
Den dynamiske rude

PERSIENNERUDER
BY GLASSOLUTIONS



HVORFOR VÆLGE  
PERSIENNERUDER?
Persienneruder har flere indbyggede 
fordele. Deres integrerede og vari-
able solbeskyttelsessystem modvirker 
overophedning og blænding når solen 
skinner om sommeren. Om vinteren 
derimod får man maksimalt udbytte af 
sollys og gratisvarme fra solen.

En anden væsentlig fordel ved indbyg-
gede persienner er rengøringsvenlig-
heden. Da persiennen er indbygget i 
ruden, skal den ikke rengøres.

Persienneruder giver:
 › Solafskærmning
 › Udsyn, men ikke nødvendigvis indkig
 › Individuel regulering af lyset
 › Normal vinduespolering

Persienneruder fra 
GLASSOLUTIONS** kan anvendes med 
mange forskellige glasopbygninger, 
afhængig af ønsket effekt og energi- 
krav. GLASSOLUTIONS anbefaler altid 
at anvende hærdet glas i termorude- 
konstruktionen grundet de høje  
temperaturer, der kan forekomme i  
en persiennerude, som øger risikoen 
for glasbrud.  
 
HVORFOR VÆLGE 
PERSIENNERUDER FRA 
GLASSOLUTIONS?
Du skal kun henvende dig et sted 
i forbindelse med persienneruder. 
Vi guider dig ikke kun om valget af 
persienneruden, men står også til 
rådighed ved installationen og hjælper 
ligeledes gerne ved spørgsmål fra 
din kunde.  

STYRINGSMULIGHEDER
Persienneruder leveres primært i tre 
overordnede produktgrupper alle som 
udgangspunkt med hæve, sænke og 
vippe funktion*:

1. Manuelt styret persienne: SL C.
2. Motorstyret persienne: SL MB.
3. Solcelle-motorstyret persienne: 
 SL W.*

MANUELT STYRET  
PERSIENNERUDE
Den manuelt styrede persienne an- 
vendes primært i følgende varianter: 
SL 16 C, SL 20 C, SL 22 C, SL 27 C, 
SL 29 C og SL 32 C. Tallene angiver 
afstandsprofilets bredde.

SL C produkterne fås både til 2-lags 
og 3-lags ruder. Ruden er meget enkel 
at montere, da den monteres som en 
almindelig termorude. Funktionen af 
persiennen betjenes via en snor mon-
teret på den indvendige side af ruden 
og kræver derfor ikke udfræsning i 
karm/ramme til drivhjul eller snore-
træk. Den manuelle løsning kan efter-
følgende opgraderes til en motorstyret 
persienneløsning ved at eftermontere 
en ekstern motor.

MOTORSTYRET 
PERSIENNERUDE
Den motorstyrede persiennerude an-
vendes primært i følgende varianter: 
SL 20 MB, SL 22 MB, SL 27 MB, SL 29 
MB og SL 32 MB. 

Den motorstyrede persiennerude kan 
udføres som både 2- og 3-lags ruder.  
Flere ruder kan kobles sammen og 
styres samlet ved et enkelt tryk på  
betjeningstrykket. Persiennernes 
funktion kan også kobles til et CTS- 
anlæg og styres automatisk.

SOLCELLE-ELEKTRISK  
PERSIENNERUDE
Denne specielle motorstyrede persien- 
nerude styres på samme måde som 
den motorstyrede persiennerude, der 
kan fås som både 2-lags og 3-lags 
rude. Fordelen ved denne løsning er, 
at den får energien fra et lille cellepa-
nel på ydersiden af ruden og dermed 
ikke skal tilsluttes elektricitet. Du kan 
få den solcellemotorstyrede persien-
nerude med solcelle i fem primære 
varianter: SL 20 W, SL 22 W, SL 27 W 
SL 29 W og SL 32 W. 

PERSIENNETYPER
Persienneruderne findes med forskel- 
lige afskærmninger. De mest alminde- 
lige er persiennelameller og plissé- 
gardiner. Standardfarverne for persi- 
ennerne er sølv (S157) og hvid (S102).*

ANVENDELSE
Persienneruder har mange æstetiske 
og funktionelle fordele og er meget 
anvendelige til både private hjem, 
erhvervsbygninger og i offentlige byg- 
ninger som eksempelvis sygehuse 
pga. rengøringsvenligheden.*

CE-MÆRKNING
Alle vores persienneruder opfylder  
kravene til CE-mærkningen. Selve  
den indbyggede persienne i ruden er  
godkendt iht. EN 13120. Termoruden 
med den indbyggede persienne er 
godkendt iht. både EN 1279-1,2 og 6. 
 
For yderligere information om CE- 
mærkning eller en hver anden fore-
spørgsel, er du altid velkommen til at 
kontakte din lokale GLASSOLUTIONS 
afdeling.

Download bruger- og monterings- 
vejledninger på www.glassolutions.dk.

*Spørg GLASSOLUTIONS for andre typer
** GLASSOLUTIONS anvender ScreenLine persienner i alle persienneruder
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EKSEMPEL PÅ PERSIENNERUDERNES 
VÆRDIER Lamelfarve sølv (S157) Lamelfarve hvid (S102) Standard rude 

CLIMAPLUS XN

Rudeopbygning 4-22-4 4-22-4 4-22-4

Hældningsgrad/position af lamellen Cut-Off Lukket Cut-Off Lukket Uden persienne

Lystransmission i % (LT %) 7 3 14 5 82

RA-indeks (farvegengivelsesindeks) 96 96 94 94 98

g-værdi 0,20 0,14 0,21 0,13 0,65

U-værdi (W/m2K) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Eref: Argon (90 %) ved hævet persienne  26,5

MANUELT STYRET PERSIENNERUDE MED SNORETRÆK

Type Profiltype Lamel bredde Lamelhus højde Maks. areal i m2 Maks. højde

sænk/hæv
/vip

kun vip sænk/hæv
/vip

kun vip*

SL 16 C 16 mm U-profil 10,0 mm 44 mm 2,20 op til 2,40 2.200 mm

SL 20 C 20 mm L-profil 12,5 mm 41 mm 1,60 op til 9,00 2.600 mm

SL 22 C 22 mm U-profil 12,5 mm 41 mm 4,00 op til 9,00 2.600 mm

SL 27 C1 27 mm U-profil 16,5 mm 36 mm 6,00 op til 9,00 3.000 mm

SL 29 C 29 mm U-profil 16,5 mm 49 mm 6,00 op til 9,00 3.000 mm

SL 32 C1 32 mm U-profil 16,5 mm 36 mm 6,00 op til 9,00 3.000 mm

Lamelpak højde: 4% af rudens højde

Min. bredde/højde: SL 16 C = 300 mm, SL 20 C - SL 27 C = 300 mm, SL 29 C = 340 mm, SL 32 C = 300 mm

MOTORSTYRET PERSIENNERUDE2

Type Profiltype Lamel bredde Lamelhus højde Maks. areal i m2 Maks. højde

sænk/hæv
/vip

kun vip sænk/hæv
/vip

kun vip**

SL 20 MB 20 mm U-profil 12,5 mm 63 mm 4,00 5,20 2.600 mm

SL 22 MB 22 mm U-profil 12,5 mm 59 mm 4,00 5,20 2.600 mm

SL 27 MB1 27 mm U-profil 16,5 mm 41 mm 5,25 op til 9,00 3.000 mm

SL 29 MB 29 mm U-profil 16,5 mm 50 mm 5,25 op til 9,00 3.000 mm

SL 32 MB1 32 mm U-profil 16,5 mm 39 mm 5,25 op til 9,00 3.000 mm

Lamelpak højde: 4% af rudens højde

Min. bredde/højde: SL 20 MB & SL 22 MB = 300 mm, SL 27 MB = 320 mm, SL 29 MB = 340 mm, SL 32 MB = 320 mm

MOTORSTYRET PERSIENNERUDE MED SOLCELLE*2

Type Profiltype Lamel bredde Lamelhus højde Maks. areal i m2 Maks. højde

sænk/hæv
/vip

kun vip sænk/hæv
/vip

kun vip**

SL 22 W 22 mm U-profil 12,5 mm 59 mm 4,00 op til 5,20 2.600 mm

SL 29 W 29 mm U-profil 16,5 mm 50 mm 4,00 op til 9,00 3.000 mm

Lamelpak højde: 4% af rudens højde

Min. bredde/højde: 300 mm

*Spørg GLASSOLUTIONS (for andre typer)  ** afhænger af glasbredden ift. rudens højde og maks. areal 
1 Ingen varmkant    2 Fjernbetjening mulig     


