Konfigurátor T-T STANDARD

Počet kusů a požadované rozměry rolety ( mm )
Roleta 1

Počet kusů:
Poptávka:

 x

Objednávka:



Tyto rozměry použít vyplnit - pro zadání rolety

B

Lze zadat
alternativními rozměry

Zakázka č.:

Rozměry jsou v
závislosti na provedení
a umístění

Beff
HB
Heff
D
E
F

Varianty rolet
1

1.1

Profil rolety z eloxovaného hliníku (eloxovaná kvalita: E6/EV1)
s PVC těsněním mezi lamelami, kluzným zakončením lamely z
PA6, výška lamely 35 mm, hloubka 8 mm

2.1

MODUL (předmontovaná skříňka připravená k instalaci s
předepjatou pružinovou hřídelí a vodícími kladkami). Dvě různé
velikosti: Modul a miniMODUL (kompaktní provedení pro rolety
nižší než 1300 mm)

Užitná šířka rolety po montáži:
Světlá výška otvoru:
Světlá výška po montáži rolety:
Osová vzdálenost vodící kladky
od osy navíjecího hřídele:
Délka horizontální vodíci
kolejnice rolety.
Délka vertikální vodicí kolejnice
vzadu:

S

Konstrukce / 2.2 Pouze pružinová hřídel (bez modulu) s boční upínací deskou
2
navíjení

2.4 Jen hřídel (bez modulu, s motorovým pohonem, jinak 2.3

ähnlich 2.2

O
O

Vodicí ohyby na boku, vlevo a vpravo,

3

Ohyb

Šířka modulu B + 60 mm (+ 30
mm na obou stranách pro ruční
ovládání - klikový mechanismus
a roll-off)

O

Vodicí kladky, pogumované, na boku vlevo a vpravo, D = 80

3.2 R = 39 mm, kompatibilní s vodícími kolejnicemi, typ F001
(5.2), F1F4 (5.3), F004 (5.4)

3.3 Průchozí podpěrná hřídel

Standardní rozměry:
při HD > 1 300:
MODUL 255 x 200 x B,
při HD <= 1 300:
miniMODUL 247 x 145 x B

Standardní šířka: B

ähnlich 2.1

3.1 mm

Takto označte vybranou položku  nebo nestandartní položku, rozměr
( mm) ...........
Vámi požadované provedení rolet


O

2.3 Modul s trubkovým motorem, nouzově ovládaný klikou

2.9 Bez navíjení (například zasunutí pod střechu)

1

Standardní provedení

S

Roleta 4

Světlá výška od podlahy po
horní hranu modulu ( "kastlíku"):

S Standard TT
O Volitelné provedení
Profil
rolety

Roleta 3

Světlá šířka otvoru:

HD

Požadovaný
termín:

Roleta 2







Standartní šířka B: 
požadovaná šířka:
……………...….....mm

Standartní šířka B: 
požadovaná šířka:
……………...….....mm

Standartní šířka B: 
požadovaná šířka:
……………...….....mm

Standartní šířka B: 
požadovaná šířka:
……………...….....mm

Standartní šířka B: 
požadovaná šířka:
……………...….....mm

Standartní šířka B: 
požadovaná šířka:
……………...….....mm

Standartní šířka B: 
požadovaná šířka:
……………...….....mm

Standartní šířka B: 
požadovaná šířka:
……………...….....mm

230V:

230V:

230V:

230V:

230V:

230V:

230V:

230V:

Doporučení: B x HD = max. =
max. 1m²









S

v modulu (č. 2.1 / 2.3)
integrované jako standard









O

Doporučení: B x HD = max. =
max. 1m²

O

při B > 2000mm nebo nad 25kg
hmotnosti rolety
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2 Stück: 
4 Stück: 


2 Stück: 
4 Stück: 


2 Stück: 
4 Stück: 


2 Stück: 
4 Stück: 


3.9 Bez usměrnění (například přímo na navíjecí hřídel)
Vnější doraz pro tyč - madlo, montáž z vnější strany nahoře

S

Standartně dva kusy nahoře
vlevo a vpravo

4.2 pryžovým dorazem), pouze s MODULEM

Vnitřní doraz (integrovaný v modulu, vlevo a vpravo, s

O

Pouze s MODULEM,
není k dispozici pro miniMODUL

4.9 Bez dorazu

O

4.1 vodící kolejnice vlevo a vpravo
4

Koncový
doraz horní

5.1

Hliníkový profil typ F003 ( nahrazuje F002 ), s vnějším
překrytím, s náběhem včetně pryžového těsnění, vlevo a
vpravo, T drážka k připevnění magnetického snímače,
osvětlení a montážního úhelníku Modulu,

Vodící
profily

Montážní otvory pro zapuštěné šrouby na vodicích lištách

5.8 vrtané, připravené k instalaci

Hliníkový profil, typ F1D5, připevnění šrouby, včetně

6.1 pryžového břitu, krycí lišty k zakrytí šroubů a pryžového
těsnění k podložení, včetně koncových čepiček z umělé hmoty
Hliníkový profil, typ D001 k připevnění přilepením, včetně

6.2 pryžového břitu, včetně koncových čepiček z umělé hmoty

Standart 2 kusy: 
požadované kusy: ……....

Standart 2 kusy: 
požadované kusy: ……....

Standart 2 kusy: 
požadované kusy: ……....

















Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm
Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm
Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm
Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

4mm 
5mm (Standard)
6mm 
bez otvorů

4mm 
5mm (Standard)
6mm 
bez otvorů

4mm 
5mm (Standard)
6mm 
bez otvorů

4mm 
5mm (Standard)
6mm 
bez otvorů

O

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

O

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Montovat na
standartní místo: 
volně ložené:

Montovat na
standartní místo: 
volně ložené:

Montovat na
standartní místo: 
volně ložené:

Montovat na
standartní místo: 
volně ložené:

O

inbus šroubem M4

Standart 2 kusy: 
požadované kusy: ……....

Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm
Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

S

Hliníkový typ F004, s vnějším překrytím, s náběhem včetně

Hliníkový profil Typ 11b, plastové pásy na třech stranách pro



Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

O

5.5 častý provoz a minimální opotřebení, vlevo a vpravo, zajištěný



Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Hliníkový profil typ F1F4 (pro horizontální a vertzikální zadní

5.4 pryžového těsnění a krytí lišty, vlevo a vpravo



Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

O

5.3 vedení



Standartní délka: 
požadovaná délka:
……………...….....mm

Hliníkový profil typ F001 (nahrazujet F1F1),vnitřní, s náběhem

5.2 včetně pryžového těsnění, vlevo a vpravo

5

O

O
S

Standartní délka: HD - 30mm,
standardní vrtání s uvedením do
provozu a připraveny k instalaci
(viz bod 5.8.)
Standaržtní délky: E a F,
vrtané a řezané

Standartní délka: HD - 30mm,
Připraveno k montáži ( viz bod
5.8)

Standartní velikost: 90°
zahloubení , otvor 5,5 mm pro
M5 šroub se zapuštěnou hlavou

Standartní délka: B + 100 mm

6.3

6

Hliníkový profil typ D006, jednodílná clona s integrovaným
dešťovým okapem a pryžovým těsněním, celková výška 112
mm

S

Střešní profil
/ okapnička 6.4 Hliníkový profil F1D1,hladký bez okapničky, vč. pryžového břitu
Typ těsnění DPP, silikon P-profil je uupevněn k lamele a těsní

6.5 mezi roletouí a vnitřním povrchem krytu, pro mezeru asi od 8
do 12 mm

O

Standard: poloha na první plné
lamele na spodním okraji rolety
(HB)
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6.6

Hliníkový profil typ D002 s integrovaným LED-venkovním
osvětlením, výška 85mm, hloubka 22mm, vodotěsná LED
technologie pro osvětlení blízkého okolí až do vzdálenosti 5 m,
rovnoměrné neoslňující osvětlení , celková délka max. 5300
mm.

O

6.9 Bez střešního profilu
7

Prahový
profil

Hliníkový profil typ F1S, připevnění šrouby nebo lepidlem,

7.1 hloubka 40mm

7.9 Bez (Doporučení:

)

Standartní tyčová sklopná rukojeť LDR se zámkem, vnější

O
O

Lze použít pouze u rolet bez
pružinové hřídele

O

Na jedné straně B = 600 mm
Na obou stranách B > 600 mm

O

Standard:provedení: s B = 2 200
mm a větší

Bez zamykání, úchopné madlo z hliníku, oválný tvar 120 x 40
mm, nýtované, 2 kusy
Elektrické centrální zamykání, 12 V nebo 24 V, tyčová sklopná
rukojeť LDR,
Nouzové odjištění se zámkem
Výztužný úhelník pro dodatečné zesílení žaluzií ve spodní

8.5 části, vhodné také k dodatečnému vybavení stávajících /
poškozených žaluzií pomocí tyčové rukojeti LDR
Bez zamykání (například vlastní zámek nebo elektrick

8.9 ovládání)
9.1
9.2
9.3

Magnetický snímač (integrován ve 3. profilu lamely zespodu,
na obou stranách, pro snímač na vodicí kolejnici)
Magnet + magnetický snímač ifm-MK5156 (trojžilový),
vhodný pro T drážku na vodicí kolejnici.
Magnet + magnetický snímač "ifm-MR0100" (2 žilový , pro
snímač na vodicí kolejnici
Magnet + magnetický snímač "Elobau 11522104" (Öffner mit

9.4 otevřený . . . , universální pro všechny vodící profily

Magnet + magnetický snímač "Elobau 1516700803" (Öffner, 4-

9.5 adriges Kabel 2m), universell für alle Führungsschienen
(Datenblätter aller Sensoren auf Anfrage verfügbar!)

10

Montážní
sada

Standardní provedení:
1 zámek při šířce do 1 500 mm

8.2 Standartní tyčová sklopná rukojeť LDR bez zámku

Zamykání

Magnetický
snímač

Standartní délka: B + 50 mm

S

8.4

9

S
O

8.1 zamykání , krytka zámku

8.3
8

O

Standartní délka: B+30, Délka
LED vždy min. 100 mm kratší
než délka Alu profilu. Koncové
kusy jsou z eloxovaného hliníku.
Hliníkový profil je možné
objednat s extra délkou.

O
S
O
O







Standart délka:

Požadovaná d. :…...... mm

Standart délka:

Požadovaná d. :…...... mm

Standart délka:

Požadovaná d. :…...... mm

Standart délka:

Požadovaná d. :…...... mm









Stejné klíče:
jeden klíč: 
bez klíče: 

Stejné klíče:
jeden klíč: 
bez klíče: 

Stejné klíče:
jeden klíč: 
bez klíče: 

Stejné klíče:
jeden klíč: 
bez klíče: 

















12V 24V 

12V 24V 

12V 24V 

12V 24V 









































O









O

pouze 24V, 5 W Kontrollkontakt
und 100W Lastkontakt,
Verwendung: Last direkt

















O

Odrazka pro sklopné madlo, oranžové (boční strana vozidla)

S

11.1 nebo červené (zadní část vozidla)



12 / 24V, max. 500mA
Dauerstrom, Verwendung: Last
über KFZ-Relais

Montážní sada Modulu samonosná - pro montáž kastlíku na

10.1 vodicí kolejnice

10-30V, max. 100mA Dauerstrom, Verwendung: Anschluss
an SPS-Steuerung / kleineres
Relais

Počet kusů……………
Napětí:12V 24V 
Délka Alu: ……...…mm
Délka LED: ……..…mm
Délka kabelu: ……...mm
Kabel: Pravý  Levý 

Počet kusů……………
Napětí:12V 24V 
Délka Alu: ……...…mm
Délka LED: ……..…mm
Délka kabelu: ……...mm
Kabel: Pravý  Levý 

Počet kusů……………
Napětí:12V 24V 
Délka Alu: ……...…mm
Délka LED: ……..…mm
Délka kabelu: ……...mm
Kabel: Pravý  Levý 

Počet kusů……………
Napětí:12V 24V 
Délka Alu: ……...…mm
Délka LED: ……..…mm
Délka kabelu: ……...mm
Kabel: Pravý  Levý 

standartní bava: Oranžová
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Oranžová:  Červená:  Oranžová:  Červená:  Oranžová:  Červená:  Oranžová:  Červená: 
Bez odrazky: 
Bez odrazky: 
Bez odrazky: 
Bez odrazky: 

11.3

LED lišta osvětlení v hliníku pro rovnoměrné osvětlení
interiéru, ochrana min. IP67, ochrana proti kolísání napětí,
přepětí a přepólování, délka kabelu 1000 mm,pro držák (11,4)

O

Průřez 18x11mm, standardní
délky ze skladu nebo délka dle
požadavku

12V 24V 
12V 24V 
12V 24V 
12V 24V 
250mm 
250mm 
250mm 
250mm 
450mm 
450mm 
450mm 
450mm 
1050mm 
1050mm 
1050mm 
1050mm 
Kusů pro roletu: .…….…. Kusů pro roletu: .…….…. Kusů pro roletu: .…….…. Kusů pro roletu: .…….….

O

2 kusy(horní a dolní) pro světlo
standardní, vč. Montážního
materiálu

S držákem (Standard):  S držákem (Standard):  S držákem (Standard):  S držákem (Standard): 
Bez držáku:
Bez držáku:
Bez držáku:
Bez držáku:

O

Standartní délka: 1400mm

11 Montage-set
Držák pro LED lištu (11.3) z PA6, naklonitelné nastavitelné,

11.4 integrovaná kabelová příchytka, vč. adaptéru pro vodicí
kolejnice a systémové profily jako Item®, Bosch® a Maytec®
Kvalitní pružný pás (černá barva) jako zatahovací pomůcka u

11.5 vysokých žaluzií, připevnění mezi zadní stranu krycího profilu a
vodicí kolejnici




Zašlete informační materiál:


Hliníkový šuplík

Stand 22.09.2015/TT
Cena za kus:
Termin dodání:
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