NorDan Screens
Smart solavskärmning

Stäng ute solen
släpp in dagsljuset
Stora fönsterpartier bjuder in dagsljuset, men
de är ofta placerade på ett sådant sätt att
det är svårt att få en effektiv avskärmning
mot störande solstrålar.
Moderna fönster ger enorma valmöjligheter både för dimensioner och egenskaper. Fönstren som ger stort ljusinsläpp
är emellertid ofta desamma som låter solstrålarna förstöra
innemiljön en klar dag. Persienner minskar inte värmen från
solen, och solreducerande glas är permanenta, även för de
dagar där direkt sol inte är något problem.

Robust innovation
Lösningen är NorDan Screens. En utvändig solavskärmning som
släpper in dagsljuset, samtidigt som den håller solstrålar och
värme ute. Till skillnad från persienner och markiser är NorDan
Screens utformade för att tåla tuffa väderförhållanden, men
utan bekostnad av fasadens uttryck. NorDan Screens är monterade på fönstren från fabriken, och är sålunda en naturlig del
av fönstret. Man undviker kostsam ombyggnad, samtidigt som
man reducerar upp till 90 % av solvärmen.

Ett smart val
NorDan Screens är ett smart val av solavskärmning. Förutom att
effektivt minska både solstrålar och upp till 90 % av solvärmen,
kan solavskärmningen styras både manuellt och automatiskt.
Tillsammans med vind- och ljussensorer kan NorDan Screens ta
hand om uppgiften att skapa en bra inomhusmiljö. Och när solen
inte längre är irriterande, döljer sig solavskärmningen elegant.
Från skolor och offentliga institutioner till små och stora bostäder. NorDan Screens är det smarta valet av solavskärmning.

90 %
Reducerar upp till
90 % av solvärmen

Tål vind upp till
styv kuling

Integrerad i fönster
och fasad

Full kontroll i ett
perfekt hem
För många är solavskärmning något du väljer när man «bott
in sig». Nackdelen är att det oftast slutar med en kompromiss
som både kostar mer och bryter med arkitekturen.
Glädjen med att få bygga nytt är stor. Drömmar blir planer och inspiration blir planlösningar. När du känner att huset börjar ta form är du fortfarande långt från att veta hur
det kommer kännas att bo där. Känslan av att flyta genom rummen, utsikten från köket
och hur ljuset färgar väggarna är saker som måste upplevas över tid.

Tryggheten med att vara förberedd
Att bo in sig har ett stort värde, men även om det är mycket som skall kännas in så är
det ändå mycket man måste förbereda sig för. Till exempel kommer stora fönsterpartier
mot söder ge dig massor av dagsljus, men också mängder av solstrålning. Väljer man
NorDan Screens redan från projekteringen får du en överlägsen solavskärmningslösning
när fönstret kommer på plats. Man slipper eftermontering med nya hål i väggen och på
fasaden slipper du överhängande lådor.

Glädjen av ljuset
Dagsljus är bland de saker du nästan inte kan få nog av i ett hem. NorDan Screens
består av en perforerad duk som släpper in dagsljuset, samtidigt som den förhindrar
direkt solljus. På så sätt kan du njuta av naturligt ljus, samtidig som du undviker höga
nedkylningskostnader på sommaren. Solavskärmingsduken är också mycket effektiv
för att förhindra insyn utifrån.

Smart hantering
NorDan Screens levereras antingen trådlös eller kabelstyrd. Väljer
du den trådlösa varianten kan du styra solavskärmningen med fjärrkontrollen, och du kan utvidga systemet med till exempel vind- eller
ljussensorer «out of the box». Den kabelstyrda versionen kan också
hanteras med smarthuslösningar, men det kräver skräddarsydda
lösningar levererat av en elfirma.

Integrerad i fönstren
NorDan Screens levereras till fasta och öppningsbara, inåtgående
fönster samt skjutdörrar. Solavskärmningen monteras på fabriken
och levereras testat och godkänt till byggplatsen. Detta gör det
möjligt att dölja motorn och duken bakom beklädnaden, och fasaden
uppfattas som ren och ostörd.

Effektiv och integrerad
solavskärmning
När du installerar exteriör solavskärmning tillsammans med dina
fönster, sparar du mer än bara ställningskostnader i slutändan.
Du får också en integrerad lösning utan att störa arkitekturen.
All effektivisering kommer till en punkt där det inte längre är möjligt att arbeta snabbare.
Då måste du arbeta smartare, och det är precis vad NorDan Screens bidrar till. När du
använder NorDan Screens i designfasen, är solavskärmningen på plats när dina fönster
är monterade. Du undviker därmed nya kostnader för byggnadsställningar och montering
efter att byggnaden är klar.

Robust och pålitlig
NorDan Screens är ett samarbete mellan NorDan och Hunter Douglas, världens största
leverantör av solavskärmningslösningar. Det är den beprövade Beaufort Zip Screen
som utgör solavskärmningsdelen vi monterar i produktionen som en del av fönstret.
Duken hålls fast i läder med en unik dragkedja, vilket garanterar en robust lösning även
i vindstyrkor upp till styv kuling. Pulverlackerade aluminiumkomponenter och den unika,
perforerade solavskärmningsduken kräver väldigt lite underhåll, och är en pålitlig lösning
för alla typer av byggnader som kräver utvändigt solskydd.

Stoppa solen innan den kommer in
Det finns många fördelar med att projektera bygget med utvändig solavskärmning.
Invändig solavskärmning tar bort besvärande solljus, men med persienner eller rullgardiner har solvärmen redan kommit in. Med NorDan Screens kan man, varma sommardagar,
minska kylningsbehovet med 60 %, samtidigt som duken släpper in ett behagligt dagsljus.
• Stoppar 90 % av solvärmen
• Minskar kylbehovet med upp till 60 %
• Unikt dragkedja, tål vindstyrkor upp till styv kuling

Enkel väg till en
effektiv solavskärmning
Med NorDan Screens monteras solavskärmningen tillsammans med dina fönster.
Det gör planeringen lite annorlunda, men vägen till en smart och effektiv
solavskärmning är enkel att förhålla sig till.
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Hur du skall implementera
Screens i ditt projekt är
beroende av byggnadens
placering och en solanalys. Då ser du snart vilka
fönster som har behov av
solavskärmning. Beakta våra
monteringsexempel så att
du säkrar tillgänglighet till
både duk och motorkassett
efter det att fasaden och
beklädnaden är färdig.

NorDan Screens kan levereras på Fasta och inåtgående
fönster samt kombinationer
av dessa . Du kan även få
Screens monterat på skjutdörrar. När du valt fönsterprodukter så är det dags att
ta ställning till vilken färg du
önskar på aluminiumprofilerna och duken.

Välj mellan kabel- eller trådlös
styrning. Skall du koppla
dina Screens till en smarthuslösning eller skall de
bara kunna styras manuellt?
Om man vill automatisera
sina Screens bör man även
välja att inkludera vind- och
ljussensorer.

NorDan Screens monteras
på fönstret i vår fabrik. Så
när fönstret sitter i väggen
är även solskärmningen
monterad. En elektriker
kopplar sedan ström och
eventuell styrning i enlighet
med medföljande monteringsanvisning.

Produktalternativ
Sättet du vill kontrollera dina skärmar på är avgörande för
vilken motorlåda du beställer.

STD

IO

Kabelbaserad styrning

Trådlös styrning

NorDan Screens STD styrs uteslutande av signaler som
sänds via strömkablen. Detta är det naturliga valet i
situationer där solavskärmningen måste kopplas till ett
kontrollsystem. Detta kan vara olika smarthuslösningar
som till exempel KNX.

NorDan Screens IO kan kontrolleras med olika typer av
radiobaserade fjärrkontroller från Somfy. Det är enkelt
att använda, och möjliggör kontroll från både väggmonterade, trådlösa brytare och trådlösa fjärrkontroller.

KNX

NorDan levererar inte kontrollkomponenter till STDalternativet, och med detta alternativ är man beroende av reläer från en tredje part för att kunna styra
solavskärmningen.
Somfy är leverantör av motorn, och vi förmedlar gärna
kontakt med dem för utformningen av kontrollsystem.

Somfy TaHoma

NorDan levererar två fjärrkontroller och en väggbrytare. Välj mellan 1 eller 5 skärmar på fjärrkontrollen,
eller installera en envägsbrytare nära den individuella
solavskärmningen som ska styras.
NorDan Screens IO är kompatibel med annan IO-utrustning från Somfy, även smarthuslösningen Tahoma. Vi
förmedlar gärna kontakt med Somfy så att du kan får
en bättre översikt över aktuella ljus- och vindsensorer
och kontrollmöjligheter via Somfy plattform.

Vill du har mer information, teknisk vägledning eller proffessionella råd för screens i ett projekt? Kontakta
Somfy via www.somfy.se. Somfy kan bistå med information om kontroll och motorval, placering och val av
brytare i rum eller på fasaden, Visioschema, elektriker osv..

Teknisk data

Dimensioner
Storlekar max/min.

Färgval aluminium
Rekommend.

Max

Min bredd

750 mm

750 mm

Max bredd

3000 mm

4100 mm

Min höjd

330 mm

300 mm

Max höjd

3500 mm

3500 mm

Max bredd + höjd

6500 mm

6800 mm

Solavskärmningsduk

Standard White - NCS S 0502-Y
Glans 30 %

Natureloxerad

Lagerförda standardfärger med normal leveranstid.

Övriga standardfärger

NorDan Screens levereras med solavskärmningsduk av
typen Helioscreen Sergé 2165. Duken är perforerad, och

108/108 Grå

levereras i tre olika färgalternativ.
White - NCS S 0500-N - Glans 30 %

Jet Black - RAL 9005 - Glans 30 %

Dusty Grey - RAL 7037 - Glans 30 %

Window Grey - RAL 7040 - Glans 30 %

Silk Grey - RAL 7044 - Glans 30 %

Grey Brown - RAL 8019 - Glans 30 %

Brilliant Blue - RAL 5007 - Glans 30 %

Moss Green - RAL 6005 - Glans 30 %

108/118 Grå/Svart

Anthracite Grey - RAL 7016 - Glans 30 % Basalt Grey - RAL 7012 - Glans 30 %

White aluminium - RAL 9006 - Glans 30 % Grey aluminium - RAL 9007 - Glans 30 %

Nut Brown - RAL 8011 - Glans 30 %

118/118 Svart

Oyster White - RAL 1013 - Glans 30 %

Red - RAL 3011 - Glans 30 %

Fönster och skjutdörrar
konstruerade för NorDan Screens
NorDan Screens kan levereras till alla inåtgående och fasta fönster samt till skjutdörrar från NorDan NTech-produktserie. Fönster och skjutdörrar från NorDan NTech
har marknadens bästa garantier, med 30 års garanti mot svamp och röta.

Säkerhetsfönster
Inåtgående

Kombination
Inåtgående

One
Vridfönster, inåtgående

Skjutdörr
2-luft

Fast karm

Förslag på
insättning i vägg
NorDan
Screens
monterad
i träklädd
fasad

Specifikationer

A

B

C

D

Säkerhetsfönster Inåtgående
Karmdjup

92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller
113mm (Trä/Aluminium)

Bredd

Min: 388 mm / 488 mm Max: 2088 mm

Höjd

Min: 388 mm / 488 mm Max: 2188 mm

Bredd + Höjd

Max: 3300 mm

Bågvikt

Max: 80 kg

Fast karm
Karmdjup

92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller
113mm (Trä/Aluminium)

Bredd

Min: 238 mm Max: 3288 mm

Höjd

Min: 238 mm Max: 3288 mm

Bredd + Höjd

Max: 5400 mm

Bågvikt

Max: 225 kg

Kombination Inåtgående
Karmdjup

92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller
113mm (Trä/Aluminium)

Bredd

Min: 332 mm Max: 3288 mm

Höjd

Min: 314 mm Max: 3288 mm

Bredd + Höjd

Max: 5400 mm (beroende på bågar)

Bågvikt

Beroende på inåtgående produkter
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NorDan droppbleck
Vindspärr
Motorkasse
Packning
Skinne
NorDan droppbleck

NorDan
Screens
monterad
i murfasad
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Skjutdörr 2-luft
Karmdjup

164 mm (Trä) 172 mm (Trä/Aluminium)

Bredd

Min: 1388 mm Max: 3988 mm

Höjd

Min: 1650 mm Max: 2388 mm

Bredd + Höjd

Max: 6376 mm

Bågvikt

Max: 135 kg
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Vindspärr
Motorlåda
Packning
Skena
NorDan droppbleck
Luftspalt

A

Monteringsexempel
NorDan Screens på träfasad

Stående panel
Låt panelen ligga något över
motorhuset. Det är viktigt
att lämna lite avstånd så att
skyddshöljet på motorhuset
kan lossas för underhåll.

Tejpa utrymmet mellan fönstret och vindspärr.
Klyv upp en distans som beklädnaden kan avslutas mot.
Beklädnaden monteras sedan
utan att överlappa styrskenan för Screens-duken.

Liggande panel
Använd rekommenderad
dropplåt från NorDan.
Tejpa utrymmet mellan fönstret
och vindspärren.
Fäst fönsterlisterna med skruvar så att de kan lossas för
eventuella underhåll.

NorDan Stockholm / Norrland

NorDan Kvillsfors

Fannys Väg 5

Nyboholmsvägen

131 54 Nacka

570 16 Kvillsfors

NorDan Tanum

NorDan Växjö

Grebbestadsvägen 8

Älgvägen 7

457 91 Tanumshede

352 45 Växjö

NorDan Göteborg

NorDan Malmö

Lilla Waterloogatan 10

Västra Rönneholmsvägen 66

415 02 Göteborg

217 41 Malmö

NorDan Bor
Kvadervägen 1
330 15 Bor

www.nordan.se
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