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Somfy Nordic AB har tack vare ett mångårigt
samarbete med ledande solskyddsföretag, skaffat
en bred erfarenhet beträffande projektering av
solskydd. Ofta är många olika parter involverade
vid en projektering, därför är det en förutsättning
att ansvarsfördelning och gränsdragning är helt
klar innan eventuella arbeten påbörjas.

Generellt gäller att solskydd, styrsystem och
kablage projekteras på ett tidigt stadium, för att
på bästa sätt kunna integrera solskyddet i fasaden.
Detta är en förutsättning för att uppnå optimal
funktion och livslängd.

Utvändiga solskydd har som regel den bästa
avskärmnings- och isolationsfaktorn, medan
invändiga solskydd har bra ljusregleringsförmåga
som skapar goda ljusförhållanden. En optimal
lösning är därför ofta en kombination av utvändiga
och invändiga solskydd. Dock blir det mer och mer
vanligt med fasader med endast glaspartier, då det
oftast inte passar med utvändiga solskydd, pga
byggnadstekniska skäl eller design. På dessa appli-
kationer får det invändiga solskyddet även sköta
avskärmningen och med dagens högteknologiska
specialglas blir resulatet även här mycket bra.

För beräkning av energibesparing och ljuspåverkan
av solskydd hänvisar vi till simuleringsprogrammet
"Parasol". Programmet är utvecklat av Lunds
Tekniska Högskola i samråd med bl.a. Svenska
Solskyddsförbundet (www.solskyddsforbundet.se).

Nedan följer en rad olika aspekter som bör beaktas
vid en projektering. Dessa är uppställda i punkt-
form och tjänar i första hand som en vägledning i
beslutsprocessen vid val av produkter till varje
specifikt projekt. Vi hoppas att detta bidrar till vårt
mål - "rätt produkt på rätt plats".

Vid behov av projekteringshjälp ställer vårt
projektteam på Somfy Nordic AB gärna upp för
att tillsammans med en solskyddsexpert finna en
optimal lösning.

Tips för projektering av solskydd

Projektering av Solskydd
Nedanstående punkter bör beaktas vid val av lämpligt
solskydd. Tänkt på att alla solskydd har sina egna specifika
användningsområden och inte passar i alla situationer. Se
även avsnitt "Olika typer av solskydd”.

� Fönsterbredd och höjd
� Fasadens vindlast
� Antal våningar
� Väderstreck
� Invändigt Ijuskrav
� Infästning och inbyggnad i t.ex. nisch

Övrigt
Aspekter som påverkar koordinering med el, inredning,
HVAC och fasadprojektering.

� Typ av reglering
� Slutanvändarens möjligheter att påverka Ijusinsläpp
� Önskad avskärmningsfaktor
� Värmeisolation natt och vintertid
� Mörkläggningsförmåga
� Olika typer av solskydd på samma styrgrupp och givare bör

undvikas (på grund av t.ex. olika vindegenskaper)

Projektering av Styrning
Nedanstående punkter ger information om vilka styrsystem
som kan vara lämpliga.

� Användarens funktionskrav
� Automatisk lamellvinkling efter solhöjden (suntracking)
� Typ av solskydd
� Typ av fastighet
� Antal fasader
� Antal våningar
� Antal styrgrupper
� Antal motorer
� Skuggning av t.ex. omgivning och inredning
� Solstudier av huskroppen
� Typ och antal av givare

Övrigt
Information som är värdefull för koordinering med
elprojektering
� Placering och typ av styrenhet, motorreläer och givare
� Möjlig kabeldragning, kabeltyper och genomföringar av

t.ex. fasad
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Övriga tips vid projektering
Nedan följer vanligt förekommande exempel på frågeställ-
ningar som lätt hamnar mellan två olika entreprenader eller
saknas i projekteringen.

� Vem anger plats till givare och vem monterar dom
(bör monteras lättåtkomliga vid eventuell service)?

� Vem ansvarar för projektering av temperatur/regngivare
(vid risk för fastfrysning)?

� Vem monterar (ej kopplar) sol- & vindautomatik,
motorreläer samt strömbrytare?

� Vem ansvarar för att motorer och strömbrytare ej
parallellkopplas?

� Vem gör uppfästning, genomföring och montage av
motorkabel genom fasad?

� Vem levererar och monterar eventuell Hirschmannkontakt
till motorerna?
(Hirschmannkontakt bör monteras horisontellt för
maximal täthet och gärna döljas av solskyddets kassett.)

� Vem ansvarar för igångkörning, provning, programmering
och dokumentation med inställda gränsvärden vid
överlämnande av anläggningen?

� Vem utbildar slutanvändaren och/eller den drifts-
ansvarige?

� Vem ansvarar för val av motortyp (Motorer skall ha samma
varvtal för att möjliggöra vinkling efter solen samt
linjäritet på fasaden)?

� Vem väljer strömbrytare?
� Vem planerar för tidskoordineringen mellan fönster, fasad

och solskyddsmontage?

Val av styrteknologi
Dessa punkter ställer grundläggande frågor om systemet skall
byggas med t.ex. RTS eller Somfy IB eller t.o.m. ett intelligent
bus-system. Teknisk specifikation finns för varje produkt på
www.somfy.se.

� Önskas gruppströmbrytare (en strömbrytare som styr flera
motorer)

� Flexibilitet (finns t.ex, flyttbara väggar som kan medföra
framtida omkoppling av strömbrytare)

� Placering av motorreläer (vägg, undertak eller fönster-
kanal)

� Skall kyla eller värmesystem (HVAC) samverka med
solskydden

Övrigt
Funktioner som indirekt påverkar valet av styrteknologi
� Visualisering
� Fjärrstyrning
� Integrering med t.ex. kyla och värme
� Antal styrgrupper
� Driftsstrategier
� Rörelsedetektorer

Projektering av Elinstallation
Dessa punkter hjälper till vid gränsdragningar samt bidrar till
att minimera installationskostnaden.

� Antal motorer och genomföringar av fasad
� Placering av enheter (strömbrytare, reläboxar och givare)
� Placering av motorer (kombination av vänster- respektive

högermonterade motorer kan minimera kablage men skall
då kopplas in på olika sätt i motorreläerna)

� Val av styrteknologi
� Val av säkerhetsbrytare eller synligt brytställe till motorer

(Hirschmannkontakt rekommenderas)
� Provning under installation för att undvika generella

inkopplingsfel
� Val av kablage och typ
� Elschaktens placering och utseende

Slutligen
När alla frågetecken är uträtade återstår i vissa fall att skriva
ett förfrågningsunderlag. Exempel på förfrågningsunderlag
hittar du på nästa sida. Vi hoppas att dessa punkter förenklar
Er projektering och att användaren får en optimal anläggning
för sin investering. Vi bistår gärna med hjälp i alla steg av
projekteringen - alla frågor är välkomna.

Lycka till!


