E-Invisitop
Motorgestuurd valraam

OMSCHRIJVING
Het motorgestuurd valraam E-Invisitop biedt door middel van één motor de mogelijkheid om het raam niet alleen te laten kippen,
maar ook te vergrendelen en te ontgrendelen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van mechanische overbrengingselementen zoals stangen, hendels, afschermkappen …
Dankzij de akoestische eigenschappen van de motor is dit bovendien een geruisloze oplossing. Deze oplossing is geschikt voor
moeilijk bereikbare plaatsen.

KENMERKEN

UITVOERING

• Vleugel opening: ±170 mm.

• Twee types:
− motoraandrijving 24Vdc.
− motoraandrijving 230Vac.

• Tijdsduur openen of sluiten: ±25 s
• Nominale vergrendelkracht: 650N.
• Motor wordt ingebouwd onder de glaslat.
• Aansluiting via connector en meegeleverde kabel.
• Kabel loopt via glaslat.
• E-Invisitopschaar met voorsluiting:
−
−
−
−
−

• Optioneel: voeding voor 24Vdc-uitvoering
− compacte uitvoering.
− kan achter de schakelaar gemonteerd worden.
− ideaal voor nieuwbouw en renovatie.

Voorsluiting met roltap.
Optimalisatie van de schaar.
Perfecte winddichtheid.
Hogere duurzaamheid.
Hogere inbraakwerendheid.

• Veiligheid:
24Vdc

230Vac

Compacte
voeding

TOEPASSINGSBEREIK

VOORDELEN

• Vleugelbreedte Fb: 800 - 2400 mm.

• Eenvoudige elektrische aansluiting = snelle montage.

• Vleugelhoogte Fh: 400 - 700 mm (profielafhankelijk).

• Geen onderbreking van de thermische scheiding
= thermische brug blijft intact

• Vleugelhoogte Fh: 700 - 2400 mm.

• Volledig verdektliggende oplossing = esthetisch.

• Vleugelgewicht: max. 80 kg.

• Makkelijk te bedienen raam voor onbereikbare plaatsen.
• Geruisloze werking.
• Eén motor voor 3 functies: raam kippen, vergrendelen en
ontgrendelen.
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− Bescherming tegen klemming door begrenzing van de
sluitkracht.
− Begrenzing tot 50% van de sluitkracht tijdens de kipbeweging.
− Max. kracht bij vergrendelen en ontgrendelen.
− Bij overschrijding van de grenswaarde stopt de
beweging.
• Toepassingen: sporthallen, zwembaden, klaslokalen,
badkamers, ...

