Alecto solskydd
Alecto Solskydd
Rullgardiner

•
•

Rullgardiner (Rollers & SPO) kan avskärma ytor upp till 34m²
Med Alecto´s innovativa teknik kan vi sammanlänka upp till 8st system med 1 motor.

•
•

Systemet sparar energi och ger ett effektivt skydd mot oönskad insyn och sol.
Vi kan nå upp till ett G-värde på över 0,11. (baserat på vävens egenskaper)

Ny låsbar teknik
för seriekoppling
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Alecto solskydd
Reglering
Rullgardiner ifrån Alecto kan regleras som:
Motoriserade/ kulkedja/ vev.
Rullgardinerna är enkla att montera & har en anpassningsförmåga att justera i sidled vid montage.
Systemet använder en sexkantslänk vid seriekoppling vilket skapar en exakt precision vid flera rullgardiner med
1st motor eller kulkedja.

Beskrivning
Rullgardiner från Alecto kan variera i storlekar men ger alltid samma kvalitativa intryck och stilrena design.
Solskyddet rullgardin kan antingen avskärma, mörklägga, användas som reflektionsskydd mot solen eller
tillhandahålla insynsskydd.
Med en mängd olika dukalternativ med en mängd olika öppningsfaktorer ger Alecto´s rullgardiner en värld av
möjligheter.
Rullgardinerna kan monteras i tak, lutande fasad, fönster, dörrar, och vertikala fasader.
•

Olika dimensioner på Spolrullsgardin:

•

Typ/Typ. Strlk spole. Maxbredd x Höjd

•

Rullgardin/spo 32.

1800x1800

•

Rullgardin/spo 44.

2500x2500

•

Rullgardin/spo 60.

3500x4000

•

SPO 70.

4000x4500

•

SPO 80.

4500x5500

•

SPO 130.

5000x9000

Alternativ till rullgardin:
- Sexkants seriekoppling för sammanlänkning av spo system. (max 8st)
- Fjärrkontroll, koppla till Google Home, Appstyrning, KNX
- Motor 12v/24v/230v
- Kabelbunden motor & radiomotor
- Automatik
- Sol Sensor
- Extra tålig rostfri kulkedja för slitage & för att ge ett exklusivt intryck.
Bredd max: 5000mm
Höjd max: 9000mm
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Återvinning av ingående material

Motorer om ingår: Sorteras som el avfall & elektronik
Aluminium blank och lackad: Sorteras som aluminiumfraktion 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.

Allmän överensstämmelseförklaring
EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSSTÄMMELSE
Direktiv 2014/30EU (EMC) Direktiv 2011/65/EU (RoHS) Direktiv 2006/42/EG (MD)
Maskintyp: Spolrullsgardin/Rullgardin av Alecto Solskydd. Art.nr: SPO-AS/Rollers-AS
Överensstämmer med maskindirektivet 2006/42EG. Överensstämmer med Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU,
EC-Lågspänningsdirektiv 2014/45/EU. Följande harmoniserade standarder har tillämpats: EN 60335–1:2014. EN
60335-2-97:2015. EN 3061000-6-3:2011. ETSIEN 301489–3:2002. EN61000-6-3:2007. EN 14202:2004

.
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Rullgardin

SPO 44/60/70/80

Alecto solskydd
SPO 44 & 60 m. kassett 85mm (std kassett)

Roller44SM (Sidoslussar med mörkläggning alt. sidostyrning)

SPO60 & 80mm

SPO110 & 130.
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