
ENERGY SAVING SUN SYSTEMS

B-150 Outdoor Living
Terrasoverkapping met oriënteerbare lamellen van 160mm

     Kenmerken en voordelen
 terrasoverkapping met gemotoriseerde lamellen 

als bescherming tegen regen en zon
 strakke constructie met aluminium lamellen en frame
 natuurlijke verkoeling door regelbare dakventilatie
 beschikbaar als vrijstaande of aangebouwde versie
 gemotoriseerde 150° draaibare 160mm lamellen
 maximum 3,50m breed x 6,04m lang x 3,00m hoog
 meerdere modules kunnen in de lengte gekoppeld 

worden voor nog grotere overkappingen
 de lamellen sluiten tot een vlak en egaal plafond
 ingebouwde terrasbevestiging met in de hoogte 

regelbare paalsteunen
 in optie: grondankers en 20cm x 20cm vloerplaten
 ZIP screens kunnen niet ingebouwd worden in het 

frame

    Toepassingen
 residentiële en professionele toepassingen voor 

hotels, restaurants, cafés en handelszaken
 beschikbaar als vrijstaande module met 4 palen
 beschikbaar als aanbouwmodule met 2 palen
 beschikbaar als dakmodule zonder p alen

    Motoren en automaten
 openen, sluiten en regelen van de bovenstructuur 

met RTS motorgestuurde lamellen
 standaard B-150 geleverd met Telis 1 zender
 B-150 met verwarming of witte LED strips: Telis 4
 afzonderlijke zender voor dimbare RGB LED strips
 optie: ingebouwde regensensor die de lamellen 

automatisch sluit bij de eerste regendruppels

    Standaard kleuren
 lamellen, palen en frame standaard in 2 kleuren:

 in optie: meer dan 200 andere RAL kleuren, met 
speciaal lakwerk, structuur en metaallak

    Optionele verlichting & verwarming
 2.000 Watt IP65 terrasverwarming(en) met RTS
 witte LED strips ingebouwd in lamellen of frame
 regelbare en dimbare RGB LED strips ingebouwd 

in het frame (kan gecombineerd worden met witte 
LED strips in de lamellen)
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ENERGY SAVING SUN SYSTEMS

B-150 Outdoor Living
Terrasoverkapping met oriënteerbare lamellen van 160mm

B-150  -  2 GEKOPPELDE MODULES
Enkel koppelbaar in de lengte 
(dwars op de lamellen)
- max breedte W = 3,5m
- max lengte L = 11,94m
- vrijstaande versie: 6 steunpalen
- 2 dakelementen elk met motor
- bediening met Telis 4 RTS

B-150  -  ENKELE MODULE
- max breedte W = 3,5m
- max lengte L = 6,04m
- vrijstaande versie: 4 steunpalen
- 1 dakelement met motor
- bediening met Telis 1 RTS

Lamellendaken B-150 B-150 XL B-200 B-200 XL

Bovenstructuur lamellen van 
160mm

lamellen van  
210mm

lamellen van 
160mm

lamellen van 
210mm

Screens ingebouwd in 
de structuur --- --- in optie in optie

Koppelrichting in de lengte (lood- 
recht op lamellen)

in de lengte (lood- 
recht op lamellen)

in de lengte- of 
breedterichting

in de lengte- of 
breedterichting

Afwateringssysteem 2 regengoten    
(niet gekoppeld)

2 regengoten
(niet gekoppeld)

4 regengoten
(gekoppeld)

4 regengoten 
(gekoppeld)

Optionele witte
LED verlichting

in de lamellen en  
in de structuur

in de lamellen en   
in de structuur

in de lamellen en   
in de structuur

in de lamellen en 
in de structuur

Optionele dimbare RGB 
LED verlichting in de structuur in de lamellen en   

in de structuur in de structuur in de lamellen en 
in de structuur

Maximale afmetingen 
(met 1 dakelement) 3,5m x 6,04m 4,0m x 5,95m 3,5m x 7,0m 4,0m x 7,0m

Maximale afmetingen 
(met 2 dakelementen) --- --- 7,0m x 7,0m 7,0m x 7,0m

Automaten
(in optie) regensensor regensensor sneeuw- en

regensensor
sneeuw- en
regensensor

W

L

- max breedte W = 3,5m
- max lengte L = 17,835m
- vrijstaande versie: 8 steunpalen
- 3 dakelementen elk met motor
- bediening met Telis 4 RTS

B-150  -  3 GEKOPPELDE MODULES
Enkel koppelbaar in de lengte 
(dwars op de lamellen)
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