
Fenestra Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään.

Fenestra SunSeal
-aurinkosuoja

• SunSeal Screen - Ei peitä maisemaa

• SunSeal Black Out - Täydellinen näkösuoja ja pimennysvaikutus

• Ohjaus kaukosäätimellä tai asuntokohtaisella ohjausyksiköllä - Ei reikien poraamista karmiin, ei nuppeja ja 
naruja puitteessa

• Kierrekaihdin siististi puitteiden välissä - Ei pölyä kerääviä vaakasäleitä

• Turvallinen käyttää - Ei roikkuvia naruja

• Parannettu sälekaihdinta tehokkaampi aurinkosuoja

UUTU
US

Nykyaikainen vaihtoehto sälekaihtimille



SunSeal-aurinkosuoja

Helppokäyttöinen: Erittäin luotettava mekanismi toimii helpolla RTS-käyttöjärjestelmällä,  
jonka virtalähteenä toimii Lithium-akusto. Akuston käyttöikä vaihtelee käytöstä riippuen 2-5 
vuoteen. Akkujen vaihtaminen on yksinkertaista ja vaivatonta tuotteessa olevan erillisen 
akkukotelon ansiosta. RTS-järjestelmän yhdellä ohjaimella on mahdollista hallita useita 
SunSeal-kaihtimia sekä automatisoida aurinko-, lämpö- ja viikkokalenteritoiminnot. Sun-
Seal-kaihdin voidaan liittää myös älytalojärjestelmiin, kuten KNX- tai X10-järjestelmiin vain 
vaihtamalla moottorityyppiä 24V ja 230V moottoreihin.

SunSeal Screen: MSE-ikkunoiden välitilassa alaslasketulla SunSeal Screen -kaihtimella 
voidaan saavuttaa jopa 95% aurinkoenergian torjunta, peittämättä maisemaa ja pimentä-
mättä huonetilaa. Tuotteen tarkoituksena on poistaa mahdollisimman tehokkaasti auringon 
tuottamaa lämpösäteilyä kuitenkaan vähentämättä liiaksi luonnollista valoa sisätiloissa.

SunSeal Black Out: MSE-ikkunoiden välitilassa alaslasketulla SunSeal Black Out -kaihtimel-
la voidaan saavuttaa jopa 100% pimennys. Tuotteen tarkoituksena on saavuttaa mahdolli-
simman tehokas pimennys huonetilaan sekä estää mahdollisimman hyvin lämpöenergian  
karkaaminen ikkunoista. Alaslaskettuna kaihtimella saavutetaan lähes täysin tiivis pinta 
ikkunoiden välitilaan.

SunSeal-aurinkosuoja on korkealuokkainen uuden sukupolven tuote, joka suojaa haluttaessa lähes täysin aurinko-
energian pääsyn sisätiloihin. Täysin uudenlainen ja lähes huoltovapaa tuote mahdollistaa sisätilojen pimennyksen 
kokonaan tai osittain. 

Uudiskohteisiin ikkunatyyppiä valittaessa suosittelemme aina mahdollisimman suurta karmisyvyyttä. Tehokkaimman energiansäästön saavut-
tamiseksi ikkunatyypin valinnassa kannattaa suosia vähäistä lasissa itsessään olevaa auringonsuojausta, jotta pohjoismaiden kylminä kuu-
kausina voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti auringon sisääntuleva lämpösäteily tuotteiden yläasennolla ja vastaavasti lämpiminä 
kuukausina hyödyntää SunSeal-kaihtimen aurinkoenergian torjunta ala-asennolla. Tuotteen avulla säästetään energiaa lämmityskuluissa tal-
vella sekä jäähdytyskuluissa kesällä. SunSeal-kaihtimen käyttäjä itse säätelee käyttöasentoa tai tuotteeseen lisättävä ohjelmoitu automatiikka 
hoitaa sen käyttäjän puolesta.

SunSeal-aurinkosuojatuotteet pysäyttävät auringon säteilyn ja kuumuuden jo ikkunoiden 
uloimpaan lasipintaan, jolloin luonnollinen ilmavirta jäähdyttää lasipinnan. SunSeal-kaihti-
mella saavutetaan yhtä tehokas aurinkosuojaus kuin ulkopuolisilla aurinkosuojatuotteilla, 
kuten esimerkiksi markiiseilla. Tuote on julkisivulta huomaamaton ja pysyy täysin sääsuo-
jattuna MSE-ikkunoiden välitilassa. Asennus on lähes näkymätön, eikä edellytä läpivienti-
reikien porausta.

SunSeal-kaihdin on turvallinen ratkaisu. Se asennetaan ikkunoiden välitilaan, eikä mekanis-
min osia jää huoneen puolelle. SunSeal-kaihdin on valmistettu pyyhittävästä epäorgaanises-
ta materiaalista. Näin se ei homehdu välitilasa, vaikka lämpötilanvaihtelut ovatkin suuria.
Pystysuuntainen SunSeal-kaihdin ei kerää pölyä ja likaa, toisin kuin esimerkiksi vaakata-
soiset sälekaihtimet. Materiaalin lämpökestävyys on -30° - +70° ja sen valonkesto on 7-8 
(maksimi 8).

SunSeal Screen

SunSeal Black Out


