
TESS 440 STÍNÍCÍ SYSTÉM S 
PŘEDEPNUTOU TEXTILIÍ S 
VODÍTKEM -EXTERIÉR

CZ
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VYUŽITÍ
Tess systém stínící techniky 
byl vyvinut, aby uspokojil 
poptávku po výsuvném 
slunečním stínění. Primárně 
navržen pro komerční 
budovy jako jsou 
kanceláře,obchody,hotely,le 
tiště a další. Dále vhodný 
také pro zimní zahrady a 
restaurace.

MECHANISMUS
Je vhodný pro obdélníkové/
čtvercové tvary textilního 
zastínění,které jsou umístěny 
vně před prosklenou 
plochou. Lze použít i při 
opačném směru navíjení tj. 
zespodu nahoruze. Stínicí 
textilie je pod stálým 
předepnutím a může být 
zstavena v jakkékoliv poloze. 
Nerezové vodící struny po 
obou stranách slouží jako 
podpora pro výjezdový profil  
nahrazující hli níkové profily i 
jakékoliv příčné podpory 
uprostřed zařízení(např. 
rubkové otočné podpory).

OVLÁDÁNÍ
Každá jednotka má
vestavěný trubicový motor s
možností integrovaného 
rádiového ovládání pro
pohodlí provozu a zjednodušení 
elektroinstalace. Skupinová
a automatická sluneční nebo 
větrnná kontrola je k dispozici na
všech systémech. Jestliže vítr 
překročí rychlost 11m/s,pak by 
měla být roleta plně stažena.

�  Automatizovaný,výsuvný,stínící systém

� Vhodný pro vertikální a  horizontální 
     externí aplikace 
�  Maximum slunečního světla i při    
     zatemnění

�  S nížený tepelný zisk a odlesky za 
     slunečných dnů

�  Integrovaný řídící systém

�  Bezdrátové připojení k
ovladačům stínění a 
kontroly větru (volitelný) 
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Hřidel s textilií
Zadní připevnění samonosný 

kryt systému
Spodní připevnění samonosný 

kryt systému

Motor s cívkou s lankem 
(bez montážní destičky)

TěžítkoKoncovka těžítka
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TESS 440 ZAHRNUJE:
Jednoduchý 85mm válec z 
galvanizované oceli zahrnuje 
motor,kazetu s pružinou a 
integrální  napínací 
přizpůsobení rychlosti

Extrudované hliníkové 
těžítko ,které podporuje volný 
konec textilie,která je je po 
stranách vedena pomocí 
dvou 5mm nerezových 
vodících lanek  .
Ocelové napínací lanko pro 
výsuv a navinutí textilie, 
funguje pomocí dvou cívek 
s lankem s kapacitou 6,5 m, 
po jednom na každém 
konci hřídele s  textilií.
Extrudovaný hliníkový 
samonosný kryt 
systému ,který chrání motor 
a hřídel  s textilií

KONEČNÁ ÚPRAVA:
Hliníkové komponenty s 
polyesterovou práškovou 
úpravou, 30% lesku 
Spojovací materiál z 
nerezové oceli a jiných 
ocelových dílů 
pozinkované proti korozi

INSTALACE:
K dipozici s zadním nebo 
spodním připevněním 
somonosného krytu a 
zpětných kladek

Zpětná kladka zadní připevnění Zpětná kladka spodní připevnění

Technical Data 
ROZMĚRY SYSTÉMU

Max. doporučená šířka      4m

Maximální výsuv 6.5m

Maximální plocha textilie 16m2 (založeno na váze textilie 450g/m2) 

MOTOR

15Nm / 17rpmTočivý moment 

Proud

Odběr

0.65amps

230 v AC

Jiné voltáže a voltáže jsou možné pouze na požádání

VÁHY SYSTÉMU A KONSTRUKČNÍ ZATÍŽENÍ

Na 1m šířky systému-18KG, další metr šířky navíc– 8Kg 

Zatížení vytvořené předepnutím textilie a vodícím lankem
-100Kg na kotevní bod

11 metrů/s MAX.

Max. výsuv s zadním připevněním zpětných kladek 5.0m 

Max. výsuv s spodní připevněním zpětných kladek  6.5m
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Š Í Ř K A  S Y S T É M U  ( m )

Minimální šířka se standartním motorem 1080mm 
Minimální šířka radiový motor 1230mm
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Maximální
plocha textilie

16m2

Maximální
váha textilie

450g/m2

MAXIMÁLNÍ VÝSUV
(STÍNĚNÍ)

Rychlost větru
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INSTALACE
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Tepelná ochrana Stínění Ventilace Zabezpečení

Sídlo společnosti: 
Březová 188 ,500 03 
Hradec Králové 
telefon: 495 543 011 
fax: 495 408 580 
e-mail: hk@metalplastcz.cz 

Pobočky:

Odkazy:

webové stránky facebook

Společnost : 

METALPLAST CZ s.r.o. přední výrobce a 
dodavatel systémů stínící a ventilační 
techniky  pro administrativní budovy i 
rodinné domy v České republice  byla 
založena v roce 1991.

V současné době dodává na zakázku širokou 
paletu výrobků stínící techniky pro exteriér i 
interiér, od žaluzií přes textilní rolety, hliníkové 
rolády až po fasádní slunolamy. 

Dále výrobky pro přirozenou ventilaci objektů, 
tj. různé typy ventilačních žaluzií a mřížek a 
výrobky pro zabezpečení objektů, tj. garážová 
vrata a mříže.

Cílem společnosti je poskytovat optimální řešení zajištění zdravého a komfortního prostředí v interiéru pro každý 
objekt individuálně s ohledem na energetickou úspornost a zabezpečení.

6

www.metalplastcz.cz
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