på kassett.
• Høyden måles i total systemhøyde. Dette tilsvarer avstanden fra topp av kassett til bunn
av sideskinnene.
• Vær oppmerksom på at kassett og bunnprofil, samt sideskinnenes bredde, alle må tas
med i betraktning. Produktet bestilles på utvendige mål. Les mer om kassett og
sideskinner videre i dette dokumentet.

ZIP Screen 95

ZIP Screen 126
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Kassett:
ZIP Screen 95 og ZIP Screen 126 har ulik størrelse på kassett, der ZIP Screen 126 er noe større.
Siden systemene bestilles på utvendige mål, er det viktig å ta kassettens størrelse i betraktning
ved oppmåling. Når systemene er heiset helt opp vil bunnprofilen også henge noe ut under
kassetten. Denne bygger omtrent 5 cm under kassetten i sin øverste posisjon, og må også tas
med i betraktning. Dette gjelder for begge produktene.

ZIP95
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ZIP126
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Sideskinner:
Sideskinnene til ZIP Screen 95 og ZIP Screen 126 er noe ulike i
utseende, men fungerer likt. De består av en bæreprofil med innlagt
PVC-list, samt en lukkeprofil for å holde dette sammen.
Produktene kan monteres på 3 ulike måter:
• I vegg, der produktet skrus direkte mot fasade. Dette vil
vanligvis være utenpå et vindu.
• I nisje, der skruehull for montering ligger på utsiden
av produktet. Dette er vanlig for montering i
vinduskarm.
• Med braketter kan produktet monteres ut fra
fasaden. Dette gir bedre fleksibilitet og tillater
montering av produktet i flere situasjoner. Se senere
kapittel angående veggbraketter.

ZIP Screen 95:
Mål

Nisje

Vegg

ZIP Screen 126:
Mål

Nisje

Vegg
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Dype sideskinner:
Både ZIP Screen 95 og ZIP Screen 126 er tilgjengelige med dype sideskinner. Tilvalget kan hjelpe
deg med å bygge kassetten ut fra veggen. Dette kan typisk være nødvendig når vannbrettet
over vinduet eller håndtak forhindrer standard montering rett på fasaden.
Hvor mye dype sideskinner bygger ut avhenger av produktet:
• For ZIP Screen 95 vil dype sideskinner bygger kassett ut fra vegg med 38 mm.
• For ZIP Screen 126 vil dype sideskinner bygge kassett ut fra vegg med 30 mm.

Mål
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Nisje
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Bruk av foringer:
Hvis du ikke ønsker dype sideskinner, eller de
dype sideskinnene ikke bygger nok ut fra
monteringsflaten, er det også mulig å fore ut
selv. Du kan skjære til lister i treverk med
bredde lik 40mm, og med høyde og dybde
etter behov. Treverket males eller beslåes
med blekk før det skrues opp som spikerslag
for sideskinnen(e).
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Braketter:
Braketter kan benyttes dersom det er behov
for å bygge ZIP screenen ut fra veggen. Dette
kan være løsningen dersom et vannbrett
eller noe annet blokkerer muligheten for
montering direkte mot fasade.
Brakettene finnes i 2 størrelser:
• Brakett A bygger sideskinnene 39 - 45
mm ut fra vegg (justerbart).
• Brakett B bygger sideskinnene 52 - 58 mm ut fra
vegg (justerbart).

Brakettene består av 2 halvdeler, hvor den ene
formonteres på vegg og den andre i sideskinnen. Det er
viktig å få disse på rett linje over hverandre (i lodd) da
justeringen sideveis er begrenset.
Av samme grunn er det viktig få tatt ut riktig bredde
mellom brakettene på hver side av systemet. Merk at
brakettene ikke stikker utenfor sideskinnens bredde.
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Dukdimensjoner og mulig skjøt:
Når systemhøyden er stor kan det
forekomme en skjøt i duktekstilet.
Dette oppstår når systemhøyden
overskrider dukprodusentens
maksmål. Dimensjonsgrensen
varierer mellom duktypene og
skjøten er horisontal; Ingen vertikale
skjøter kan forekomme.
Vær oppmerksom på at maksimal
bredde for produkter med Serge BO
Lunar begrenses til 4000mm.
Duktype

Maks høyde før mulig skjøt

Maks bredde før tvunget skjøt
(når maks høyde er overskredet)

Serge 600
Serge 1%
Serge BO Lunar

3300 mm
2500 mm
2000 mm

3500 mm
2700 mm
2100 mm

Servicebrytere for IO- og RTS-produkter:
Når du kjøper flere IO- eller RTS-produkter anbefaler vi å installere én servicebryter for hvert
produkt. Alternativt kan produktene kobles på en slik måte at du selv vil å ha muligheten til å
koble ut et produkt ved senere tidspunkt. Hensikten er å kunne koble ut og inn strømmen for
hvert individuelle produkt uten behovet for en elektriker. Behovet for å kunne gjøre dette vil
f.eks. oppstå dersom du mister fjernkontrollen eller har behov for å resette produktet.
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