Alecto solskydd

Motoriserat veckat
taksystem (MVT)
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Funktion
För att göra ett snyggt system som passar offentliga
miljöer erbjuder vi foldrar i väven, vilket ger ett mer
stilfullt intryck och ett hållbarare system då duken
besparas av utsträckning.

Foldrarna gör även mer än bara ett intryck, med hjälp
av dessa kan systemet vika ihop sig när man drar in
det från utdraget läge, detta skapar möjligheten att
även kunna släppa in ljus vid behov.
Taksystemet drivs av en motor och kan vara
ut/indraget vid olika tillfällen.
Alternativt kan systemet vara fastmonterat för att
konstant bidra till avskärmning eller mörkläggning eller energibesparing.

Vad är MVT
Mvt- är ett taksystem som både kan avskärma sol och stänga ute ljus (mörklägga)
Systemet ger en behaglig tygkänsla och avskärmar stora partier för att sedan kunna packas ihop och
döljas vid önskat gränsläge. På varje system har du minst två drivlinor och två bärlinor.

Vi rekommenderar
Vi rekommenderar Mvt för att det ska bli ett stilrent och enklare montage.
Den mekaniska lösningen och dukens veckning / foldning skapar ett enkelt sätt att manövrera samt
säkerställa hållbarheten i systemet som med hjälp av Alecto´s service håller en upp till en livslång
användning.
Systemet bidrar till lägre energianvändning, ökad solavskärmning/ alt. Mörkläggning, effektivare
alternativ för mörkläggning av större glaspartier.

Alternativ
•
•
•

Solautomatik / ljusstyrning
KNX
Fjärrkontroll

Dimension
Min bredd 1m / Max Bredd. 20m
Min utfall 1m / Max Utfall. 20m
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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 AB. 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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