
KRAFTFULL
VARIABEL

SERIE SDS 3
Det fl exibla takljusproffset

» Mångsidig konfi guration efter vad kunden önskar 

 genom tillbehörssystem i modulform

» Grundutrustning med flexibla öppningsbredder 

 och nödöppning

» Flack konstruktion på maximalt 300 mm utan 
 komponenter som fälls nedåt

» Utvecklad för användning enligt EN 12101-2



PRESTANDA
MODULFORM

När serie SDS 3 utvecklades låg fokus på optimal kundnytta. 

Redan med grundutrustnigen övertygar motor- och beslag-

slösningen SDS 3 med sin fl exibilitet och höga prestanda. Intel-

ligenta extrafunktioner som är enkla att konfi gurera gör serie

SDS 3 till det perfekta motorsystemet för allt takljus såsom 

ljuskupoler och ljusband. Befi ntliga SDS 3-anläggningar kan 

alltid uppgraderas med enskilda systemkomponenter. Det 

sparar värdefullt lagringsutrymme hos alla tillverkare av ljusku-

poler.

Systemen i serie SDS 3 öppnar och stänger pålitligt till och med 

mycket tunga ljuskupoler med en fri öppningsbredd på upp till 

2 m. Flex-systemet som hör till grundutrustningen för SDS 3

gör redan instegsmodellen till den perfekta motorn för fria 

öppningsbredder på 0,8 m till 1,2 m. Med en monteringshöjd 

på mindre än 30 cm passar SDS 3-systemet även i extra låga 

ljuskupolpåbyggnader. För ventilations- och rökventilation-

sapplikationer går det att uppnå en maximal öppningsvinkel 

på upp till 170°. Med sin ”Open Sky View Design” möjliggör 

den här innovativa motorlösningen för takljus därmed en fri 

blick mot himlen.

Ett kraftpaket med smarta extrafunktioner



Figur: Lamilux ljuskupol F100

» Nödöppning utifrån som standard

» Flex-system för individuell anpassning 
 till ljuskupolen

  800-systemet: 
  kan ställas in från 800 mm till 999 mm

  1000-systemet: 
  kan ställas in från 1000 mm till 1200 mm

» Ultratyst gångljud på 34 dB(A) 
 (vid 4 m avstånd till takhöjden)

» Flack konstruktion på maximalt 300 mm

» Utan komponenter som fälls nedåt

» Öppningsvinkel på 0 till 170°

» Kraft i öppningsriktning upp till 2200 N 

» Synkroniserad drift med 2 motorsystem möjlig 
 (med tillval av modulen BSY+)

» Powerpack som öppningshjälp vid snölast,
 strömreducering möjlig

» Uppgradering till 230 V möjlig

Funktioner och egenskaper

Till produktvideon



Intelligenta extrafunktioner för alla krav

Tillbehörssystemet i modulform för SDS 3 gör den här nya motorn till en av de mest fl exibla ljuskupol-

motorerna man kan hitta. Alla basmodeller är utrustade med 24 V-synkronstyrningsenheter och 

monteras enkelt som enkel- eller tandemmotor. Tillvalet ACB-gateway sammankopplar motorerna 

i serie SDS 3 med byggnadsstyrtekniken och gör dessutom systemet mycket framtidssäkert. Själva 

motorn hängs bekvämt in uppifrån vid slutmonteringen.

Ger stöd till den elektriska motorn i öppningsriktningen 
upp till en vinkel på 50°. Gastryckfjädern klarar utan 
problem fler än 50 000 öppningsslag. Eftersom strömför-
brukningen är reducerad till 2,5 A är det också möjligt 

att ansluta till mindre 
styrcentraler. Vid kom-
plettering görs parame-
terinställningen av elek-
troniken i efterhand via 
D+H SCS-programvaran 
med bara en klickning.

Möjliggör flexibel 
anpassning till de 
olika förutsättnin-
garna i ljuskupolen. 
Kontinuerlig inställ-
ning från 800 mm 
till 1200 mm.

Integrerad nödöppning 
för att öppna ljusku-
polen vid fel eller vid 
avbrott i spännings-
försörjningen.

Möjliggör parameterinställning av syste-
met med D+H SCS-programvaran
samt synkroniserad drift av två SDS 
3-system med hjälp av teknologin BSY+. 
Modulen utgör dessutom gränssnittet till 
ACB-gatewayen och därmed till busskom-
munikationen med byggnadsstyrtekniken.

230 V-modul

Signalmodul

Extension-kit

Powerpack 

Flex-system*

Nödöppning* Modulen BSY+

Uppgraderar systemet
med spänningsförsörj-
ning på 230 V. 

Utökar elektronikfunktionerna via 
potentialfria kontakter. Signalerar sys-
tem ÖPPET eller system STÄNGT.

Anpassar basmotorn till olika mått för takljuset. 
Monteringen görs enkelt med gängse verktyg. 
Med de här förlängningarna uppnår systemet en 
fri öppningsbredd på upp till 2 m.

Uppgraderar systemet
med spänningsförsörj-

* Ingår redan i basversionen



TEKNIK
DATA

Med reservation för tekniska ändringar.

* Kraft på ytterkant ljuskupol beroende 
på ljuskupolmåttet

Uppe: SDS 3-0800-X, 
nere: SDS 3-1000-X

Här fi nns anbudstexter och 
CAD-data. 

SDS 3-0800-X  SDS 3-1000-X

Försörjning 24 V AC/230 V AC 

Max. kraft-ÖPPNA inkl. snölast 1980 N 2200 N

Max. kraft-STÄNGA (från max. 

öppningsvinkel)
450 N 500 N

Nominell låskraft på lyftarmen* 3000 N 3400 N

Mått (BxHxD) 778 x 276 x 237 mm 964 x 273 x 237 mm

Fri öppningsbredd 800 - 999 mm 1000 - 1200 mm



WWW.DH-PARTNER.COM ©
 2

02
1 

D
+H

 M
ec

ha
tr

on
ic

 A
G

, A
m

m
er

sb
ek

,  
99

.7
03

.6
5;

 1
.0

/1
1/

20
21

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 28-32
D-22949 Ammersbek 

Telefon: +49 (0)40 60565 0
Fax: +49 (0)40 60565 222
E-post: info@dh-partner.com


