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Zip Screen/ Zip-AS
Motoriserad rullgardin i kassett ZIP-system. (Finns även som mörkläggande utförande)
- Kan avskärma stora ytor upp till 22m²
- Kan seriekopplas upp till en yta på: 22 m²
- Kan levereras i valfri Ral-kulör

Storlek:
Vårt Zipsystem finns i 5st olika storlekar
ZIP55
55 mm kassett
ZIP85
55 mm kassett
ZIP110
110 mm kassett
ZIP150
150 mm kassett
Funktion
På insidan av kassetten sitter en skyddad rullgardin med hängande duk. På varsin sida sitter det ZIP
(ZIPPER) som svetsats fast på duken. Zippern kommer löpa inuti sidokanalerna och därav säkerställa
ett vindtätt system som klarar upp emot 35 m/sek i byarna.
(Beror på storlek)
ZIP-Systemet går att anpassa efter fasaden och både bygga in och täcka över.
Man kan även använda kassettens funktion för att skapa ventilation och solpaneler.
Genom att ZIP- Systemet har både kassett och sidokanaler är detta också ett utmärkt
Mörkläggningssystem. Med rätt duk kan man uppnå 100% mörkläggning.
Bredd 650-7500mm.
Höjd 600-6000mm

Alternativ till ZIP:
- Sammanlänkning av Zip system. (max 3st)
- Fjärrkontroll, koppla till Google home, Appstyrning,
- Automatik
- sol & vind sensor
- KNX automatik
- Tapp (istället för zipp)
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Allmän överensstämmelseförklaring
Härmed meddelar Alecto ab att SPO-systemet är förenlig med de krav och andra relevanta stadgar
enligt EU´s maskindirektiv 2006/42/EG, lågspänningsdirektivet 2006/95/EG, samt direktivet om
radioutrustning 1999/5/EG.
Tekniska ändringar på produkten kan göras utan förbehåll.

Återvinning av ingående material
Motorer: Sorteras som elavfall & elektronik
Aluminium blank och lackad: Sorteras som aluminiumfraktion för återvinning
Järn: Sorteras som järnfraktion för återvinning
Plastdetaljer: Sorteras som fraktion till förbränning
Duk: Se materialspecifikationen! Om duken är av PVC sorteras den som hårdplast. Övriga dukar är omärkta och
sorteras som fraktion till förbränning.
Wellpappemballage: Sorteras som wellpapp för återvinning.
Träemballage: Sorteras som brännbart/ samt återvinning.
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