Teknisk informasjon – C80

Mål
Maks bredde
Maks høyde
Vindstyrketoleranse

450cm
500cm
15m/s

Alternativer for styring
Manuell
Elektrisk
Somfy RTS (fjernstyring)
Geiger (mek. endestopp for smarthus-styring)

•
•
•
•

Nei
Ja
Ja

All konstruksjon i aluminium
Leveres med sideskinner
Toppdeksel bygger kun 12cm ut fra vegg
5 års garanti mot produksjonsfeil
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Oppmåling og konstruksjonsmål
C80 utvendige persienner bestilles på følgende mål:
•
•
•

Bredden måles i total bredde av toppdeksel (bredeste punkt på persiennen).
Høyden måles fra øverste punkt på brakett/toppdeksel, ned til nederste punkt på sideskinnene.
Høyden måles altså i total systemhøyde.
Vær oppmerksom på at høyden til toppdekselet vil variere med systemhøyden (se neste side).
Dersom produktet ønskes levert med en annen høyde på toppdeksel enn standard, må dette
spesifiseres i kommentarfelt ved bestilling.
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Toppdeksel og lameller:
Dimensjonene til toppdekselet er avhengig av høyden på systemet du bestiller. Dette kommer av at et
høyere system vil kreve større plass bak toppdekselet for å skjule de ekstra lamellene. I tabellen
nedenfor kan du se hvilke toppdeksler som vil følge med de ulike systemhøydene.
Høyde –
system
[mm]

Høyde –
lameller
[mm]

Høyde –
toppdeksel
[mm]

610 – 1000
1010 – 1800
1810 – 2600
2610 – 3200
3210 – 3800
3810 – 5000

190 – 200
210 – 250
260 – 300
310 – 340
350 – 370
380 – 440

200
250
300
340
390
440
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Toppbraketter:
Toppbraketten består av en hovedbrakett med en elastisk
brakett som holder skinnen. Sammen hver veggbrakett
medfølger også en forlenger som passer ditt toppdeksel. Slik
får toppdekselet et solid feste.

Systembredde
[mm]

Antall
toppbraketter

500 – 1600
1610 – 2400
2410 – 3200
3210 – 4600
4010 – 4500

2
3
4
5
6

Antall braketter som følger med avhenger av systemets bredde
(se tabell til høyre). Toppbrakettene vil ligge skjult bak
toppdekselet, og er dermed ikke synlige når produktet er
montert.

Hovedbrakett

Elastisk brakett

Størrelser på forlengere
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Veggbrakett:
Veggbrakettene fester sideskinnene mot
fasaden. Det er viktig at sideskinnene
monteres slik at de står loddrett ned fra
systemet, dermed også korrekt avstand fra
fasade. For å sikre dette må korrekte
braketter bestilles for ditt behov. Se tabell til
høyre for tilgjengelige varianter.

Brakett

Avstand fra senter
av lamell til
monteringsflate

Avstand kassett
derav bygges ut fra
monteringsflate

Var. 1

50 - 70 mm

-10 - 10 mm

Var. 2

70 - 100 mm

10 - 40 mm

Var. 3

100 - 170 mm

40 - 110 mm

Antall veggbraketter som medfølger varierer med systemets
høyde. Dette fremkommer i tabellen til høyre.
I de fleste tilfeller monteres toppbrakettene og sideskinnene på
samme flate. For C80-persiennen vil brakett var. 1 benyttes i det
tilfellet. Dersom toppbrakettene monteres lenger ut fra fasaden
enn veggbrakettene, kan var. 2 eller 3 derimot bli nødvendig.
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Systemhøyde
[mm]

Antall
braketter

500 – 1600
1601 – 2600
2601 – 3600

2
3
4

3601 – 4600

5

4601 – 5000

6
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