Jak vyplnit objednávku:

zakázka:
- číslo nebo jméno zakázky
pozice:
- číslo nebo písmeno, označení výrobku pro identifikaci odběratele

Roleta:
ks:
-

počet výrobků v jednotlivém řádku objednávky

šířka:
- celková šířka rolety v milimetrech
výška:
-

celková výška rolety včetně boxu v milimetrech
velikost boxu se určuje dle tabulky, je závislá na výšce rolety a průměru hřídele
standardně se používá vždy nejmenší možný box dle tabulky
pokud je požadavek na větší box, nutno uvést v objednávce požadovanou velikost
boxu

společný box:
- rolety ve společném boxu, vyplnit pozici rolety v sestavě, např. vlevo, střed, vpravo,
určuje se vždy při pohledu z interieru
hřídel:
- standardně se používá hřídel průměru 40mm (motory řady T3,5),
pro motory řady T5 se používá hřídel 60mm, velikost hřídele má vliv i na velikost
použitého boxu, dle tabulky v katalogu
typ:
-

levotočivá - standardní provedení, roleta se montuje na rám okna nebo na fasádu, vždy
boxem směrem do exteriéru, vývod ovládání je ze zadní strany boxu
pravotočivá - roleta je určená pro obrácenou montáž do ostění, box rolety je otočen
směrem do interiéru, ovládání rolety je vyvedeno z čelní strany boxu

integrovaná síť:
- ano/ne - roleta může být vybavena integrovanou rolovací sítí proti hmyzu
- ovládání integrované sítě je pouze manualní
- lze použít jen pro určité rozměry dle tabulky v katalogu, omezení - šířka, výška,
plocha

Box:
velikost:
- velikost boxu je závislá na výšce rolety, číslo určuje výšku boxu v milimetrech
- v případě použití integrované sítě, se velikost boxu zvětší vždy o 2 následující
velikosti boxu, uváděné v tabulce pro jednotlivé maximální výšky rolety
barva:
- bílá , hnědá, nástřik - imitace zlatý dub nebo lakování dle RAL
kód R/F:
- v případě volby RAL, zde uveďte číslo RAL
- roletové boxy typu Radix nelze polepit renolitovou fólií

Lamela:
typ:
-

Al 37 - výška lamely 37mm
Al 52 - výška lamely 52mm
Al - lamela je v provedení hliník, vyplněna polyuretanovou pěnou
PVC - lamela je plastová, dutá

barva:
- barva lamely, označení dle platného vzorníku lamel
kód R/F:
- v případě volby barvy lamely lakování RAL, zde uveďte číslo RAL
- lamela LA37 , LA52, LA55 nelze polepit renolitovou fólií
neperforovaná:
- volba ano znamená, že všechny lamely budou bez perforace, tzn. bez větracích
průduchů v mírně pootevřeném stavu
- standardně ne, lamely se dodávají perforované, jen v horní části je roleta osazena i
lamelou bez perforace v počtu 10ks lamel
- PVC lamela je vždy perforovaná

Koncová lamela:
barva:
- bílá , hnědá, polepení renolitovou fólií nebo lakování dle RAL
kód R/F:
- v případě volby RAL/renolit, zde uveďte číslo RAL, nebo číslo renolitové fólie
zámek:
- koncová lamela může být osazena mechanickou západkou, nebo zámkem
- západka ze zadní strany boxu
- západka ze strany boxu
- zámek ze zadní strany boxu
- zámek ze strany boxu
- zámek lze zamykat z obou stran, jen pohledově má z jedné strany PVC krytku
- západka se ovládá pouze z jedné strany
Vodící lišta:
levá, pravá:
- 53x22 - standardní vodící lišta
- 45x22 - zúžená vodící lišta, používá se dle potřeby, např. málo místa na okenním rámu
- 53x22x60 - Al-B - lišta s bočním uchycením do ostění
- 53x34 - distanční vodící lišta, oddálí roletu od rámu okna o 12mm
- 53x43 - distanční vodící lišta, oddálí roletu od rámu okna o 21mm
- 53x43 IS - vodící lišta pro integrovanou síť
- 22x85x22 - dvojitá neboli společná vodící lišta, určená pro rolety ve společném boxu
- 66x27 - vodící lišta pro lamelu LA-52
- 61x35 - PVC vodící lišta určená pouze pro nadokenní rolety Combi
- 78x35 - PVC společná vodící lišta určená pouze pro nadokenní rolety Combi ve
společném boxu
- oblá krycí lišta ano/ne , designový doplněk pro volící lišty š.53, pro Radix R1 a R2
barva:
- bílá , hnědá, polepení renolitovou folií nebo lakování dle RAL
kód R/F:
- v případě volby RAL/renolit, zde uveďte číslo RAL, nebo číslo renolitové fólie
- PVC vodící lišty nelze lakovat do RAL
koncovka:
- vodící lišta může být opatřena PVC koncovkou
- koncovka vodící lišty slouží k vymezení dilatační mezery mezi koncovou lamelou a
parapetem
- PVC koncovka neslouží jako doraz pro roletový bal, jeho váhu neunese, musí být vždy
posazena na parapetu

předvrtat:
- standardně ne, vodící lišty se předvrtávají na místě při montáži
- ano, vodící lišty budou předvrtané dle předpisu, do 2m - 2 otvory, nad 2m - 3 otvory
Ovládání:
pozice:
- vývod ovládání rolety se určuje vždy při pohledu z interiéru
- vývod se provádí ze zadní strany rolety (platí pro levotočivou roletu)
- standardně je vývod dolní, pravý nebo levý, šňůra nebo popruh prochází navaděčem
lamel
- vývod horní, pravý nebo levý, roleta se osadí dodatečnou kladkou
- u motoricky ovládaných rolet je standardem vývod horní
- u rolet pravotočivých, tzn. montované boxem směrem do interiéru, se provádí vývod
na straně boxu, horní je z čela boxu, dolní je ve zkosení boxu, vždy osazeno kladkou
- u rolet ve společném boxu se společnou vodící lištou může být na středu rolety
vyvedeno pouze ovládání pro jednu roletu
- pokud je u rolet ve společném boxu požadavek ovládání na středu pro obě rolety, musí
být použity ve středu 2 jednoduché vodící lišty, např. zúžené 45x22
typ:
-

standardem je šňůra, bílá (bílo-černá) nebo hnědá
pásek, barva bílá, hnědá, šedá
převodovka, roleta je ovládána klikou
převodovka 90st. - přez rám okna prochází vodorovně ovládací hřídel ke kardanu,
na který se v interiéru nasadí skládací klika
převodovka 45st. - určeno pro vývod na pravotočivé roletě, kardanový kloub je
upevněn na boxu rolety v jeho úkosu
pružinová protiváha - roleta se ovládá manuálně, koncová lamela se osadí madly,
stndardně se dodávají 2 madla
motor, výběr dle nabídky
T 3,5 motory s mechanickým dorazem koncových poloh pro hřídel průměru 40mm
T5 motory s mechanickým dorazem koncových poloh pro hřídel průměru 60mm
T5E motory s automatickým dorazem koncových poloh, s automatikou pro rozpoznání
překážky a přimrznutí, určeny pro hřídel průměru 60mm,
T3,5Hz02 motory s vestavěným přijímačem dálkového ovládání, hřídel 40mm
T5EHz motory s vestavěným přijímačem dálkového ovládání, s automatikou pro
rozpoznání překážky a přimrznutí, určeny pro hřídel 60mm

klika:
- klika je standardně dodávaná pevná, která se nasadí pomocí PVC zarážky na výstup
kardanového kloubu, a na rámu okna se fixuje PVC držákem
- klika odnimatelná je opatřena kovovým trychtýřem, který se nasadí na výstup
převodovky pouze v případě potřeby

vypínač:
- volitelné příslušenství k motoricky ovládaným roletám
- speciální spínače určené pro ovládání rolet, jedná se o tzv. spínače bez aretace, které
jsou navíc blokovány proti současnému stisknutí obou povelů
- spínač bez aretace je nutno držet po celou dobu chodu motoru
- standardně - spínač pod omítku, montuje se do klasické elektroinstalační krabice (tato
není součásti spínače)
- spínač na omítku
- uzamykatelný spínač pod omítku (spínač je opatřen zámkem, ovládání klíčem)
- uzamykatelný spínač na omítku (spínač je opatřen zámkem, ovládání klíčem)

relé:
-

pomocné oddělovací relé
toto relé umožňuje např. vzájemné propojení více rolet na jeden spínač
použití relé a motoru T5E umožní ovládání rolety pouze impulzem, tzn. že se spínač
nemusí držet po celou dobu chodu motoru
pomocí tohoto relé se dájí taky zapojit dva spínače na jeden motor, např. jeden
z interiéru a druhý z exteriéru

Dálkové ovládání:
vysílač:
- 1K jednokanálový přenosný vysílač
- 5K pětikanálový přenosný vysílač, výběr kanálu je zobrazen červenou LED diodou
- 1K nástěnný vysílač (tvar vysílače se podobá klasickému vypínači, nalepí se na zeď)
- na jeden kanál vysílače lze přihlásit i více rolet, tzn. skupinu
- u pětikanálového ovladače se doporučuje používat 4 kanály pro jednotlivé rolety, nebo
jednotlivé skupiny rolet, a pátý kanál přiřadit všem roletám jako centrální povel (není
podmínkou, jde pouze o standardní doporučení, pátý kanál může sloužit i pro ovládání
jednotlivé rolety, nebo skupiny)
- 16K přenosný 16ti kanálový vysílač, je opatřen LCD zobrazovačem
časový spínač:
- časový spínač - určeno pro řízení po sběrnici, tedy pro motory bez dálkového ovládání
- časový spínač Hz – určeno pro bezdrátový systém Hz
- 6K časový spínač Hz – 6ti kanálový přenosný, určeno pro bezdrátový systém Hz
poznámka:
- do poznámky uvádějte nestandardní požadavek, např. jiný vývod, boční apod.
- jak naladit dálkový ovladač, na který kanál přihlásit roletu čí více rolet, centrál atd.
- do poznámky neuvádějte objednávku na náhradní díly!

