Redőny SCL, SSL, SML
Működtetés

•
•
•

Manuálisan hajtókarral (SCL)
Elektromosan (SML)
Napelemmel (SSL)

Mindegyik típus bármilyen pozícióban megállítható. A
redőnybe épített biztonsági szerkezet megvédi a meghajtó
alkatrészeket, ha a redőny működtetését fagyott jég, hó
vagy bármi más akadályozza. A redőny az ablak tokján
helyezkedik el, ennek köszönhetően az ablak akadálytalan
nyitása és a szárny átfordítása (pl.:tisztításhoz) lehetséges.
A redőny leeresztett állapotában is lehetőség van az ablak
megnyitására.
SCL:
80 cm hosszú hajtókarral szállítjuk. Nagy magasságban
beépített tetőtéri ablakokhoz nem ajánljuk.
SSL:
A redőny külső felületén elhelyezett napelem biztosítja a
motor működését beépített akkumulátor segítségével. A
vezérlés rádió frekvencián működő távirányítóval történik. A
napelemek még felhős égbolt esetén is folyamatosan
töltődnek. Egy teljesen feltöltött napelemmel mintegy 100
alkalommal lehet a redőnyt fel-le mozgatni. A napelemek
élettartama 10 év. A napelemek cseréje térítés ellenében
lehetséges.
SML:
Az elektromosan működtetett redőnyt motorral együtt
szállítjuk. (A rendszer működéséhez a KUX egyfunkciós
irányítási rendszert is meg kell vásárolni, kivéve akkor, ha
INTEGRA® ablakra kerül.)

Jellemzők
A redőny hat védelmi funkciójával teljes körű védelmet nyújt:

•
•
•
•
•
•

nyáron véd a nem kívánt melegtől
tökéletes fényzárást biztosít
tompítja a beszűrődő zajokat (pl. az eső és a jégeső kopogását)
télen csökkenti a hőveszteséget (hőszigetel)
megnehezíti az illetéktelen behatolást
védi az ablakot az időjárás viszontagságaitól (pl.: jégeső)

Anyagok

•
•

a szürke alumínium (NCS S 7500-N) páncélzat lamellái PUR habbal vannak kitöltve
titáncink borítású tetőtéri ablakhoz szürke zománcozott alumínium-lamellákkal (RAL Classic
7038) és titáncink kerettel

Alkalmazás

•
•
•

Az SCL és SML redőnyök szinte bármelyik VELUX tetőtéri ablakra felszerelhetők (kivéve: fix
ablakok, térdfalablakok).
A redőnyökkel egyidejűleg bármilyen belső árnyékoló illetve elektromos távműködtető
használható.
A redőnnyel együtt külső hővédő rolót nem lehet alkalmazni!

Redőny alkalmazása csoportos beépítés esetén
minimális toktávolság a VELUX tetőtéri ablakok között:

•
•

egymás melletti sorolásnál: min. 100 mm
egymás fölé sorolásnál: min. 220 mm

