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Markiza elektryczna to odpowiednie połączenie skuteczności
ochrony przed nagrzewaniem z
najwyższym komfortem obsługi.
Sterowanie pilotem lub całkowicie samoczynna, automatyczna
obsługa w zależności od poziomu
natężenia światła sprawiają, że
z wyjątkową łatwością możemy
chronić poddasze przed nagrzaniem. Dzięki temu, że markiza absorbuje promieniowanie słoneczne
już przed szybą i emitują ciepło na
zewnątrz, a nie w pomieszczeniu,
znacznie lepiej chroni w słoneczne
dni przed uciążliwym upałem niż
dodatki wewnętrzne. Umożliwia
jednocześnie dopływ naturalnego
światła i kontakt wzrokowy z oto-

czeniem. Dodatkowo umieszczenie
markizy za oknem nie zmniejsza
powierzchni przeszklenia okna.
Markiza zapewnia do 8 razy
skuteczniejszą ochronę przed
nagrzewaniem w porównaniu
z zasłonami wewnętrznymi.
Norma DIN 5034-1 mówi:
„Pomieszczenia należy chronić
przed nagrzewaniem w okresie lata
w miarę możliwości za pomocą
zewnętrznych osłon, umiejscowionych przed szybą, odbijających
ciepło”.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Markiza ogranicza zużycie energii
w urządzeniach klimatyzacyjnych.
Największym producentem dwutlenku węgla (CO2) są budynki
(40% udziału w globalnej ilości).
Markiza AMZ redukuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

KOMFORTOWA OBSŁUGA

STEROWANIE

Markiza elektryczna AMZ Solar
zapewnia wyjątkowy komfort obsługi. Działa w sposób automatyczny
a zasilana jest energią słoneczną.
W zależności od stopnia nasłonecznienia samoczynnie rozwija się chroniąc poddasze przed nagrzaniem.
Tryb automatyczny można wyłączyć.

Markiza AMZ Solar wyposażona jest w
czujnik pomiaru natężenia światła i może być
sterowana w jednym z trzech trybów:
- automatycznym (samoczynne rozwijanie
i zwijanie markizy w zależności od stopnia
nasłonecznienia),
- półautomatycznym (samoczynne rozwijanie,
zwijanie za pomocą pilota),
- obsługa za pomocą dołączonego
w zestawie pilota.
W szczególnych przypadkach markizą można
sterować przyciskiem serwisowym umieszczonym na markizie. Markiza Solar jest zasilana
z pakietu akumulatorów 12VDC zabudowanych w jej obudowie. Akumulatory są doładowywane przez panel solarny.

POPRAWA WARUNKÓW
ERGONOMICZNYCH
Markiza AMZ poprawia warunki
ergonomiczne w miejscach pracy.
Zapewnia równomierny rozkład
natężenia światła, zapewniając
naszym oczom wizualny komfort
i chroniąc je przed szkodliwym
oddziaływaniem refleksów, szczególnie przy pracy z komputerem.
W pomieszczeniach z zaciągniętą
markizą oczy nie męczą się tak
jak w pomieszczeniu bez markizy,
gdzie rozkład natężenia światła jest
bardzo nierównomierny.

REDUKCJA HAŁASU
PODCZAS DESZCZU

PRYWATNOŚĆ

Zaciągnięta w czasie deszczu
redukuje odgłos spadających
kropel. Ten dodatkowy atut markizy
zewnętrznej jest nieoceniony podczas snu.

Zaciągnięta markiza zapewnia
poczucie prywatności. Chroni
przed niepożądanym zaglądaniem
z zewnątrz i zapewnia poczucie
prywatności.

OCHRONA PRZED
PROMIENIOWANIEM UV

Markiza ogranicza przenikanie
szkodliwego promieniowania UV
do wnętrza pomieszczenia. Zaciągnięta markiza pomaga chronić
przedmioty i materiały znajdujące się w pomieszczeniu przed
szkodliwym promieniowaniem UV,
które powoduje odbarwianie się
przedmiotów.

KOLORY
MATERIAŁU

BUDOWA MARKIZY
ELEKTRYCZNEJ AMZ

Markiza AMZ występuje w dwóch grupach:

Markiza AMZ wykonana jest z wytrzymałej, odpornej na czynniki
atmosferyczne tkaniny z włókien
szklanych powlekanych PVC. Tkanina
ta jest zrolowana na wałku z silnikiem
i umieszczona w kasetonie z profili aluminiowych montowanym nad oknem.
W krawędziach tkaniny zatopiona jest
taśma suwakowa, która utrzymuje
odpowiednie napięcie tkaniny pomiędzy prowadnicami oraz zapobiega
wypadaniu tkaniny z prowadnic. Takie
połączenie tkanina-profil zwiększa jej
odporność na wiatr. Rozwiązanie to
wytrzymuje porywy wiatru o prędkości
do 120 km/h, a wiatru bocznego aż do
220km/h.
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AMZ grupa i
Dostępna w 4 kolorach
(materiał z
prześwitem względnym)

10%
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AMZ grupa ii
dostępna w 2 kolorach
(materiał z
prześwitem względnym)

1%

Markiza posiada możliwość zastosowania materiału z pełnym zaciemnieniem
oraz wsunięcia uszczelek w przygotowane już gniazda w profilach aluminiowych, daje to możliwość pełnego
zaciemnienia okna.
Markiza elektryczna AMZ Solar
- panel solarny z czujnikiem natężenia
światła zintegrowany jest z kasetą
markizy.
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Markizy w kolorze popielatym lepiej absorbują ciepło w porównaniu
z markizami białymi. Patrząc przez okno z zaciągniętą markizą w kolorze
popielatym nie odczuwamy efektu oślepiania jak w przypadku markiz białych.
Ponadto popielata markiza jest bardziej odporna na ewentualne zabrudzenia.

Markiza elektryczna AMZ przeznaczona
jest do większości okien dachowych
zarówno obrotowych, uchylno-obrotowych preSelect czy okien o podwyższonej osi obrotu proSky. Może być
stosowana w oknach drewnianych jak
i aluminiowo-tworzywowych doskonale spełniając swoją funkcję.

