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Applikation
För montering på höga byggnader eller vindutsatta platser 
på pelar-balkfasader eller vinterträdgårdar, framför fasaden, 
i fönstersmygen eller i ventilerade fasader.

Användning
Motor
Upp- och nedkörning samt vinkling av lamellerna styrs med 
en strömbrytare.
Spänning: 230 V AC, andra spänningar som till-

val
Frekvens: 50 Hz, andra frekvenser som tillval
Kapslingstyp: IP 54
Kontaktkoppling: Hirschmannkoppling
När det övre eller undre ändläget nås stänger inbyggda, 
inställbara gränslägesbrytare av drivningen. För en optimal 
vindstabilitet och för användning vid ökad vindbelastning 
måste fasadpersiennen vara helt nedfälld.
De föreskrivna vindgränsvärdena får inte överskridas.

Överlist (1)
Material: aluminium, extruderad
Materialtjocklek: 1,5 mm
Mått (B x H): 59 x 51 mm
Profil: C-profil
Yta: blank, eloxiderad eller pulverlackerad 

som tillval

Montering: med ljudoptimerad hållare för överlist 
av aluminium, blank

Vändaxel (2)
Material: stål, förzinkad
Materialtjocklek: 1 mm
Mått (B x H): 12 x 12 mm
Profil: fyrkantsrör
Yta: blank

Lager (3)
underhållsfri, kapslad
Kåpa: plast, teflonhaltig
Vändvals: plast
Bandspole: plast
Segmentvridning för att förhindra oavsiktlig vridning av 
lamellerna.

Lameller (4)
Mörkläggningslameller (4.1)
kantfalsade på båda sidorna, specialprofil
Material: aluminium, speciallegering
Materialtjocklek: 0,44 mm
Mått (B): 93 mm
Inbyggnad: konvex
Profil: specialprofil, främre kantfalsning med 

tätningsprofil av mjukplast
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Bild 60: Vindsäker fasadpersienn E 93 A6 vindsäker Bild 61: Vindsäker fasadpersienn E 80 A6 S vindsäker
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5 Lamellupphängning och hissband
6 Sidostyrning

6.1 Skena
6.2 Sträcklina

7 Nederlist
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Yta: korrosionsbeständig, brännlackerad i 
specialbehandling, ljusäkta lack

Färg: enligt WAREMA färgkarta för fasadper-
sienner

Alla stansningar i lamellerna är kantfalsade runt om för att 
reducera slitaget på hissbandet till ett minimum. Fasadper-
siennen körs ner stängd och upp i vågrätt läge.
Lameller kantfalsade på båda sidorna (4.2)
välvda, typ 80 S
Material: aluminium, speciallegering
Materialtjocklek: ca 0,44 mm
Mått (B): 80 mm
Inbyggnad: konvex
Yta: korrosionsbeständig, brännlackerad i 

specialbehandling
Färg: enligt WAREMA färgkarta för fasadper-

sienner
Alla stansningar i lamellerna har svarta ringar genom vilka 
hissbanden löper (det minskar
nötningen) och för infästning av stagen i stegbandet.
Extra fixering av stegbandet på den hästskoformade stans-
ningen
på lamellens yttre tredjedel.
Fasadpersiennen körs ner med lamellerna stängda utåt
och upp med lamellerna stängda inåt.

Lamellupphängning/hissband (5)
genom sidoplacerade hällband (5.1)
Hällorna kopplas till lamellerna med hjälp av klämmor av 
rostfritt stål och kan inte förskjutas. Med hjälp av ett special-
spännsystem fixeras lamellerna när fasadpersiennen är helt 
nedfälld och stabiliseras på så vis mot eventuella vindpå-
frestningar.
Material: polyester, med invävd aramidfiber
Färg: svart, grå som tillval
Stegband (5.2)
i kraftigt specialutförande med dubbelsteg
Material: polyester, med kevlarsjäl
Färg: svart, grå eller vit som tillval
Varje lamell fästs vid stegbandets övre steg och lirkas mel-
lan dubbelstegen.
Hissband (5.3)
Material: polyester, specialskikt
Färg: svart, grå som tillval

Sidostyrning (6)
Skena på pelare-balkfasad (6.1)
med svart keder för ljuddämpning
Material: aluminium, extruderad
Mått (B xD): 50 x 111 mm
Profil: styrskena som C-profil med patenterad 

adapterprofil för avskärmning i sidled
Yta: pulverlackerad, eloxiderad som tillval
Montering: med patenterad adapterprofil
Ändkåpa: plast, svart, grå som tillval
Keder: väderbeständig, UV-stabil, svart
Styrnippel: polyamid, glasfiberförstärkt, förbunden 

med lamellerna på ett stötsäkert sätt 

med 2 ultraljudssvetsningar, lamel-
lerna har alternerande nipplar

Skena på fönster/vägg (6.1)
med inläggsprofil av plast för nippelstyrning och ljuddämp-
ning, inkl. vattenavledande ändkåpor
Material: aluminium, extruderad
Mått (BxT): 27,5x80 mm

27,5x87,5 mm
27,5x95 mm
27,5x109,5 mm
27,5x117 mm
27,5x122,5 mm

Yta: pulverlackerad, eloxiderad som tillval
Montering: direkt på fönsterramen eller i fönster-

smygen
Styrnippel: polyamid, glasfiberförstärkt, förbunden 

med lamellerna på ett stötsäkert sätt 
med min. 2 ultraljudssvetsningar, 
lamellerna har alternerande nipplar

Sträcklina (extra sidostyrning) (6.2)
Material: stål, korrosionsbeständig
Mantel: polyamid
Färg: svart eller transparent skärmad
Montering: hållare för sträcklina, aluminium
Linorna har monterats i överlisten med en speciell fjäder-
spännare för att jämna ut termiska längdförändringar.
Linorna är dragna genom lamellerna (kantfalsade stans-
ningar på E 93 A6 WS, skyddsringar på E 80 A6 S WS) och 
nederlisten. De monteras med hjälp av hållare för sträcklinor 
med sträckanordningar på styrskenan/profilen resp. på 
fönstret, på väggen eller i fönstersmygen.

Nederlist (7)
med ändkåpor, inklusive tyngd
Material: aluminium, extruderad
Mått (B x H): 100 x 20 mm/80 x 15 mm
Yta: pulverlackerad, eloxiderad som tillval
Ändkåpor: plast, svart, grå som tillval
Med patenterat specialspännsystem för hällbandet för att fix-
era lamellerna mot vindpåfrestningar. Ändkåpor med sken-
styrning som kan förskjutas.

Färger
Pulverlackerade aluminiumdelar med kromfri förbehandling 
enligt gällande RAL CLASSIC-färgkarta (med undantag för 
kamouflage- och lysande färger) eller i sex DB- samt åtta 
strukturfärger (W4914 – W4921), fyra eloxalliknande färger 
(WC31 – WC34) och andra färger i enlighet med WAREMA 
färgvärld (i WAREMA färgspecifikation).
Avvikande färgspecifikationer och specialfärger kan levere-
ras på begäran och mot prispåslag.
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Översikt över vindgränsvärden
Max. vindhastighet. De vindsäkra fasadpersiennerna garan-
terar felfri funktion (lamellvändning, skuggning etc.) upp till 
de vindgränsvärden som anges i tabellen nedan.

De angivna vindhastigheterna för fasadpersiennen typ
E 93 A6 vindsäker är gränsvärden, vid vilka fasadpersien-
nen måste fällas in. Värdena gäller för ett avstånd mellan 

lamellen och fasaden på ≤100 mm och en anläggningshöjd 
på ≤3600 mm.
För standardutförande rekommenderas att vindmätaren 
ställs in på max 20 m/s.

De angivna vindhastigheterna för fasadpersiennen typ
E 80 A6 S vindsäker är gränsvärden, vid vilka fasadpersien-
nen måste fällas in. Värdena gäller för ett avstånd mellan 
lamellen och fasaden på ≤100 mm och en anläggningshöjd 
på ≤3600 mm.

Bredd fasadper-
sienn i mm

Utförande

E 93 A6 vindsäker utan extra sträcklinor utan förlängningsprofil för 
styrskena eller fönstersmyg

upp till 1500 25 m/s (bft 10) 25 m/s (bft 10) 20,5 m/s (bft 9)
upp till 2000 25 m/s (bft 10) 20,5 m/s (bft 9) 20,5 m/s (bft 9)
upp till 3000 20,5 m/s (bft 9) 17,5 m/s (bft 8) 17,5 m/s (bft 8)

Tab. 6: Översikt över vindgränsvärden

Bredd fasadper-
sienn i mm

Utförande

E 80 A6 S vindsäker utan extra sträcklinor  utan förlängningsprofil för 
styrskena eller fönstersmyg

upp till 1300 22 m/s 22 m/s 18 m/s
upp till 1500 22 m/s 19 m/s 18 m/s
upp till 2000 20 m/s 18 m/s 15 m/s
upp till 3000 18 m/s 15 m/s 15 m/s

Tab. 7: Översikt över vindgränsvärden


