ZONWERING

STORELIGHT
Geniet ook ‘s avonds van uw terras!

Verlichtings- en verwarmingssysteem
voor terras met zonwering
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De ideale aanvulling voor uw zonweringsysteem
Met het verlichtingssysteem Storelight creëert u ’s avonds een unieke, romantische sfeer op uw
terras. Het geïntegreerd verwarmingssysteem (optie) verjaagt de avondkoelte waardoor u
langer van de zomeravonden kan genieten. Krijgt u het fris, dan zet u gewoon het afzonderlijk te
schakelen verwarmingssysteem aan.
De esthetisch ogende kast is vervaardigd uit dikwandig aluminium dat gelakt wordt met een
poedercoating. U hebt de keuze uit het volledige RAL-kleurenpalet en het Prestige kleurengamma
van Harol. Op die manier kan u de Storelight perfect afstemmen op uw zonwering of juist kiezen
voor een speels contrast.
Het Storelight verlichtingssysteem is verkrijgbaar in standaardlengtes van 2,5 meter (4 spots X 20 Watt)
en 3,5 meter (5 spots X 20 Watt). De Storelight met verwarming meet 2,5 (3 spots x 20 Watt).
Om de omgeving optimaal te verlichten, kunnen alle halogeenspotjes (*) apart 355° verdraaid en 60°
gekanteld worden.
De versie met verwarming heeft bijkomend twee infrarood warmtestralers (2 X 1400 Watt), elk
apart aan- en uit te schakelen. Deze stralers zijn goed voor een warmtebereik van +/- 20 m².
Opgelet: eventueel brandbare oppervlakten dienen afgeschermd te worden voor de warmte met
aangepaste materialen.
De Storelight wordt aansluitingsklaar bekabeld, met geïntegreerde elektronische transformator
(**). Het systeem is voorzien van draaibare montagesteunen, zodat de Storelight onder de door u
gewenste hoek onder uw zonweringssysteem kan hangen.

De steunen van de Storelight zonder
verwarming zijn uitgevoerd in Chromé, voor montage tegen de muur.
Naargelang de breedte van de Storelight worden 2 of 3 stuks voorzien.

De montage van het verlichtingssysteem
kan eventueel gebeuren door het
aanbrengen van de steunen rond
de vierkante draagbuis (40 x 40
mm) van het knikarmscherm. Bij
cassette-knikarmschermen worden
de montagesteunen rechtstreeks
onderaan de kast bevestigd.

Indien u kiest voor de Storelight met verwarming, raden wij aan het systeem op een voldoende
afstand (+/- 35 cm) (***) onder uw zonwering, tegen de muur te bevestigen. Hiervoor zijn aparte
beugels te verkrijgen (optie).
De minimale montagehoogte van de Storelight mag niet kleiner zijn dan 1800mm en niet groter
dan 2250mm, om een effectieve werking van de verwarmingselementen te garanderen.
(*) Osram Halostar G4 - 12 Volt - 20 Watt
(**) Max. 230 Volt/11,5Volt - 120 Watt
(***) Minimale zijdelingse afstand : 15 cm
Minimale frontale afstand : 60 cm

De montagesteunen van de Storelight
met verwarming zijn voorzien van
T-vormige geanodiseerde steunen,
voor montage tegen de muur.
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