Teknisk informasjon – Vindusmarkise

Mål
Maksimal bredde
Projeksjon (lengde arm)
Vinkel på arm
Vindstyrketoleranse

500cm
70cm, 100cm, 140cm
0° - 140°

Alternativer for styring
Elektrisk motor
Ja
Manuell (sveiv)
Ja

8-13 m/s *
*Avhenger av størrelse

•
•
•
•
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En elegant markise som er svært enkel å montere selv
Kommer i ulike farger på både tekstil og konstruksjon
Kan bestilles med en av flere varianter for kappe, eller helt uten
Velg mellom manuell sveiv eller elektrisk motor
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Hovedkomponenter
Vær oppmerksom på at dette produktet krever noe sammenstilling etter at det er pakket ut. Motor
bør monteres i rullen før selve produktmonteringen påbegynnes. Braketter, armer og rull med duk
ligger også separat i esken.

Konfigurasjoner for kappe:
Kappen til vindusmarkisen kan bestilles i
3 ulike varianter, som vist til høyre. Det
er også mulig å bestille helt uten, dersom
dette er ønskelig.
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Oppmåling og konstruksjonsmål
Vindusmarkisen bestilles på følgende mål:
• Bredden måles i avstanden mellom ytterkanten av hver vegg-/takbrakett. Vær
oppmerksom på at boltene ikke er medregnet i bredden.
• Lengde på arm er avstanden fra monteringsflate til ytterkant av av produkt (ved vinkel
90°).
• Lengde på sveiv (dersom produktet bestilles med manuell styring).

Helning til markise:
Markisen kan justeres med en 140°
vinkel fra fullt åpen til maksimalt lukket
posisjon. Dvs. at armen (som er festet i
den nederste braketten) heller
140°nedover når markisen er fullstendig
lukket.
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Avstand fra duk til ytterkant:
Når vindusmarkisen bestilles må det
tas hensyn til avstanden mellom duk
og ytterkant av brakettene.
Avstanden fra duk varierer avhengig
av om du har motor, sveiv eller kun
brakett:
•

•

•

Når du bestiller med sveiv blir
avstanden på denne siden
~70mm.
Når du bestiller med motor blir
avstanden på denne siden
~55mm.
For side med kun brakett blir
avstanden ~50mm.

Duken blir dermed ~120mm eller ~105mm smalere enn bredden som som oppgis ved bestilling.

Vegg/takbrakett
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Armbrakett
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Ekstra armbrakett for montering i nisje
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Skjøt i duktekstil:
Ettersom duktekstilet leveres i begrensede bredder vil det vanligvis forekomme skjøt i duken. Denne
skjøten, selv om etterbehandlet med teflon, er i praksis en punktering av duktekstilet. Derfor kan
mindre ansamlinger av dråper dannes på undersiden av skjøtene dersom markisen benyttes i
regnvær. I skjøtene ligger duktekstilet dobbelt, hvilket i visse tilfeller kan forårsake følgende: Noe
bølging i tekstilet nær skjøtene (1 og 2), bølging på midten av tekstilet (3), bølging langs kantene (4)
eller fall i ytterkant (5). Disse effektene kan for markiser forverres dersom duk rulles inn og
oppbevares i fuktig tilstand.

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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