Schoepenzonwering
Type Icaruskantelbaar
is samengesteld uit het volgende:
ICARUS KANTELBAAR is een installatie waarbij
de lamellen kantelen rond hun assen. De installatie is volledig roestvrij.
De ICARUS KANTELBAAR kan zowel in verticale
als in horizontale modules gemonteerd worden.
De lamellen worden georiënteerd naar gelang de
stand van de zon. De assen zitten centrisch in de
kopschotten verwerkt. De lamel krijgt aan het
ene uiteinde een aluminium (of PVC voor IC200)
kopschot met een verlengstuk waaraan de bedieningsstaaf zit die voor de overbrenging van de
beweging zorgt naar de aandrijfstang van de motor. Deze bedieningsstaaf koppelt alle kopschotten vast zodat alle lamellen synchroon dezelfde
hellingshoek krijgen. Aan de andere zijde vertoont het kopschot naast de vijsgaten ook een
centergat voor de inox as. De motor zorgt voor
een constante bewegingslijn om zo de lamellen
van een open positie naar een gesloten positie te
brengen.

De draagprofielen waaraan de lamellen bevestigd
worden zijn van afhankelijk van de keuze van de
architect. Deze profielen kunnen door de RENSON – projectafdeling in samenspraak met de
architect besproken worden en vervolgens door
RENSON geleverd worden. Deze draagprofielen
zijn echter van secundaire aard. Dit wil zeggen
dat de draagprofielen niet zelfdragend zijn en zij
adequaat dienen bevestigd te worden aan de primaire draagconstructie (stalen luifelconstructie,
de betonwand, de bakstenen gevel of de gordijngevel).
In de aluminium draagprofielen worden gaten
voorgeboord voor de plaatsing van de lagers
waarin de assen komen.
De aluminium draagprofielen kunnen dezelfde
oppervlaktebehandeling krijgen als de lamellen
en kopschotten.

De montagematerialen (lagers, assen, kopschotten, …) worden in het hoofdstuk ’Algemeen’ toegelicht.
De motor heeft een elektrische aandrijving met
een uitschuivende en regelbare stang. Naargelang
de grootte en het aantal te bewegen lamellen (gewicht) kan er gekozen worden tussen verschillende types motoren met verschillende drukkracht. Alle types hebben 230VAC spanning en
een beschermingsgraad van minstens IP55. De
motor kan zo geplaatst worden dat hij tussen
twee velden in komt te staan en zo twee velden
synchroon kan bedienen. Op het stanguiteinde
wordt een dubbel koppelstuk geplaatst die de bedieningsstaven rechts en links in beweging zet.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons
gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde
tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.
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