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Produkt zgodny z normą: PN-EN 13659: 2004+A1:2008 
 

Odporność na obciążenie wiatrem - 1 klasa (50 Pa) 
 

Charakterystyki ustalone w badaniach ITB LOW w 

komorze ciśnieniowej KS Schulten zgodnie z metodą 
badawczą wg EN 1932:2013 - nr. sprawozdania 

LOW01-0682/15/Z00OWN 
 

Wymiary maksymalne systemu żaluzji C80 L: 
 

 4000 mm –  Szrokość 

 3500 mm – Wysokość  
 

System żaluzji fasadowych C80 L  stosuje się jako: 
 

 ochronę przeciwsłoneczną 

 element rozpraszający światło 

 element dekoracyjny 

 

Oznakowanie CE 
 

 

 

SELT Sp. z o. o. 

Opole, ul. Wschodnia 23A 

 

EN 13659 
 

 

 
 

1. Zespół blachy osłonowej 
2. Pokrywa boczna blachy osłonowej 
3. Prowadnica linkowa 

4. Mocowanie napinacza przyściennego 

5. Napinacz prowadnicy linkowej (przyścienny) 
6. Belka dolna C80 

7. Pióro C80 
 

 

Zastosowanie: 

System żaluzji fasadowych C80 L przeznaczony do zewnętrznego zaciemnienia otworów okiennych, fasad i innych dużych 
przeszkleń. 
 

Komfort optyczny i termiczny 

Żaluzje fasadowe, powstrzymując większość promieni słonecznych bezpośrednio wpadających do wnętrza, skutecznie 
zabezpieczają pomieszczenia przed nagrzaniem, ich wyposażenie przed blaknięciem oraz stwarzają korzystne warunki 
optyczne. Dodatkowo, swoboda regulacji kąta nachylenia listew umożliwia wybór odpowiedniego stopnia zaciemnienia. 
 

Estetyka i funkcjonalność 

Żaluzje fasadowe zmieniają wygląd fasady, nadając jej ciekawy i nowoczesny charakter. Produkowane o kształcie listew 
przypominającym literę C o szerokości 80 mm, charakteryzują się łatwością montażu, lekką konstrukcją i atrakcyjnym 

wyglądem. Szeroka gama oferowanej kolorystyki produktu zapewniają estetyczny wygląd, zaś możliwość wyboru napędu 
i zastosowania automatyki pogodowej, dodatkowo zwiększają funkcjonalność systemu. 
 

Trwałość  

Żaluzje składają się z płaskich listew ruchomych, wykonanych z taśmy aluminiowej o grubości 0,42 mm, powlekanych 
specjalnymi powłokami lakierniczymi, gwarantującymi odporność na warunki atmosferyczne i oddziaływania mechaniczne 
podczas pracy listew. Solidna konstrukcja i wykończenie prowadnic, blach osłonowych i elementów mocujących zapewnia 
systemowi stabilność i trwałość. Ponadto, wszystkie komponenty wykorzystywane do produkcji systemu charakteryzują 
się wysoką wytrzymałością i odpornością na czynniki zewnętrzne. 
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Charakterystyka wyrobu: 

 Przeznaczone do montażu na otworach okiennych 

 Ograniczają dostęp światła słonecznego do pomieszczenia 

 Zwiększają udział światła rozproszonego w pomieszczeniu 

 Chronią pomieszczenie przed nagrzewaniem przez co przyczyniają się do poprawy komfortu termicznego 
w pomieszczeniach 

 Pozwalają na ograniczenie kosztów związanych z klimatyzacją pomieszczeń 

 Ograniczają przenikanie hałasu do wnętrza budynku 

 Nie wydzielają toksycznych substancji w trakcie eksploatacji 

 Emisja hałasu przez wyrób z napędem elektromechanicznym jest mniejsza lub równa 58 dBA 

 Silniki posiadają stopień ochrony obudowy IP 44 

 Konstrukcja wyrobu i napędu pozwala na bezpieczne zatrzymanie kurtyny na każdej wysokości w obszarze pracy 

góra-dół i pozostawanie tam w stanie zawieszenia 

 Ruch w górę i dół o raz obrót lameli odbywa się  za pomocą napędu elektrycznego  lub ręcznie z użyciem korby 

 Napęd elektryczny może być sterowany za pomocą przełącznika manualnego lub zdalnie 

 Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła 

 Lamele w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniającymi dodatkową wytrzymałość 

 Zawinięte otwory w lamelach chroniące tasiemki przed przetarciem 

 Sworznie ze stopu cynku i aluminium 

 Elementy tekstylne z poliestru wzmocnione podwójnie aramidem, utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, 
przecieranie i oddziaływanie promieni UV 

 Konstrukcja lakierowana proszkowo 

 Możliwość zabudowy podtynkowej 
 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 
WYMIARY MAKSYMALNE: SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ 

NAPĘD ELEKTRYCZNY 3500 mm 4000 mm 

NAPĘD RĘCZNY 3500 mm 4000 mm 

WYMIAR LAMELI 80 mm 12,4 mm 

NAPĘD RĘCZNY 

KORBA 
Wykonana z anodowanego aluminium, długość równa 2/3 wysokości 
systemu 

NAPĘD ELEKTRYCZNY SILNIK O PARAMETRACH: 
- NAPIĘCIE ZASILANIA 230v/50Hz 

- MOC 90 ÷ 230 W (w zależności od wielkości żaluzji i typu silnika) 
- POBÓR PRĄDU 0,4 do 1 A (w zależności od wielkości żaluzji i typu silnika) 
- STOPIEŃ  OCHRONY IP 44, IP 54 (zależnie od typu silnika) 
- CZAS PRACY CIĄGŁEJ 4 ÷ 6 min  (zależnie od wersji silnika) 
- MOMENT OBROTOWY 6 ÷ 20 Nm (w zależności od wielkości żaluzji) 
- PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 24 lub 26 obr./min (zależnie od wersji silnika) 
- TEMPERATURA PRACY Od  -25°C  do  +70°C (zależnie od wersji silnika) 
MONTAŻ: 
KOLORYSTYKA RAL 

ZASTOSOWANIE Zewnętrzne 

MONTAŻ W MIEJSCU Do wnęki (montaż do ściany/sufitu) lub na fasadzie budynku 

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE 
WIATREM 

Klasa techniczna 1 (50 Pa) 
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PRZYKŁADOWY MONTAŻ 
 

 
 

 


