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C 80 mm

Zunanja žaluzija 80

TEHNIČNI OPIS STANDARDNE ŽALUZIJE TIP KLAREX C 80mm

Zunanja žaluzija z lamelo z zaobljenimi robovi
1. Zgornji profil: v obliki črke U, dim. 57 x 51 mm, hladno valjan iz pocinkane pločevine debeline 0,5 mm.
2. Spodnji profil: je izdelan iz extrudiranega aluminija, debeline 1,6 mm, eloksiran ali prašno barvan,s stranskimi kovinskimi
zaključki odporne na vremenske vplive.
3. Mehanika: os 8 mm iz aluminija, omejevalec višine za nastavitev zgornje in spodnje točke dviga in spusta žaluzije, dvižni trak iz
visokokakovostnega terylena dim. 6 x 0,3 mm z učinkovito UV-zaščito in visoko odpornostjo proti obrabi na drsnih površinah.
Lestvica je pletena s štirikratnimi ojačitvenim prečniki.
4. Lamele: različnih oblik in širin iz alu lamel, debeline 0,45 mm. Lamela alu je žgano barvana z visokokakovostnimi poliestrskimi
barvami, ki so odporne na lažje mehanske poškodbe. Debelina nanosa barve je cca 20 mq (mikronov). Lamele so v vodilih vodene z
drsniki iz kakovostne umetne mase, odporne na vremenske vplive.
5. Vodila: so izdelana iz ekstrudiranega aluminija dimenzije 25 x 25 mm, s proti šumno drsno zaščito iz umetne mase. Vodila so na
okno pritrjena s pregibnimi distančnimi konzolami iz aluminija extrudiranega ali prašno barvanega.
6. Pogon: reduktor v razmerju 2 :1 oziroma 3:1, ročni pogon s pomočjo pogonske aluminijaste palice s pregibnim ročajem in 17 mm
širokim 45 stopinjskim ali 22 mm širokim 90 stopinjskim kardanskim prevodnikom (zglob), oba s 6 kotno osjo.
7. Alternativni pogon: Elektromotorni pogon, 50 Hz, 230 V.

KLAREX
Sistemi senčenja

Zunanja žaluzija 80

C 80

Maksimalna širina: 4000 mm
Maksimalna višina: 4000 mm
Minimalna širina: 500 mm (mono
komanda)
Minimalna širina: 500 mm (e. motor)

B Višina paketa žaluzije
C Višina maske
D Višina kompletne žaluzije
E Širina kompletne žaluzije 120 mm z masko

Vertikalni prerez
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