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Topfix® VMS
Windvaste horizontale zonwering voor VELUX®
Modulaire lichtstraten (VELUX® Modular Skylights)
p atente d te chn o l o g y

Topfix® VMS

VELUX® modulaire lichtstraat +
Topfix® VMS

Zijgeleider

Omschrijving
Op vraag van VELUX®, heeft Renson® de Topfix® geoptimaliseerd voor de
montage op de VELUX® Modular Skylights. Renson® ontwikkelde de Topfix®
VMS (Patent Pending).
De Topfix® VMS zenitale buitenzonwering is voorzien van een revolutionaire
spantechniek, gerealiseerd met de gerenommeerde Fixscreen®-technologie
en is speciaal ontwikkeld om toegepast te worden op de VELUX® Modular
Skylights modules. De Topfix® VMS past op zowel de vaste als beweegbare
modules bv. met speciale montagevoeten om een perfecte bevestiging op de
VELUX® Modular Skylights mogelijk te maken.
De combinatie VELUX® Modualr Skylights en RENSON® Topfix® VMS is een door VELUX® en RENSON® - erkende en optimale productoplossing.
Dankzij de befaamde Fixcreen® technologie wordt een onovertroffen
doekspanning gerealiseerd, zelfs bij extreme windbelasting tot 120 km/h*
waardoor stuk gescheurde en klapperende doeken tot het verleden behoren.
Product
• Zenitale buitenzonwering met revolutionaire doekspanning
• Intelligent windvast geleidingssysteem gerealiseerd met de Fixscreen®technologie
• Elektrische Bediening: Een speciaal, door VELUX® goedgekeurd protocol
die in het gebouwbeheerssysteem geïmplementeerd moet worden, laat
een gecombineerde functie tussen de VELUX® Modular Skylights en de
Topfix® VMS toe.
• Extreem windvast: garantie tot 120km/h in gesloten stand*
• Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL kleuren
• Polyesterdoek Soltis® in zeer ruim kleurengamma verkrijgbaar
Doeken: • Soltis® 86: geen minimale hellingshoek.
• Soltis® 92 minimale hellingshoek 8°

Detail onderlat

Toepassingen
• Voor VELUX® Modular Skylights: vaste modules, comfortventilatie en
rookventilatie
• Voor hospitalen, rusthuizen, kantoren, scholen, atriums, winkelcentra, …
Afmetingen
• Max. afmetingen: B 4000 x U 3000 mm
• Aluminium behuizing: B 105 x U 100 mm
• Hellingshoek: 0° t.e.m. 90°
• Top-bottom montage
Garantie
• 5 jaar productgarantie
• 10 jaar garantie op lakwerk
• Conform Europese norm EN 13561, windklasse 3
• Prestatieverklaring DOP 201409-F003
• Garantie tot 120 km/h in gesloten toestand (hoogte montagevoeten = 80 mm)*
• Garantie tot 80 km/h in gesloten toestand (hoogte montagevoeten = 160 mm
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* Windtunnel testverslag van ‘Von Karmen’ instituut (n° EAR0852).

