aluzie testovalo:

CENTRUM STAVEBNÍHO INENÝRSTVÍ, A.S.
pracovit Zlín, k Ciheln 304, 764 32 Zlín-Louky
Autorizovaná osoba 212, Notikovaná osoba 1390
Certika ní orgán . 3048.

Vyjád ení:
Deklarované vlastnosti posuzovaných výrobk se shodují s výsledky zkouek
dle SN EN 13659. aluzie musí být ozna ena títkem s adresou výrobce.

Denice t íd dle odolnosti v tru

Výsledné t ídy odolnosti venkovních aluzií

T ída

Rychlost v tru km/h

Typ aluzie

do 2,2 m

2,2-4 m

0

< 30

C - 65

4

3

1

> 30

C - 80

5

4

2

> 35

Z - 70

6

4

3

> 45

Z - 90

6

5

4

> 60

S - 90

6

5

5

> 75

F - 80

4

3

6

> 90

C - 80 S

4

3

C - 65 S

4

3

E - 50

3

3

ALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané
EN 13659
Odolnost proti v tru: Technická t ída 3 - 6

TECHNICKÝ MANUÁL

HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ ALUZIE

P ednosti naich venkovních aluzií
- maximální monost regulace sv tla
- ochrana p ed slune ní radiací
- sníení hluku p icházejícího zven í
- manuální nebo elektrické ovládání
- monost automatické regulace s p ipojením na ídící systémy
- dlouhá ivotnost
- výb r z více typ aluzií
- iroká kála barev
- pouití v bytové i pr myslové výstavb
- trvalý servis
- individuální p ístup k zákazníkovi
- e-shop

ALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané
Tel.:
Fax.:

+420 582 337 529, +420 582 333 915
+420 582 330 988, +420 582 339 359
e-mail: nevapv@nevapv.cz
www.nevapv.cz
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TECHNICKÝ MANUÁL
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TECHNICKÝ MANUÁL

VENKOVNÍ ALUZIE C - 80

Rozm ry:

í ka aluzií:
max. 400 cm
výka aluzií: max. 400 cm

Maximální plocha aluzie:
 9 m2
 14 m2

ovládání klikou
ovládání motorem

Maximální í ka spojených aluzií:
 8 bm

ovládání motorem

Minimální í ka aluzie:
Pozn.:

 40 cm
klika
 60 cm (52) motor

í ka se zadává v etn vodících prol , výka se zadává v etn horního prolu.
Délka horního prolu = í ka aluzie - 2,5 cm z kadé strany.

P i malých í kách aluzií nelze zamezit ikmému chodu aluzií.

Spojování aluzií: Na jeden pohon lze spojovat i více aluzií.

Maximáln vak 3 aluzie na jeden pohon - p i uloení motoru
uprost ed sestavy.
Musí se vak dodret pravidlo, e na kadou stranu od motoru
m e být maximáln 5 loisek (oto ný mechanizmus).

U spojených p ipojených aluzií m e dojít k odchylce v naklopení lamel jedné
aluzie v i druhé o max. 20°.

Barva lamel:

Materiál aluzií:

Základní výb r dle barevného vzorníku viz. str. 29.
U mnoství nad 70 m2 i jiné barevné odstíny dle stupnic
RAL a NCS.

lamely - hliníkové, vyválcované do tvaru C se zpevn nými okraji - oboustrann
barevn upravené, iroké 80 mm, tlou ka lamely 0,42 mm
horní prol - 56 x 58 mm z pozinkovaného ocelového plechu
nebo z extrudovaného hliníku
spodní prol - v í ce lamel z extrudovaného hliníku
vodící proly - z extrudovaného hliníku, v barv dle RAL nebo eloxu
krycí plech - ohýbaný hliníkový plech o síle 1,5 mm nebo 2 mm
textilní nosi e a pásky - ze speciálních syntetických vláken, barva edá
nebo erná, í ka pásky 8 mm
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TECHNICKÝ MANUÁL

VENKOVNÍ ALUZIE C - 80

A
B
C
D
E

Vzdálenost po první lamelu 15 - 22 cm
Výka vytaené aluzie
Výka krytu
Celková výka aluzie
Doporu ený prostor pro aluzii 13 cm
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TECHNICKÝ MANUÁL

VENKOVNÍ ALUZIE C - 80S, C - 65S

Rozm ry:

í ka aluzií:
max. 350 cm
výka aluzií: max. 400 cm

Maximální plocha aluzie:
 9 m2
 12 m2

ovládání klikou
ovládání motorem

Maximální í ka spojených aluzií:
 8 bm

ovládání motorem

Minimální í ka aluzie:
Pozn.:

 40 cm
klika
 60 cm (52) motor

í ka je shodná s délkou lamel, výka se zadává v etn horního prolu.
Délka horního prolu = í ka aluzie.

P i malých í kách aluzií nelze zamezit ikmému chodu aluzií.

Spojování aluzií: Na jeden pohon lze spojovat i více aluzií.

Maximáln vak 3 aluzie na jeden pohon - p i uloení motoru
uprost ed sestavy.
Musí se vak dodret pravidlo, e na kadou stranu od motoru
m e být maximáln 5 loisek (oto ný mechanizmus).
Mezi spojenými aluziemi nechávejte asi 2 cm mezery.

U spojených p ipojených aluzií m e dojít k odchylce v naklopení lamel jedné
aluzie v i druhé o max. 20°.

Barva lamel:

Materiál aluzií:

Základní výb r dle barevného vzorníku viz. str. 29.
U mnoství nad 70 m2 i jiné barevné odstíny dle stupnic
RAL a NCS.

lamely - hliníkové, vyválcované do tvaru C se zpevn nými okraji - oboustrann
barevn upravené, iroké 80 mm nebo 65 mm, tlou ka lamely 0,42 mm
horní prol - 56 x 58 mm z pozinkovaného ocelového plechu
nebo z extrudovaného hliníku
spodní prol - v í ce lamel z extrudovaného hliníku
vodící lanko - nerezové, potaené pr hledným nebo erným plastem ø 3 mm
s pruinou a napínacím roubem
krycí plech - ohýbaný hliníkový plech o síle 1,5 mm nebo 2 mm
textilní nosi e a pásky - ze speciálních syntetických vláken, barva edá
nebo erná, í ka pásky 8 mm
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TECHNICKÝ MANUÁL

VENKOVNÍ ALUZIE C - 80S, C - 65S

A
B
C
D
E

Vzdálenost po první lamelu 15 - 22 cm
Výka vytaené aluzie
Výka krytu
Celková výka aluzie
Doporu ený prostor pro aluzii 13 cm
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TECHNICKÝ MANUÁL

VENKOVNÍ ALUZIE C - 65

Rozm ry:

í ka aluzií:
max. 400 cm
výka aluzií: max. 400 cm

Maximální plocha aluzie:
 9 m2
 12 m2

ovládání klikou
ovládání motorem

Maximální í ka spojených aluzií:
 8 bm

ovládání motorem

Minimální í ka aluzie:
Pozn.:

 40 cm
klika
 60 cm (52) motor

í ka se zadává v etn vodících prol , výka se zadává v etn horního prolu.
Délka horního prolu = í ka aluzie - 2,5 cm z kadé strany.

P i malých í kách aluzií nelze zamezit ikmému chodu aluzií.

Spojování aluzií: Na jeden pohon lze spojovat i více aluzií.

Maximáln vak 3 aluzie na jeden pohon - p i uloení motoru
uprost ed sestavy.
Musí se vak dodret pravidlo, e na kadou stranu od motoru
m e být maximáln 5 loisek (oto ný mechanizmus).

U spojených p ipojených aluzií m e dojít k odchylce v naklopení lamel jedné
aluzie v i druhé o max. 20°.

Barva lamel:

Materiál aluzií:

Základní výb r dle barevného vzorníku viz. str. 29.
U mnoství nad 70 m2 i jiné barevné odstíny dle stupnic
RAL a NCS.

lamely - hliníkové, vyválcované do tvaru C - oboustrann barevn upravené,
iroké 65 mm, tlou ka lamely 0,42 mm
horní prol - 56 x 58 mm z pozinkovaného ocelového plechu
nebo z extrudovaného hliníku
spodní prol - v í ce lamel z extrudovaného hliníku
vodící proly - z extrudovaného hliníku, v barv dle RAL nebo eloxu
krycí plech - ohýbaný hliníkový plech o síle 1,5 mm nebo 2 mm
textilní nosi e a pásky - ze speciálních syntetických vláken, barva edá
nebo erná, í ka pásky 8 mm
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TECHNICKÝ MANUÁL

VENKOVNÍ ALUZIE C - 65

A
B
C
D
E

Vzdálenost po první lamelu 15 - 20 cm
Výka vytaené aluzie
Výka krytu
Celková výka aluzie
Doporu ený prostor pro aluzii 13 cm
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TECHNICKÝ MANUÁL

VENKOVNÍ ALUZIE FASÁDNÍ
C - 65F, C - 80F, Z - 70F, Z - 90F, S - 90F
Rozm ry:

í ka aluzií:
výka aluzií: dle výky krytu

max.

max. 350 cm
400 cm

Maximální plocha aluzie:
 11 m2

Maximální í ka spojených aluzií:

 8 bm
ovládání motorem
kadá aluzie musí mít dv jednoduché vodící lity

Minimální í ka aluzie:
Pozn.:

 60 cm

motor

í ka se zadává na st ed vodících prol , výka se zadává v etn horního prolu.
Standardní vzdálenost od st edu vodítek po fasádu je 160 mm.

P i malých í kách aluzií nelze zamezit ikmému chodu aluzií.

Spojování aluzií: Na jeden pohon lze spojovat i více aluzií.

Maximáln vak 3 aluzie na jeden pohon - p i uloení motoru
uprost ed sestavy.
Musí se vak dodret pravidlo, e na kadou stranu od motoru
m e být maximáln 5 loisek (oto ný mechanizmus).

U spojených p ipojených aluzií m e dojít k odchylce v naklopení lamel jedné
aluzie v i druhé o max. 20°.

Barva lamel:

Materiál aluzií:

Základní výb r dle barevného vzorníku viz. str. 29.
U mnoství nad 70 m2 i jiné barevné odstíny dle stupnic
RAL a NCS.

lamely - hliníkové, vyválcované do tvaru C, S nebo Z- oboustrann barevn
upravené, iroké 65 - 70 - 80 - 90 mm, tlou ka lamely 0,42 mm
horní prol - 56 x 58 mm z pozinkovaného ocelového plechu
nebo z extrudovaného hliníku
spodní prol - v í ce lamel z extrudovaného hliníku
vodící proly - ø 40 mm z extrudovaného hliníku
krycí plech - z extrudovaného hliníku
textilní nosi e a pásky - ze speciálních syntetických vláken, barva edá
nebo erná, í ka pásky 8 mm
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TECHNICKÝ MANUÁL

VENKOVNÍ ALUZIE FASÁDNÍ
C - 65F, C - 80F, Z - 70F, Z - 90F, S - 90F

A
B
C
D

Vzdálenost po první lamelu dle typu aluzie
Výka vytaené aluzie
Výka krytu
Celková výka aluzie
17

TECHNICKÝ MANUÁL

HORIZONTÁLNÍ EZ ALUZIÍ

24

TECHNICKÝ MANUÁL

VÝKA STAENÉ ALUZIE A PO TY DRÁK
DLE ROZM RU
Výka staené aluzie
Celková
výka
aluzie (cm)

Z - 90 a S - 90

C - 80

Z - 70

C - 65

F - 80

101 - 125

17*

18*

18*

20*

13*

11,0

14,0

126 - 150

18*

19*

20*

22*

14*

12,3

15,3

151 - 175

20*

21*

21*

24*

14*

13,5

16,5

176 - 200

21*

22*

23*

25

15*

14,3

17,3

201 - 225

22

23

24

27

16*

15,3

18,3

226 - 250

23

25

26

29

17*

16,5

19,5

251 - 275

24

26

28

31

17*

17,5

20,5

276 - 300

25

27

30

32

18*

18,5

21,5

301 - 325

27

29

31

34

19*

326 - 350

28

30

32

36

19*

351 - 375

29

32

33

38

20*

376 - 400

30

34

34

40

21*

Min. výka staené aluzie v cm (paket)
E - 50 K E - 50 M

U aluzie C - 80 ovládané motorem p ipo ítejte k výce paketu +2 cm.
* Pozor na výku krycího plechu, p i maximální výce V m e vzniknout mezera
mezi krytem aluzie a první lamelou

Po et drák horního prolu
í ka aluzie
(mm)

Po et horních
drák

600 - 1699
1700 - 2699
2700 - 3399
3400 - 4000

2
3
4
5

Po et drák vodící lity
Výka aluzie
(mm)

Po et drák
vodící lity

600 - 1799
1800 - 3099
3100 - 4000

2
3
4

Po et drák vodící lity pro FASÁDNÍ ALUZIE
do 2,5 m í ky

od 2,5 m do 3,5 m í ky

Výka aluzie
(mm)

Po et drák
vodící lity

Výka aluzie
(mm)

Po et drák
vodící lity

600 - 1499
1500 - 2499
2500 - 3399
3400 - 4000

2
3
4
5

600 - 1399
1400 - 2199
2200 - 3099
3100 - 4000

2
3
4
5
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TECHNICKÝ MANUÁL
D LEITÉ ROZM RY PRO M

ENÍ A MONTÁ

STANDARDNÍ ALUZIE
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TECHNICKÝ MANUÁL
D LEITÉ ROZM RY PRO M

ENÍ A MONTÁ

FASÁDNÍ ALUZIE S KULATÝM VODÍTKEM
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TECHNICKÝ MANUÁL

BAREVNÁ KOLEKCE LAMEL

typy aluzií
íslo

název

RAL

Z - 70
Z - 90

S - 90

C - 80 C - 65
C - 80 S C - 65 S

Lak
F - 80

E - 50

010

bílá

9003

S

071

hn dá

8016

S

110

edobéová

1019

S

130

edá

7038

S

140

st íbrná

9006

S

140 H

st íbrná

9006

H

220

zelená

6005

S

240

sv tlebéová

-----

S

3004

S

330

ervená - purpurová

502

modrá
- námo nická

5002

S

514

modrá
- holubí

5014

S

716

antracitov edá

7016

S

721

ernoedá

7021

S

735

sv tle edá

7035

S

737

prachov edá

7037

S

780

bronzová

907

st íbrná - edá

9007

S

910

bílá

9010

S

908

bronzová tmavá

5010

bílá

9003

H

5140

st íbrná

9006

H

5240

sv tle béová

-----

H

5130

edá

7038

H

5908

tmav bronzová

-----

H

5071

tmavohn dá

8016

H

5780

bronzová

-----

H

5365

edobéová

-----

H

S

S

Vysv tlivky:
- standardní barvy
H - hladký lak
- nadstandardní barvy (s p íplatkem)
S - struktur. lak
* Uvedené íslo barvy RAL je pouze orienta ní, jedná se o nejblií odstín na stupnici RAL
k barv lamel.

Upozorn ní:
aluzie F - 80 a E - 50 jsou dodávány vdy v hladkém laku.
aluzie F - 80 a E - 50 jsou dodávány s lamelami, které mají zalakované i hrany.
! Pouze u barvy 140 H nejsou okraje zalakované.
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TECHNICKÝ MANUÁL

TYPY VODÍCÍCH PROFIL

Vodící prol - jednoduchý

Vodící prol - dvojitý (dráka na boku)

Typ S

Typ SDV

Vodící prol - ost ní

Typ O

Vodící prol - dvojitý (dráka na st ed)

Typ SDV

Tyto vodící proly jsou sou ástí dodávky aluzií Z - 90, Z - 70, S - 90, C - 80 a C - 65.

Vodící prol kulatý - jednoduchý

Vodící prol kulatý - dvojitý

Typ K

Typ KDV

Tyto vodící proly jsou sou ástí dodávky fasádních aluzií.
Na p ání zákazníka se dodávají za p íplatek k aluziím Z - 90, Z - 70, S - 90, C - 80
a C - 65.
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TECHNICKÝ MANUÁL

TYPY VODÍCÍCH PROFIL

Vodící prol zaput ný

Pouzdro pro zaput ný vodící prol

Typ Z

Typ U

Tyto proly se dodávají na p ání zákazníka pro montá do ost ní Z - 90, Z - 70,
S - 90, C - 80 a C - 65.
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TECHNICKÝ MANUÁL

TYPY DRÁK VODÍCÍCH PROFIL
Dráky standard A,B,C

Typ A
Typ B
Typ C

Tento typ drák je
moné pouít pouze
u standardních
vodících prol
20 x 20 a 40 x 20 mm
(je sou ástí dodávky
aluzií).

55 - 73 mm
73 - 103 mm
103 - 155 mm

Teleskopický drák
je ur en pro odsazení
vodícího prolu (není
standardn sou ástí
dodávky aluzií).

Typ TA
Typ TB

50 - 70
70 - 105

50 - 295

Teleskopický drák

Typ TC 105 - 170
Typ TD 170 - 295

POZOR: Plato teleskopického dráku p esahuje í ku aluzie o 5 mm.
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TECHNICKÝ MANUÁL

TYPY DRÁK VODÍCÍCH PROFIL
Drák kulatých vodítek

Typ KV

Speciální drák pro kulaté
vodící proly - pouití na fasádní
systém.
Standardní délka 160 mm.
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TECHNICKÝ MANUÁL

TYPY DRÁK LANKA

Drák lanka
Drák vodící struny pro typy aluzií C - 80S, C - 65S a F - 80.
Standardn se dodává drák 80 mm.

Typ LA - 80
LB - 120
LC - 150

Drák lanka parapetní
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Drák lanka základní

Drák lanka s napínacím roubem

Pro aluzie E - 50

Pro aluzie E - 50

TECHNICKÝ MANUÁL

TYPY DRÁK HORNÍHO PROFILU

Drák .1:

Drák samostatný
(pozinkovaná ocel)

Drák . 2:

Drák s nástavcem
pro montá na st nu

Drák . 4:

Drák pro stropní montá
v etn krycího plechu

Drák .1AL: Drák samostatný
(hliníkový)

Drák . 3:

Drák pro montá na st nu
v etn krycího plechu

a - prodlouení 100 mm pro kr. plechy:
b - prodlouení 150 mm pro kr. plechy:
c - prodlouení 200 mm pro kr. plechy:
d - prodlouení 250 mm pro kr. plechy:
e - prodlouení 300 mm pro kr. plechy:
f - prodlouení 350 mm pro kr. plechy:
g - prodlouení 400 mm pro kr. plechy:
h - prodlouení 450 mm pro kr. plechy:

o výce 14 - 18 cm
o výce 19 - 23 cm
o výce 24 - 28 cm
o výce 29 - 33 cm
o výce 34 - 38 cm
o výce 39 - 43 cm
o výce 44 - 48 cm
o výce 49 - 53 cm
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TYPY DRÁK HORNÍHO PROFILU

Drák R 1
Ur ený pro montá do p edem p ipravených
úzkých achet a stísn ných prostor.
P edností je snadná a rychlá montá
a monost pouití p i kolizi dráku s loiskem
nebo motorem.

Drák .13
Drák pro montá na st nu
v etn krycího plechu typu 1b, 2b, 1c, 2c.

Drák .14
Drák pro stropní montá v etn
plechu typu 1b, 2b, 1c, 2c.
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krycího

TECHNICKÝ MANUÁL

TYPY DRÁK HORNÍHO PROFILU PRO ALUZIE E-50K

Horní drák pro aluzie E-50K:
. 1 - 50K
- montá do stropu (materiál: hliník)

Horní drák pro aluzie E-50K:
. 2 - 50K
- montá do st ny (materiál: hliník)

Univerzální drák
. 4 - 50K
(materiál: pozinkovaná ocel)

Drák 40x40 pro krycí plech
. 3 - 50K
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TYPY KRYCÍCH PLECH
P i výpo tu ceny plechu se vychází z celkové plochy krycího plechu v m2.
cena plechu = (A+B+C) x délka x jednotková cena za m2
POZN: - délka plechu do 3 m
- plechy nad 3 m - d lené, v etn spojky plechu

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Upozorn ní: P i montái plech navazujících na sebe (nep etritý pás oken),
je t eba dodret mezi plechy dilataci cca 2 mm a plechy nesmí být spole n pevn
spojeny.
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TYPY KRYCÍCH PLECH

Typ 1b

Typ 1c

Typ 2b

Typ 2c
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TECHNICKÝ MANUÁL

KRYT Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU

Pro aluzie s výkou paketu do 22 cm.

Typ 4

Pro aluzie s výkou paketu do 28 cm.

Typ 5
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P ÍKLAD VÍCEÚROV OVÉHO ZAPOJENÍ ALUZIÍ
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TECHNICKÝ MANUÁL

SCHÉMA ZAPOJENÍ ALUZIOVÉHO MOTORU

Technická data:
GJ5606
Nap tí:UN

230 ~ / 50Hz 230 ~ / 50Hz

Proud:I N

0,4 A

0,51 A

Výkon:PN

90 W

115 W

To ivý
6 Nm
moment: MN

42

GJ5610

10 Nm

Otá ky: n N

26/23 1/min 26/22 1/min

Pracovní
reim

KB 6 min

KB 4 min

Ochrana

IP 44

IP 44

T ída izolace

F

F

TECHNICKÝ MANUÁL

NÁVOD NA NASTAVENÍ KONCOVÝCH POLOH
POHON GEIGER

Nastavení horní koncové polohy:

Nastavení dolní koncové polohy:

1. Spus te aluzii cca 300 mm
pod poadovanou horní polohu.

1. Vytáhn te aluzii cca 300 mm
nad poadovanou dolní polohu.

2. Stiskn te erné tla ítko
(tla ítko z stane zamá knuté).

2. Stiskn te bílé tla ítko
(tla ítko z stane zamá knuté).

3. Vytáhn te aluzii do poadované
polohy.

3. Spus te aluzii do poadované
polohy.

4. Spout jte aluzii cca 6 sekund,
a do okamiku, kdy tla ítko vysko í.

4. Vytahujte aluzii cca 6 sekund,
a do okamiku, kdy tla ítko vysko í.

Tímto úkonem je poloha nastavena.

Tímto úkonem je poloha nastavena.

Vdy ov te, e jsou koncové polohy funk ní.
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NÁVOD NA NASTAVENÍ KONCOVÝCH POLOH
POHON SOMFY J4WT

Nastavení horní koncové
é polohy ((pomocíí nastavovacího
í
kabelu SOMFY)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zapojte pohon na univerzální nastavovací kabel.
Stiskn te a drte asi 5 s stisknuté tla ítko WT.
(p ípadn sou asn ob tla ítka Nahoru a Dol na zkuebním
kabelu se dv ma tla ítky bez blokování).
A se pohon krátce pohne ve sm ru Nahoru, tla ítko (tla ítka)
uvoln te.
Stiskn te tla ítko Nahoru.
(Pohon se za ne otá et ve sm ru Nahoru, krátce se zastaví
a pak se bude otá et ve sm ru Nahoru.)
Tla ítko drte stisknuté, dokud není dosaena poadovaná horní
koncová poloha.
Stiskn te tla ítko Dol , horní koncová poloha je uloena.

Nastavení dolní koncové polohy (pomocí nastavovacího kabelu SOMFY)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zapojte pohon na univerzální nastavovací kabel.
Stiskn te a drte asi 5 s stisknuté tla ítko WT.
(p ípadn sou asn ob tla ítka Nahoru a Dol na zkuebním
kabelu se dv ma tla ítky bez blokování).
A se pohon krátce pohne ve sm ru Nahoru, tla ítko
(tla ítka) uvoln te.
Stiskn te tla ítko Dol .
(Pohon se za ne otá et ve sm ru Dol , krátce se zastaví a pak
se bude otá et ve sm ru Dol .)
Tla ítko drte stisknuté, dokud není dosaena poadovaná dolní
koncová poloha.
Stiskn te tla ítko Nahoru, dolní koncová poloha je uloena.

Výrobní nastavení:
Pohon je dodáván nastavený v dolní koncové poloze, 120 otá ek h ídele od horní
koncové polohy.
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NÁVOD NA MONTÁ VENKOVNÍCH ALUZIÍ
1. Zkontrolujte výrobek, zda nedolo transportem k jeho pokození.
2. Zkontrolujte dle dodacího listu úplnost dodávky.
3. Výrobek rozbalte a zorientujte jej ve stavebním otvoru.
(z interiéru vidíte výrobní títek vpravo).
4. P iloeným spojovacím materiálem upevn te dráky aluzie tak, aby nedolo
ke kolizi mezi drákem a loiskem, p ípadn p evodovkou
nebo motorem.
Dráky musí být rozmíst ny rovnom rn po celé délce horního prolu.
Dbejte na montá v ose aluzií.
5. Do drák vlote aluzii a ozna te místo pro vrtání pr chodu, potom aluzii
vyjm te.
6. Vyvrtejte otvor pro pr chod. Pokud je aluzie dopln na krytem, je t eba
jej nyní namontovat.
7. aluzii upevn te do drák a utáhn te v kone né poloze.
8. Z vnit ní strany zasu te pr chod p es otvor do p evodovky. Pokud estihran
nelze do p evodovky zasunout zcela voln , povolte p evodovku a jejím
pooto ením nebo posunutím upravte polohu tak, aby byla ve správné
poloze a op t ji dotáhn te.
9. Zkontrolujte volné nasunutí estihranu do p evodovky, pr chod p iroubujte,
epem spojte pr chod a ty kliky. ep p ekryjte p iloeným kroukem
a naroubujte drák kliky.
10. P ípadné zapojení elektropohonu smí provád t pouze kvalikovaná osoba
(viz. platné normy).
11. Kabel od motoru sm uje vdy vlevo p i pohledu z interiéru.
12. Naroubujte vodící proly tak, aby p esahující vloky byly naho e.
Vodítko za íná pod spodní hranou horního prolu. Dráky vodících prol
umo ují se ízení polohy ve vech t ech sm rech. Osa vodícího prolu musí
sm ovat na st ed aluzie.
13. Zkontrolujte, zda textilní páska vycházející z loiska sm uje kolmo dol
a voln prochází kolmo v lamelách.

P i pouití jiného po tu a druhu kotevního materiálu nenese výrobce záruku za výrobek.
Montá mohou provád t pouze námi prokolení pracovníci a rmy.

Po et loisek v závislosti na velikosti aluzie
í ka (mm)
výka (mm)

1200

1300

1400

2000

2200

2400

2800

3100

3400

3600

4000

2500

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

3000

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

4000

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

0

aluzie o í ce mení ne 1m - první a poslední loisko je umíst no 150 mm od kraje aluzie
aluzie o í ce v tí ne 1m - první a poslední loisko je umíst no 200 mm od kraje aluzie

Pozn.: Tabulka, obrázek a výpo et neplatí pro typ E - 50K.
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NÁVOD NA MONTÁ FASÁDNÍCH ALUZIÍ
1. Zkontrolujte výrobek, zda nedolo transportem k jeho pokození.
2. Zkontrolujte dle dodacího listu úplnost dodávky.
3. Výrobek rozbalte a zorientujte jej ve stavebním otvoru tak, jak bude
namontován (z interiéru vidíte výrobní títek vpravo).
4. Rozm te umíst ní drák vodících lit:
- p iloeným spojovacím materiálem upevn te dráky vodících lit a k nim lity
tak, aby objednaná í ka aluzie byla p esn ze st edu na st ed vodítka
- dráky musí být rozmíst ny rovnom rn po celé délce vodící lity,
vrchní drák vodítka umíst te cca 5 cm pod spodní hranu krytu
- dbejte na montá ve svislé (vertikální) ose aluzií
5. Kryt navle te na upevn ná vodítka a ty hrannou maticí se roubem
zajist te spojení mezi krytem a vodítky.
6. Zajist te klet mi spojovací drák v krytu proti podélnému posunutí.
7. Tahovou zkoukou ov te, zda vekeré spojovací prvky jsou ádn utaeny
a ádn drí.
8. Zajist te dráky aluzie proti posunutí, zespod navle te aluzii do vodítek
a upevn te do horního krytu.
9. Zkontrolujte, zda textilní páska vycházející z loiska sm uje kolmo dol
a voln prochází v lamelách.
10. Zapojení elektropohonu smí provád t pouze kvalikovaná osoba
(viz. platné normy).
11. Po skon ení montáe zkontrolujte ádný chod aluzie.
P i pouití jiného po tu a druhu kotevního materiálu nenese výrobce záruku
za výrobek.
Pro stanovení únosnosti kotevního podkladu je t eba po ítat s hmotností 3,5 kg
na 1 m2 aluzie a dynamickým namáháním v tru s ohledem na umíst ní aluzií.
Toto posouzení je na stran objednatele.
Montá mohou provád t pouze námi prokolení pracovníci a  rmy.

46

TECHNICKÝ MANUÁL

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRBU ALUZIÍ
Nakláp ní, zvedání a spout ní aluzií

Nakláp cí, zvedací a spout cí mechanizmus je vyroben z trvanlivého, údrbu
nevyadujícího materiálu. Toto za ízení zaji uje nakláp ní a vytahování lamel,
zárove zabra uje zm n nastavení úhlu lamel p i zatíení v trem.
Spout ní a vytahování se provádí klikou umíst nou na rámu okna otá ením doleva
nebo doprava. P i pohonu elektromotorem se vytahování a stahování provádí
stla ením odpovídajícího tla ítka vypína e. Mezní polohy jsou nastaveny dorazem
uvnit aluzie.
Nakláp ní se provádí pooto ením kliky do protism ru spout ní, u motorových
aluzií vypína em.
V p ípad p ipojení na ídící jednotku se ovládání provádí dle instalovaného
provedení ízení.

aluzie ovládané 
pohybem 

rou (typ E - 50K) jsou nakláp ny, spout ny a vytahovány

ry sm rem nahoru a dol .

Vytahovací páska

Textilní páska 8 x 0,27 mm má ivotnost a 100 000 dvojitých ohyb , zaji uje ochranu
proti UV slune nímu zá ení, pevnost v tahu je 600 N (cca 60 kP)
(Pouívá se u aluzií S - 90, Z - 90, Z - 70, C - 80, C - 80S, C - 65 a F - 80)

Textilní páska 6 mm ze speciálních syntetických vláken, které jsou odolné v

i UV

slune nímu zá ení (pouívá se u aluzií E - 50)

Lamely, vodící lity a lanka

Lamely - jsou vyrobeny z legovaného hliníku (tlou ka lamel je 0,42 mm nebo 0,23 mm
dle typu aluzie).
Jsou zav eny na páskách z trvanlivého polyesterového vlákna zaji ujícího
dlouhodobý provoz bez údrby.
Vodící proly - jsou lisované hliníkové proly s vlokami z plastu ke zmírn ní hlu nosti.
Vodící lanka - ocelová lanka potaená plastem.
Vekeré pohyblivé ásti jsou samomazné !!! NEPOUÍVAT ÁDNÉ MAZACÍ TUKY !!!
K it ní pouívat pouze vodu se saponátovými prost edky.
!!! NEPOUÍVAT ABRASIVNÍ PROST EDKY !!!
Opravy sv te odborné rm .
UPOZORN NÍ:
Odolnost aluzií je testována do rychlosti v tru viz. t ída v tru uvedená na títku
aluzie.
P i v tí rychlosti v tru je nutné aluzie vytáhnout do horní polohy.
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Ú INNOST VENKOVNÍCH ALUZIÍ

Posouzení vlivu okenních aluzií na velikost tepelného zisku okny
Do vnit ních prostor p icházejí v letním období tepelné zisky, které podle p vodu
d líme do dvou skupin:
1) tepelné zisky od vnit ních zdroj tepla
2) tepelné zisky z vn jího prost edí

Zdroje tepla produkují tepelnou energii zp sobující p ímé zvýení teploty vzduchu
formou tepelné zát e citelným teplem. Lidé, n které výrobní procesy a vzduch
produkují, nebo obsahují vodní páry (vlhkost), které váí ást tepla, ím vytvá ejí
tepelnou zát  vázaným teplem.
K vnit ním zdroj m tepla pat í produkce tepla lidí, svítidel, stroj , prostup tepla
ze sousedních místností, p ípadn tepelné zisky výrobních technologií.
Tepelné zisky z vn jího prost edí tvo í tepelné toky p icházející vlivem prostupu
slune ní radiace p es konstrukce st n, strop , zasklené plochy oken, dve í
a p sobením inltrace vn jího vzduchu.
Tepelné zisky z vn jího prost edí, p edevím tepelné zisky od oslun ní, mají rozhodující vliv na tepelnou zát  budov - vliv t chto zisk vzr stá s velikostí prosklených
ploch objektu. Okna, jejich provedení, orientace ke sv tovým stranám a stín ní,
mají podstatný vliv na tepelnou pohodu v objektu. T mto ástem stavby je tedy
t eba v novat mimo ádnou pozornost.
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Ú INNOST VENKOVNÍCH ALUZIÍ
Tepelný tok okny má dv sloky - prostup tepla konvencí a prostup tepla slune ní radiací. Prostup tepla konvencí, jeho velikost závisí na ploe oken a sou initeli
prostupu tepla ( ím je kvalitn jí zasklení okna, tím je sou initel nií), má p i oslun ní
jen malý význam. Podstatnou ást tepelného toku okny tedy tvo í prostup tepla
slune ní radiací, jeho hodnota závisí p edevím na velikosti oslun ného povrchu
okna a na hodnot stínícího sou initele s. Stínící sou initel vyjad uje, jaká ást
radiace prochází sledovaným oknem v porovnání se standardním oknem s jednoduchým sklem. Velikost stínícího sou initele s závisí na druhu pouívaného
prosklení a druhu pouitého stínícího prost edku.
P i kombinaci n kolika zp sob stín ní se získává hodnota stínícího sou initele s
vynásobením hodnot díl ích, tj.
s = s1 x s2 x ..... x sn.
Následující tabulka uvádí hodnoty stínících sou initel pro r zná zasklení.
Druh zasklení

s

jednoduché sklo

1,00

dvojité sklo

0,90

jednoduché determální sklo

0,70

vn jí determální sklo
vnit ní oby ejné sklo

0,60

reexní sklo jednoduché,
pr m rná jakost

0,70

reexivní sklo dvojité,
pi kové výrobky

0,24

vn jí reexivní sklo pr m rné jakosti,
vnit ní oby ejné sklo

0,60

zdvojené reexivní sklo
dobré jakosti

0,30

barevné nást iky sv tlé

0,80

barevné nást iky st ední

Stínící prost edky

s

vnit ní aluzie
lamely 45o, sv tlé

0,56

vnit ní aluzie
lamely 45o, st ední barvy

0,65

vnit ní aluzie
lamely 45o, tmavé

0,75

vn jí aluzie
lamely 45o, sv tlé

0,15

vn jí aluzie, lamely 45o
ven jasné, dovnit tmavé

0,13

vn jí markýzy,
meziprostor v trán

0,30

meziokenní aluzie,
meziprostor v trán

0,50

0,70

reexivní záclony sv tlé,
vn jí reexivní vrstva

0,60

reexivní fólie tmavá

0,25

záv sy bavlna, um lá vlákna

reexivní fólie sv tlá

0,42

reexivní záclony tmavé,
vn jí reexivní vrstva

sklo s drát nou vlokou

0,80

0,80
0,70

Z výe uvedené tabulky vyplývá, e nap íklad pouitím vn jích aluzií sv tlé barvy
dojde ke sníení prostupu tepla radiací o cca 85% v porovnání s hodnotou prostupu
tepla radiací stejným oknem bez stínících prost edk . Jednozna né stanovení
hodnoty sníení vnit ní teploty prostoru vak není mono stanovit výpo tem - tuto
hodnotu je mono zjistit pouze m ením vnit ní teploty p ed a po instalaci stínících
prost edk .
Pouitá literatura:
1. SN 73 0548 Výpo et tepelné zát e klimatizovaných prostor . Ú innost od 1986
2. J. Chyský, K. Hemzal a kol. : Technický pr vodce, svazek 31 - V trání a klimatizace, Praha 1993
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SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO MONTÁ ALUZIÍ
Montá kotevních prvk
P i montái do betonu nebo cihelného zdiva pouijte p iloenou hmodinku.
Vyvrtejte otvor ø 8 mm do hloubky min. 70 mm. Materiál p iroubujte p iloeným
vrutem 4,8 x 50 mm.
P i montái do d eva, plastu nebo kovu pouijte p iloené vruty dle dodacího listu.
P i montái do plastu je t eba, aby vrut byl zakotven alespo ve 2 p epákách
plastu a 1 p epáce výztuhy. Jejich pot ebnou délku je nutné specikovat
do objednávky.
Vodící proly upev ujte vdy pouze p iloenými nerezovými vruty.
P ed montáí se vdy p esv d te, zda materiál, do kterého budete kotvit aluzii,
má odpovídající únosnost a pevnost. Pro posouzení po ítejte s váhou aluzií 2,2 kg
na 1 m2 plochy aluzie bez krycího plechu.

materiál
horní drák
podklad

beton
zdivo

d evo
plast
ocel

prodlouení pro
uchycení
plechu

vrut
4,8x50 zinek
roub
p lkulatá
M5x6
hlava
estihranná
hmodina
hlava
ø8
vrut
5x20 zinek
p lkulatá
hlava

roub
M5x6
estihraná
hlava

vod. lita

vod. lita
ost ní

Pr chod
90°

vrut4,8x50
nerez
p lkulatá
hlava
hmodina
ø8

vrut 3,5x50
zinek
zaput ná
hlava
hmodina
ø8

vrut 5x20
nerez
p lkulatá
hlava

vrut 3,5x20 vrut 4,8x19
zaput ná
zinek
hlava
o ková
zinek
hlava

Pr chod 45°

vrut 3,5x16 vrut 3,5x16
zinek
zinek
zaput ná zaput ná
hlava
hlava

V p ípad jiného materiálu nebo nejasnosti se spojte s výrobcem.
Za jiné zp soby montáe a kotvení výrobce nenese zodpov dnost.
Po skon ení ivotnosti výrobku (venkovní aluzie), p edejte venkovní aluzie
k odborné likvidaci výrobci ALUZIE NEVA nebo smluvní odborné rm .
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