Teknisk informasjon – Elektriske rullegardiner

Type 10

Mål
Min bredde
Maks bredde – Type 20
Maks bredde – Type 10 og 30
Min høyde
Maks høyde

Type 20

50cm
300cm
340cm
50cm
400cm

Type 30

Alternativer for styring
Kulekjede
Elektrisk styring
Somfy RTS Batterimotor
Somfy RTS 230V
Somfy IO 230V
Somfy WT 230V

Ja*
Ja
Ja
Ja
Ja

* For kulekjede, se egen produktside
•
•
•
•
•
•

Enkel montering
Finnes i flere varianter
Kan leveres med batterimotor eller kablet motor
Tekstil: Opak (Lumina) eller Lystett (Oscura Alba)
Kan monteres mot vegg eller i nisje
Leveres i flere konstruksjons- og tekstilfarger
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Oppmåling og konstruksjonsmål
Rullegardiner bestilles på følgende mål:
•

•

Bredden er total systembredde. Ved montering i nisje oppgis vinduskarmens minste bredde
(mål gjerne bredden i bunn, midt på og i topp). Produsent trekker 5 mm fra oppgitt bredde
for nødvendig klaring.
Høyden er total systemhøyde. Ved montering i nisje oppgis vinduskarmens minste høyde
(mål høyden på hver side).
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Rull, braketter og styrewire:
Den største forskjellen mellom Type 10, 20 og 30 ligger i brakettene som følger med og hvordan
produktet kan monteres. Se illustrasjoner og monteringsmål lenger nede for referanse.
•
•
•

Type 10 har braketter som sitter i hver ende av produktet. Disse må altså monteres iht. selve
produktets bredde.
Type 20 har åpen rull i likhet med Type 10, men har en skinne som brakettene festes på.
Dette tillater at produktet kan monteres med større frihet.
Type 30 har lukket rull i kassett. Denne tillater samme frihet for montering av braketter som
Type 20.

Braketter til Type 10:

Braketter til Type 20:

Plassering av braketter:
For Type 10:
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Dimensjoner kassett for type 30:
Kassetten leveres i tre ulike størrelser. Hvilken
størrelse du mottar avhenger av dimensjonene
produktet bestilles med, samt valg av motor.
Vær oppmerksom på at alle 230V
motorer kun er tilgjengelig med Large
kassett. Tabellen til høyre er altså kun
gjeldende for Somfy RTS Batterimotor.

Høyde

•

Bredde
Under
200 cm

200 250 cm

Over
250 cm

Under
300 cm

Small

Medium

Large

Over
300 cm

Large

Large

Large

Tabell gjelder kun for Somfy RTS Batterimotor

Small
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Tekstiler:
Rullegardinen kan bestilles i et utvalg farger. Duken
er tilgjengelig i to ulike tekstiler. Se tabell nedenfor.
•

Vær oppmerksom på at det vil forekomme en horisontal skjøt i tekstilet dersom dens lengde
overskrider 190cm. Dersom produktet er smalere enn 190cm er det derimot mulig å rotere
tekstilet i produksjonen for å unngå skjøt uavhengig av produktets høyde. Spesifiser gjerne
om dette er ønskelig i kommentarfelt ved bestilling.
Opak (Lumina)

Lystett tekstil (Obscura Alba)

Dette er en duk som slipper gjennom
noe lys, men i stor grad blokkerer utog innsyn. Det er likevel mulig å se noe
gjennom duken. Graden dette
avhenger av både lysforhold og
dukfarge. Denne duken kommer i et
større utvalg farger enn det lystette
tekstilet, der både frem- og bakside får
lik farge.

Denne duken er fullstendig lystett og
blokkerer all solinnstråling. Dukens
fremside kommer i et utvalg farger, men
baksiden (mot vindu) er hvit. Dette er
delen av duken som gjør stoffet lystett.
Vær oppmerksom på at den hvite
baksiden vil komme til syne på rullen.
Type 10 og 20 vil altså ha et hvitt tekstil
rullet opp på rullen. Dette blir derimot
skjult bak kassetten for type 30.

Viktig å vite om innvendig solskjerming:
I enkelte tilfeller kan det oppstå sprekkdannelser i glass/vindu ved bruk av innvendige
solskjermingsprodukter. Dette gjelder særlig når deler av glasset er dekket til, mens en annen del
står udekket. Ved sterk sol/varme, og særlig med mørke tekstiler, vil glasset der det er dekket
varmes opp. Temperaturforskjeller mellom ulike deler av glasset forårsaker dermed
spenningsforskjeller som i ekstreme tilfeller kan føre til sprekk i glasset. Dette skyldes som regel at
glasset allerede har en synlig eller ikke-synlig skade. Solskjerming AS anbefaler derfor sine kunder å
kontrollere med leverandør av glass/vindu dersom du er usikker på om glasset vil tåle
temperaturforskjellen. Solskjerming AS er ikke ansvarlig for slike sprekkdannelser og gir ikke
reklamasjonsrett for skader som oppstår slik som beskrevet i dette dokument.
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