
Eldrivet höj- och sänkbart glasräcke
CIT I LÄ med eldrift är ett höj- och sänkbart glasräcke som styrs med trådlös fjärrkontroll, väggbrytare eller via en 
app. Motorn är inbyggd i en profil längst ner och det går att antingen styra dem separat var och en för sig eller 
gruppera flera partier och styra dem gemensamt. Med eldrift behövs ingen motvikt för att balansera det höjbara 
glaset vilket öppnar upp utsikten ännu mer.

Partierna tillverkas i övrigt lika CIT I LÄ i manuellt utförande och är i standardutförande aluminiumfärgade och 
försedda med klart glas. De kan anpassas utifrån önskemål med pulverlackerade profiler, med opallamellglas, grått 
glas eller frostad folie eller med slipad övre glaskant för ett elegant uttryck. Alla våra varianter av glasräcken går att 
kombinera med varandra utifrån vilket behov som finns. Komplettera med fast överljus, tak, markis eller pergola för 
maximal komfort. 

Välj en certifierad kvalitetsprodukt från Svalson
Svalson är medlem i Balkongföreningen Norden för att säkerställa ett säkert räcke/vindskydd och inglasning med 
hög kvalitet. Inglasningen är dessutom testad för vindlast, personsäkerhet inklusive tung stöt hos RISE – Research 
Institutes of Sweden AB.

>> CIT I LÄ ELDRIVEN
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NAMN CIT I LÄ eldriven
BREDD  750 - 2200 mm* 

 *Observera att max bredd kan påverkas utifrån de förhållande som råder  
avseende vindlast i området och installationshöjd.

HÖJD      Standardhöjder: 
• 800/1300 mm (nedsänkt läge/upphöjt läge) 
• 900/1500 mm  
• 1000/1700 mm 
• 1100/1900* mm 
• 1200/2100* mm (max bredd 2000 mm) 
*För installation på mer än 2 m över marknivå måste höjd på räcke vara  
minst 1100 mm. 

TJOCKLEK  90 mm
HÖJD BOTTENPROFIL 100 mm
GLAS  6 mm personsäkert lamellglas. 

Tillval: opallamellglas, frostad folie, grått glas samt utförande Premium med 
slipad övre glaskant på rörligt glas.

YTBEHANDLING   Naturanodiserat aluminium som standard. 
Tillval: pulverlackerat i standard vit (RAL 9010), standard svart (Noir 2200 Sablé) 
eller valfri RAL standardkulör.

MONTAGE   Montage lika standard CIT I LÄ i manuellt utförande med tillägg för 
programmering av fjärrkontroll. Det finns flera typer av fötter för infästning mot 
befintligt underlag. Det finns dessutom ett antal olika montagebeslag för tätt 
stående sektioner, vägganslutningar samt hörn. Allt i rostfritt stål.

MANÖVRERING    Via trådlås fjärrkontroll eller väggbrytare. Alternativt via appstyrning Connexoon 
eller Tahoma som är kompatibla med Alexa, Google Home och HomeKit.

STRÖMFÖRSÖRJNING  230 V AC 
EFFEKT  400 W/motor (parti). En 10 ampere säkring kan klara upp till 5 motorer/partier.
ELINSTALLATION Behörig elektriker krävs.
TILLVERKAD AV Svalson AB, Sverige
CERTIFIERAD AV RISE – Research Institutes of Sweden AB  

>> TEKNISK INFORMATION


