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sunbreaker
system

210
� maksimal størrelse av en enkel modul

Bredde 4 m, høyde 6.02 m,

� aluminiumkonstruksjon i valgfri farge fra RAL-
paletten,

� helningsvinkelen på lamellene er fast eller kan 
styres med en elektrisk motor,

� lett aluminiumkonstruksjon sikrer produktenes 
holdbarhet ogstyrke,

� moderne og elegante mønstre.
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Sunbreaker 210 er et høyeffektivt utvendig 
solbeskyttelsessystem som samtidig kanbrukes 
som et dekorativt arkitektonisk element på en 
bygning. Lameller og styrelister laget i ekstrudert 
aluminium sikrer en lett konstruksjon og tilbyr 
samtidig stor holdbarhet.Sunbreaker er et mobilt 
system med en bladrotasjon fra 0 til 90 grader. Kan 
monteres både vertikalt og horisontalt.

Sunbreaker 210 er en perfekt måte å gjøre 
arkitektoniske byggesteiner attraktive og gi en 
betydelig reduksjon av energiforbruket fra et 
klimaanlegg.

Maksimalt størrelse av Sunbreakersystemete 210 er 4000 mm 
bredde og 6020 mm høyde. Systemet kan koples modulært.



6 Fargene på pulverlakkerte elementer og PVC-elementer er best mulig tilnærmet RAL-fargene. 
Forskjeller i fargetoner kan forekomme av teknologiske årsaker og kan ikke være grunnlag for reklamasjon.

sunbreaker
system

210

farger
Vi tilbyr konstruksjoner med enhver farge fra RAL-paletten. 

I pulverlakkeringsprosessen, som utføres av bedriften Selt, benyttes farger produsert av en anerkjent 
sveitsisk bedrift IGP. Bruk av IGP-DURA®clean teknologi garanterer større motstand mot skitt og 
lettere vedlikehold. 

dreiemekanisme
Dreiemekanismenbefinner seg i styrelisten 
og består av to aluminiumlister, et sett 
bladbærere, en adapter og lamellenes 
kulelager (en på hver lamell).Den roterende 
mekanisme er koblet til motoren og tillater 90 
grader rotering.



Produsenten forbeholder seg retten til å innføre konstruksjonsendringer. 7

konstruksjon

Sunbreakers 210 blader og vanger er laget av ekstrudert aluminium. 

Bladenes konstruksjon: veggtykkelse og formen med de innvendige avstiverne sikrer en lett konstruksjon som samtidiggir 
høy holdbarhet. Bladene er montert på styrelister ved hjelp av elementer laget iglassfiberarmert plast. Peiling av bladene 
i styrelistene og konstruksjon av elementer på drivverket sikrer lydløs drift nårbladene snur seg og når de er i en fast 
posisjon.Spesielt utformet system muliggjør en hurtig montering og demontering av bladene uten bruk av spesialverktøy.
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Type A-blader er beregnet til horisontale flater (tak,takvinduer). 
Bladenes spesielle formi en lukket posisjon beskytter mot 
regn.

Type B-blader er beregnet til beskyttelse av horisontale og 
vertikael flater(fasader, vegger, pergolaer).Formen påbladene 
sikrer en estetisk beskyttelse mot sol.

Type B-blader er også kjent som et fast system uten mulighet 
for rotasjon. Montasjen av bladene skjer ved hjelp av spesielle 
holdere laget av ekstrudert aluminium, som gir mulighet til 
å stille bladene i vinkler på 0-15-30-45-60 °. Holderekan 
monteres direkte på vegg eller byggningsfasade. Det er også 
mulig å montere bladene ved hjelp av sidemontasjeplater 
direkte til den ytre bærekonstruksjonen eller nisjen.Avhengig 
av dine behovtilbyr vi flere typer sidemontasjeplater.
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� maksimal størrelse av én enkelt modul: 
    4.5 x 7 (bredde x høyde),

� innstillingsbar helningsvinkel på lamellene,

� motorstyring,

� moderne solavskjerming,

� tjener som et arkitektonisk og dekorativt 
element på fasaden.

sunbreaker
system

300
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Sunbreaker 300 er et utvendig solskjermingssystem som monteres på bygningsfasaden og tjener skjerming av store 
glassflater mot sterkt sollys. Gjennom sitt moderne utseende kan systemet flott tilpasses bygningens estetikk og utfylle 
fasadens dekorative effekt. Systemets iøynefallende design og et bredt utvalg av farger gir byggverket en ny, enestående 
karakter. Takket være innstillingsbar lamellvinkel (fra 0 til 120°) har du full kontroll over mengde dagslys inne. 

Ved bruk av solskjermingssystemet Sunbreaker 300 kan du betydelig forbedre energibalansen i bygningen. Optimale 
løsninger stopper opptil 80 % av sollyset og på den måten tillater reduksjon av energiforbruket fra et klimaanlegg på opptil 
30 %.



10 Fargene på pulverlakkerte elementer og PVC-elementer er best mulig tilnærmet RAL-fargene. 
Forskjeller i fargetoner kan forekomme av teknologiske årsaker og kan ikke være grunnlag for reklamasjon.

sunbreaker
system

300farger
Vi tilbyr konstruksjoner med enhver farge fra 
RAL-paletten. 

I pulverlakkeringsprosessen, som utføres av 
bedriften Selt, benyttes farger produsert av 
en anerkjent sveitsisk bedrift IGP. Bruk av 
IGP-DURA®clean teknologi garanterer større 
motstand mot skitt og lettere vedlikehold. 

styring
Rotasjonsmekanismen består av en føringswire som er festet til en skinne og forbundet med en motor ved hjelp av 
motorens arm. Lamellene har en innstillingsbar helningsvinkel fra 0 til 120°. Systemet styres med en elektrisk lineær 
aktuator hvis sikring består av endebrytere og en overbelastningsbryter (termisk bryter). Systemet kan styres ved 
hjelp av en dreiebryter eller en fjernkontroll (versjonen med en fjernstyringsmottaker). 



Produsenten forbeholder seg retten til å innføre konstruksjonsendringer. 11

konstruksjon
Konstruksjonen av systemet Sunbreaker 300 består av et 
sett av 300 mm brede lameller, lister, tapper, en skinne med 
lagre, en elektrisk lineær motor, en føringswire forbundet med 
motoren ved hjelp av motorens arm. Lamellene er laget av 
ekstrudert aluminium. De er trædd inn i skinner ved hjelp av 
elementer av rustfritt stål som plasseres i lagrene av kunststoff 
med høy holdbarhet. Bruk av skinner, samt konstruksjonen 
på wireføringsmekanismen garanterer at innstilling av 
lamellvinkelen foregår lydløst. Lamellene monteres med 
slike mellomrom at systemet er fullstendig lystett når i lukket 
stilling. De er utformet med tanke på optimale aerodynamiske 
egenskaper og optimal størrelse på vindbelastede flater, 
med hensyn også til islag. Lamellkonstruksjonens statiske 
holdbarhet er kontrollert.

Lamellene monteres til selvbærende skinner laget av 
ekstrudert aluminium. Skinnene består av en fast og en 
bevegelig del. 

De enkelte modulene i systemet Sunbreaker 300 kan settes 
sammen side om side. I dette tilfellet tjener den ytre skinnen 
av én modul som en skinne for neste modul. 

Solskjermingssystemet monteres til fasadens utvendige 
bærekonstruksjon.
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sunbreaker
system

clip
� lette og holdbare blader laget av ekstrudert 

aluminium,

� bladenes holdere laget av ekstrudert 
aluminium sikrer stor holdbarhet og rask 
montasje uten spesialverktøy,

� bruk av aluminiumvanger og avstandsstykker 
muliggjør en rask installasjon ogutplanering 
av bladene,

� elegante og moderne mønstre,

� fast helningsvinkel,

� tre bladtyper muliggjør tilpasning til 
bygningens arkitektur.



13

C115

C160 

Z154

15
4

90,5

115,4

16

161,5

24
,7

Sunbreaker clip består av lette og holdbare 
blader laget av ekstrudert aluminium. Systemet 
kan brukes som solskjerming og et elegant 
element av bygningens arkitektur. De tilgjengelige 
bladtypeneog en  rask og problemfri montasje 
muliggjør et vidt spekter av bruksområder. Systemet 
er tilgjengelig med tre typer blader: type C 115, 
type C160 og type Z 154.



14 Fargene på pulverlakkerte elementer og PVC-elementer er best mulig tilnærmet RAL-fargene. 
Forskjeller i fargetoner kan forekomme av teknologiske årsaker og kan ikke være grunnlag for reklamasjon.

sunbreaker
system

clip

farger
Vi tilbyr konstruksjoner med enhver farge fra RAL-paletten. 

I pulverlakkeringsprosessen, som utføres av bedriften Selt, benyttes farger produsert av en anerkjent 
sveitsisk bedrift IGP. Bruk av IGP-DURA®clean teknologi garanterer større motstand mot skitt og 
lettere vedlikehold. 



Produsenten forbeholder seg retten til å innføre konstruksjonsendringer. 15

konstruksjon

Sunbreaker clip system erlaget av ekstruderte aluminium 
profiler. Riktig valgt veggtykkelse og formen på bladene gir 
høy konstruksjonsholdbarhetog opprettholder lav vekt på 
konstruksjonen. Sunbreaker Clipbestår av etvangesett festet 
til bygningeneller bærekonstruksjonen. Aluminiumbraketter 
på bladene glis og monteres i vangene ved hjelpav 
avstandsstykker med ulike lengder. Den spesielle formen på 
bladene og tilhørende braketter muliggjør en  rask montasje 
ved å trykklåse bladene på brakketten. Slik  montering 
eliminerer behovet for spesialverktøy, og gjør jobben mye 
raskere og enklere.

C115-blad
Etbueformet blad med en bredde på 115 mm og montert i 
en vinkel på 45 grader.

C160-blad
Et bueformet blad med en bredde på 160 mm kan monteres 
til brakettene i to posisjoner som muliggjør justering av 
helningsvinkel avhengig av brukerens behov.

Z154-blad
Et blad som ligner på bokstaven Z med høyde 154 mm 
montert i en vinkel på 45 grader.

Bladets braketter
En type braketter  brukt til enhver type blader som sikrer stor 
allsidighet i systemet.

Avstandsstykker
Avstandsstykker av ulik lengde gjør det mulig å 
justereklaringen mellom bladene avhengig av brukerens 
behov og lokaleværforhold.
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windbreaker
system

� spennvidde mellom stolpene er 2 m,

� maks. lengde på bladet er 7 m,

� maks. høyde på stolpen er 1.5 m,

� aluminiumkonstruksjon er standard 
tilgjengelig i følgende farger: RAL 9016, RAL 
9006. På bestilling i en valgfri farge fra RAL-
paletten.
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Windbreaker er etmodernaluminiumsgjerde med et elegant design. Høy kvalitet og rask montering gjør produktet attraktivt. 
Lett aluminiumskonstruksjon motstår korrosjon og gir deg mulighet til å male i alle RAL-farger.



18 Fargene på pulverlakkerte elementer og PVC-elementer er best mulig tilnærmet RAL-fargene. 
Forskjeller i fargetoner kan forekomme av teknologiske årsaker og kan ikke være grunnlag for reklamasjon.

windbreaker
system

farger

Windbreak tilbyr tre måter å 
forankre konstruksjonen. I tillegg er 
det er mulig å utvikle en forankring 
som er skreddersydd til det enkelte 
prosjektet.

I pulverlakkeringsprosessen, som utføres av bedriften Selt, benyttes farger produsert av en anerkjent sveitsisk bedrift 
IGP. Bruk av IGP-DURA®clean teknologi garanterer større motstand mot skitt og lettere vedlikehold. 

Aluminium og materialer er tilgjengelig i følgende farger: RAL 9016, RAL 9006. På bestilling lakkerer vi 
aluminiumselementer i valgfrie farger.

RAL 9016 RAL 9006



Produsenten forbeholder seg retten til å innføre konstruksjonsendringer. 19

Windbreaker består av bærende stolper i størrelse 55×55 mm og et blad i størrelse 120 mm×14 mm. Stolpene har 
en spesiell form som muliggjør å skovle monteringsklips og avstandsstykker i dem, noe som gjør monteringstiden 
av gjerdetbetydelig kortere. Etter at monteringsklips er skovlet monteres bladet ved å trykklåse det på stolpen. Det 
er også mulig å sikre bladet ved åskru stolpen ned. Stolpene og bladene har endedeksler laget i kunststoff av høy 
kvalitet og som er UV-motstandig.

Det er mulig å montere blader på hver side av stolpen, noe som gjør det mulig å skape ensidige-, tosidige- og 
hjørnegjerdepaneler.
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