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Intelligent klima koncept

Moderne arkitektur med store glas giver øgede energifordele 
gennem det dagslys der kommer ind, men i mange tilfælde kræves 
ekstern lysstyring, der kombinerer energibesparelser, bruger kom-
fort og økonomi. WICSOLAIRE solafskærmnings system styrer 
dagslyset ind i bygningen, og derfor reduceres behovet for kunstigt 
lys. Systemet styrer energi og varmeforsyning fra solen og redu-
cerer dermed behovet for aircondition. Den visuelle kontakt med 
det ydre er bevares, og takket være dette øgedes følelsen af kom-
fort. Som en passiv teknologi kan WICSOLAIRE tilpasses på for-
skellige måder, der passer til individuelle behov og efter bygningens 
arkitektur. I kombination med WICONAs vindue og facadesystemer 
opnås en perfekt produktløsning og funktion. Bladene kan være 
rettet vandret eller lodret i forskellige vinkler. Installationen kan gøres 
horisontalt, skrånende eller monteres vertikalt.

WICSOLAIRE Light
WICSOLAIRE

1 |  University, Sigmaringen Glück + Partner,  

 Stuttgart Heinrich Würfel Metallbau, Sontra

2 |  Horisontale lameller, monteret på facaden

3 |  Vertikale rotorblad, motordrevet

4 | Integreret photovoltaics
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SolafSkærmningS lameller

WICSOLAIRE  
Lameller 100 til 150

WICSOLAIRE Light
 
 · Profildybde 100, 150, (250) mm
 ·  Bladholdere for montage i 4 vinkler (15° / 30° / 45° / 60°)
 ·  Vertikal, skrånende eller horisontalt montage
 ·  Enkelt montage gennem modulær montage teknik
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SolafSkærmningS lameller

1 |   Vertikal montage

2 |  Horisontal montage

3 |  Skråt monteret

1 |

2 |

3 |



6

Store lameller

WICSOLAIRE

WICSOLAIREs vifte af bredere vinger kan justeres individuellt i 
størrelse og installation for hvert projekt krav. Dette giver maksi-
mal frihed med hensyn til arkitektonisk design. Uanset om det er  
horisontal eller vertikal installation, montage i vinkler fra 15° til 60°  
eller kontrolleret motoriseret installation: Kontakt os venligst for 
bedste design på projektløsninger.

Større lameller og intergrerede solceller  

er individuelle projektløsninger. Kontakt  

os for personlig rådgivning.
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Sapa Building Systems
Lene Haus Vej 21
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