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LAM-EC-300
PERFORÁLT LAMELLÁS RENDSZER

A belső tér fényviszonyai a perforált árnyékolók esetében a legkellemesebbek, de a perforált lamellás 
rendszerekkel  teljes hővédelmet nem lehet megvalósítani. 

A lamellák min 2,5mm vastag alumínium 
lemezből készülnek.  Maximum fesztáv 
4,0m-ig, Egyedi esetekben 200-300mm 
közötti lamellákkal is gyártható. Az éleken 
a visszahajtásoknál a szélső 5cm-es sávra 
nem kerül perforáció. Minden elem 
alumínium illetve rozsdamentes acél. 
Rögzítése csak a végelemekkel történik.

A részben perforált, ívesített lemez 
rögzítésre kerül egy tartórúdra. A tartórúd 
veszi fel a terheket, a perforált lemez 
részben teherviselő. A tartórúdhoz 2 
sorban rozsdamentes csavarokkal rögzül 
a lemez. Javasolt ezért a középső sávon 
sem alkalmazni perforációt. 

EC-300

A perforáció meghatározása –bizonyos műszaki megkötések mellett- tervező szabad döntése. A 
perforáció nyitottságát a belső tér mérete, a nyílások mérete és tájolása határozza meg. A 
perforációnál választható a lyuk formája (kör, 3-, 4-, 6-szög, ovál, egyéb geometriák), illetve egymáshoz 
viszonyított távolsága és pozíciója. 

Minden elhelyezéshez tartozik egy
nyitottsági faktor (OF), amit fontos
figyelembe venni.

fotó



A legkönnyedebb, legkevesebb 
szerkezeti elemet mutató lamellázat. 
Kizárólag a részben megmunkált perforált 
lemezből és a merevítőbordákból áll. A 
teherviselő elem 100%-ban a perforált 
lemez. Ezért a lamellák min 2,0mm vastag 
alumínium lemezből készülnek. A 
perforáció és ívesítettségük adja meg a 
maximális fesztávot, amely 3,5m fölé 
semmi esetben sem vihető. Egyedi 
esetekben 200-450mm közötti 
lamellákkal is gyártható. Az éleken a 
visszahajtásoknál a szélső 5cm-es sávra 
nem kerül perforáció. Minden elem 
alumínium illetve rozsdamentes acél. 
Rögzítése csak a végelemekkel történik.

EPP-300

LAM-EPP-300
PERFORÁLT LAMELLÁS RENDSZER



LAM-EP-300
PERFORÁLT LAMELLÁS RENDSZER

EP-300

A lamellák min. 1,5 mm vastag alumínium 
lemezből készülnek. Maximum fesztáv 
5,0m-ig. Egyedi esetekben 250-450 mm 
közötti lamellákkal is gyártható. Minden 
elem alumínium illetve rozsdamentes acél. 
Rögzítése végelemekkel vagy konzolosan 
a diafragmákhoz történik.

A tengelyben végigfutó tartóváz, és az 
széleken végigfutó élprofilokat 
diafragmák kötik össze, így egy nagyon 
stabil vázszerkezetet kapunk. A 
vázszerkezet a teherviselő, ezért a 
perforáció tág határok között 
változtatható. A vázszerkeztebe 
belecsúszik a lemez, minimális 
csavarkötés látható. 

típus max. lamella hossz max. profilméret min. lemezvastagság

EC-300 4000 mm 300 mm Lv2,5 mm
EPP-300 3500 mm 450 mm Lv2,0 mm
EP-300 5000 mm 450 mm Lv1,5 mm
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