Függőleges szerelésű roletták

Típusok:

1. Tokozatlan
a,rugós
b, gyöngyláncos
c, nagyméretű
gyöngyláncos
hajtókaros
motoros

2. Tokozott
a, rugós
b, gyöngyláncos
c, nagyméretű
gyöngyláncos
hajtókaros
motoros

1. a, Tokozatlan rugós roletta
1. Konzol
2. Konzoltakaró
3. Alsó merevítő cső
4. Húzó fogantyú
5. Zsinór
6. Zsinór bojt
7. Alumínium tengely
8. Feszítő rugó a tengelyben
9. Dugó
10. Textil
A roletta bármely helyzetben megállítható.
Abban az esetben, ha a rolettát lassan engedjük el,
a roletta az adott pozícióban megáll.
Hirtelen elengedés esetén a roletta felfut.

A rugós rolettát igény szerint műanyag konzollal vagy fém konzollal gyártjuk. A felszerelés módja mindkét
konzollal közel azonos. A konzolok lehetőséget adnak a mennyezeti és homlokfalas szerelésre is.

A rugós roletta belső téri használatra alkalmas. Víz, vízpára hatására károsodhat!

1. b, Tokozatlan gyöngyláncos roletta

1. Konzol
2. Konzoltakaró
3. Alumínium tengelyre tekeredő textil
4. Hajtómű
5. Hajtómű fedél
6. Gyöngylánc
7. Gyöngylánc végtelenítő
8. Feszítő rugó a tengelyben
9. Dugó
10. Textil

A rugós roletta belső téri használatra alkalmas. Víz, vízpára hatására károsodhat!

1. c, Tokozatlan nagyméretű roletta
ALKALMAZÁS HELYE
Külső téri (csak naphálóval)
Belső téri (valamennyi roletta textíliával)

HAJTÁSI MÓDOK
Gyöngyláncos
Gyöngyláncos, rugórásegítéssel
Merev vagy törhető hajtókaros
Motoros, kapcsolós vagy távirányítós motorral

Roletta alumínium tengely
CSŐMÉRETEK a roletta méretétől és a hajtási módtól függően
38 mm (gyöngyláncos és tekerőkaros rolettához)
40 mm (motoros rolettához)
45 mm könnyített kivitel (gyöngyláncos és tekerőkaros rolettához)
45 mm erősített kivitel (gyöngyláncos és hajtókaros rolettához)

38 mm-es

40 mm-es

45 mm-es

45 mm-es erősített profil

50 mm-es csőmotorhoz

Gyögyláncos roletta bowdenes megvezetés nélkül

Főbb alkatrészek:

Konzol

Hajtómű 38 mm csőhöz

Hajtómű 38 és 45 mm csőhöz

Hajtókaros roletta bowdenes megvezetéssel

Főbb alkatrészek:

Hajtómű

Hajtókar

Hajtókar rögzítő

Szerkezeti ábra:

Bowden feszítő

Motoros roletta bowdenes megvezetéssel

Csőmotorok rolettákhoz:

Somfy Sonesse rádiós csendes működésű

Smart Home gyorsjárású motor

Működtethető fali kapcsolóval, távirányítóval, inntelligens vezérléssel.
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