TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN DE BUITENZONWERING 80/60 mm A2
KABELGELEIDING
1) Nieuwe S-lamellen:
Uit een kopervrije lichtmetaallegering, convex gebogen, voorzien van rondgekartelde
randen voor versteviging, 80 of 60 mm breed, 0,44 mm dik. Iedere lamel is aan elk
uiteinde voorzien van een ponsgat.
De verschillende ponsgaten in de lamellen zijn voorzien van kunststof ogen (minder
slijtage) voor de geleiding van de ophaalbanden en voor de bevestiging van de Treviraladderkoorden. Dit vermindert wrijving op de ophaalbanden en stabiliseert het totale
scherm bij wind.
De lamellen zijn afgewerkt met een weersbestendige barst-, scheur- en krasvrije lak.
De pakkethoogte van de lamellen is gereduceerd in vergelijking met de pakkethoogte van
de normale gebogen 80/60 mm lamel.
Kleuren volgens stalenkaart.
2) Karakteristieken:
De lamellenstand wordt niet beïnvloed door windstoten.
Standaard type:
 Lamellen zakken in gesloten stand
 Individuele instelling van de lamellen in iedere positie mogelijk
 Bij het ophalen plaatsen de lamellen zich volledig horizontaal
Type 38°:
 Bij het neerlaten plaatsen de lamellen zich automatisch in de zonnestand van 38°,
waardoor een optimale zonsverduistering en lichtinval plaatsvindt.
 De lamellen kunnen automatisch sluiten in de laagste stand
 Bij het ophalen plaatsen de lamellen zich volledig horizontaal
 Individuele instelling van de lamellen enkel in de onderste stand mogelijk
3) Bovenkasten:
De bovenkasten zijn uit geëxtrudeerd blank aluminium van 1,5 mm dik, 59 mm breed en
51 mm hoog met een opening naar boven ter bescherming.
In de bovenkast bevinden zich alle aandrijfmechanismen. Een getand tuimelmechanisme
zorgt voor een automatisch verstellen van de lamellen en voorkomt het ontregelen van de
lamellen. Dit alles wordt gemonteerd op een vierkantige stalen as elektrolytisch
gegalvaniseerd.

De bovenkasten worden opgehangen in geluidsdempende beugels.
In vergelijking met gebruikelijke systemen kan het geluidsdrukniveau met 10 dB(A)
gereduceerd worden.
De beugel moet op een zo massief mogelijke ondergrond zonder trillingen gemonteerd
worden, zodat de optredende overbrengingen van het lichaamsgeluid tot een minimum
gereduceerd kan worden.
4) Ladderkoord :
Bestaande uit zwarte gevlochten polyesterdraden met dubbele overbrugging die heel
resistent zijn tegen weersverandering en veroudering. Iedere lamel is bevestigd aan de
bovenste brug van de ladderkoord.
De ladderkoorden zijn onderworpen aan een levensduurtest volgens DIN EN 13 659
klasse 3, wat inhoud dat de lamellen 20 000x omhoog en omlaag getrokken zijn en
10 000x gekanteld.
Bovendien zijn ze sinds eind 2009 versterkt met een kern in Kevlar, dit reduceert het
krimpen en uitzetten en verhoogt de trekkracht.
De dikte van de verticale ladderkoorden bedraagt 4,5 mm, de horizontale ladderkoorden
(onderlinge verbindingen tussen de lamellen) hebben een dikte van 1,8 mm.
5) Ophaalband :
De zwarte ophaalband is in weerbestendige uitvoering. Slechts een onopvallende 6 mm
breed, maar met 1000 N scheurvastheid.
6) Geleiders :
De zijgeleiding gebeurt door middel van een staaldraadgeleider met polyamidemantel,
diameter 3,3 mm. De kabelgeleidingen zijn met een speciaal verend aanspansysteem in de
bovengeleiders vastgezet. Ze lopen in alle lamellen door ponsgaten afgewerkt met
kunststof ogen en door de ondergeleider. Ze worden met aluminium spankabelhouders
met spanconstructie aan het venster of aan de wand vastgemaakt.
7) Onderlat :
Is een geëxtrudeerd aluminiumprofiel van 80/60 mm breed en 15 mm hoog. Deze is aan
beide kanten voorzien van zwarte kunststof eindkappen en verschuifbare geleiders
waardoor de onderlat niet kan losschieten. Klemvrij !

8) Bediening :
 Handbediening:
Door middel van een volledig stofbeveiligd en onderhoudsvrij aandrijfmechanisme
met een overbrenging van 1 : 4, gefreesde en permanent gesmeerde tandwielen. Door
het aanbrengen van de eenvoudig werkende en van buiten uit verstelbare remmen
wordt de bedieningseindeloop tot een minimum gereduceerd. De bediening laat zich
absoluut gelijkmatig verlopen zonder horten of stoten. Gesterkte zwengel uit een
stalen
buis,
mat-verchroomd,
met
een
kunststof
handgreep.
Overbrengingskogelgewricht, uit hoogwaardig staal koudgeprest, gehard en
verchroomd.
 Elektrisch:
 Standaard type:
Door middel van een in de bovenbak ingebouwde éénfazige kortsluitankermotor 230
V – 50 Hz – stroomverbruik in loop 0,85 A. Ankertoerental 2500 t/m. Ingebouwd
reductiemechanisme lopend in een speciaal smeermiddel, maximum toelaatbaar
draaimoment van 2 x 100 cm/kg mogelijk. Beveiliging IP 54 VDE. Ingebouwde
thermische beveiliging beschermt de motor tegen iedere overbelasting. Twee gegolfde
(gebogen) aansluitstukken, met mogelijkheid tot koppeling aan de gegroefde as. Van
buiten verstelbare eindschakelaar.
 Motor met SMI-interface:
In de 230V motor met SMI-interface zijn ook draai-impulsgevers geïntegreerd. De
SMI-motor beschikt bovendien over een langzame en zachte draaiing zonder
remgeluiden alsmede een regeling voor het toerental. Door het langzame draaien kan
de motoras nog nauwkeuriger geplaatst worden.
De lamellen worden niet meer met een ruk aangepast, maar zacht en bijna niet meer
waarneembaar.
Bovendien zijn hoogwaardige loopeigenschappen door een tempomat en de continu
aanpassing voorhanden (langzame start, continu versnellen op een stuurbaar nominaal
toerental, langzaam remmen voor het bereiken van de eindposities).
De zeer nauwkeurige plaatsing en draaiing wordt gewaarborgd door de geïntegreerde
positieherkenning in combinatie met een LON sturing met SMI interface.
De LON sturing actuators kunnen alle functies van de motor evalueren en aansturen.
1 Actuator kan tot 12 motoren in maximaal 6 verschillende groepen aansturen.
In combinatie met de passende SMI actuator zijn de diagnose en omvangrijke
instelmogelijkheden gewaarborgd. De mechanische koppeling van de lamellen is bij
het gebruik van SMI motoren niet mogelijk.

De actuator kan ook direct op schakelaars of conventionele besturingen aangesloten
worden, echter kunnen daarmee alleen de vooraf ingestelde loopeigenschappen
gebruikt worden.
Er kunnen tot 4 SMI motoren in een parallelle schakeling gebruikt worden (bij een
leidingdoorsnede van 0,75 mm).
Toevoer leidingen: 5-aderig H05RR-F 5G 0,75 sw.
Stekker: motor STAS 4/STAK 4.
Motor vervangen: instellen van de parameters is door een vakman nodig.
Voor de montage is een speciale instelkabel nodig.
9) Algemene opmerkingen :
 Er mogen nooit twee motoren zonder extra relais op één schakelaar parallel
aangesloten worden.
 Bij motorbediening kunnen aan beide zijden extra zonneblinden gekoppeld worden.
 De kleur van de lamellen kan volgens onze kleurenkaart gekozen worden.
Leverancier zonneblinden voorziet halve meter kabel aan motoren. Stroomtoevoer naar
motoren, relais en schakelaars dienen voorzien te worden in het lot elektriciteit.

TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN DE BUITENZONWERING 80/60 mm A6
PROFIELGELEIDING
1) Nieuwe S-lamellen:
Uit een kopervrije lichtmetaallegering, convex gebogen, voorzien van rondgekartelde
randen voor versteviging, 80 of 60 mm breed, 0,44 mm dik. Iedere lamel is zijdelings
afwisselend voorzien van 3-voudig puntgelaste geleidingsnippels van glasvezelversterkt
polyamide.
De verschillende ponsgaten in de lamellen zijn voorzien van kunststof ogen (minder
slijtage) voor de geleiding van de ophaalbanden en voor de bevestiging van de Treviraladderkoorden. Dit vermindert wrijving op de ophaalbanden en stabiliseert het totale
scherm bij wind.
De lamellen zijn afgewerkt met een weersbestendige barst-, scheur- en krasvrije lak.
De pakkethoogte van de lamellen is gereduceerd in vergelijking met de pakkethoogte van
de normale gebogen 80/60 mm lamel.
Kleuren volgens stalenkaart.
2) Karakteristieken:
De lamellenstand wordt niet beïnvloed door windstoten.
Standaard type:
 Lamellen zakken in gesloten stand
 Individuele instelling van de lamellen in iedere positie mogelijk
 Bij het ophalen plaatsen de lamellen zich volledig horizontaal
Type 38°:
 Bij het neerlaten plaatsen de lamellen zich automatisch in de zonnestand van 38°,
waardoor een optimale zonsverduistering en lichtinval plaatsvindt.
 De lamellen kunnen automatisch sluiten in de laagste stand
 Bij het ophalen plaatsen de lamellen zich volledig horizontaal
 Individuele instelling van de lamellen enkel in de onderste stand mogelijk
3) Bovenkasten:
De bovenkasten zijn uit geëxtrudeerd blank aluminium van 1,5 mm dik, 59 mm breed en
51 mm hoog met een opening naar boven ter bescherming.
In de bovenkast bevinden zich alle aandrijfmechanismen. Een getand tuimelmechanisme
zorgt voor een automatisch verstellen van de lamellen en voorkomt het ontregelen van de
lamellen. Dit alles wordt gemonteerd op een vierkantige stalen as elektrolytisch
gegalvaniseerd.

De bovenkasten worden opgehangen in geluidsdempende beugels.
In vergelijking met gebruikelijke systemen kan het geluidsdrukniveau met 10 dB(A)
gereduceerd worden.
De beugel moet op een zo massief mogelijke ondergrond zonder trillingen gemonteerd
worden, zodat de optredende overbrengingen van het lichaamsgeluid tot een minimum
gereduceerd kan worden.
4) Ladderkoord :
Bestaande uit zwarte gevlochten polyesterdraden met dubbele overbrugging die heel
resistent zijn tegen weersverandering en veroudering. Iedere lamel is bevestigd aan de
bovenste brug van de ladderkoord.
De ladderkoorden zijn onderworpen aan een levensduurtest volgens DIN EN 13 659
klasse 3, wat inhoud dat de lamellen 20 000x omhoog en omlaag getrokken zijn en
10 000x gekanteld.
Bovendien zijn ze sinds eind 2009 versterkt met een kern in Kevlar, dit reduceert het
krimpen en uitzetten en verhoogt de trekkracht.
De dikte van de verticale ladderkoorden bedraagt 4,5 mm, de horizontale ladderkoorden
(onderlinge verbindingen tussen de lamellen) hebben een dikte van 1,8 mm.
5) Ophaalband :
De zwarte ophaalband is in weerbestendige uitvoering. Slechts een onopvallende 6 mm
breed, maar met 1000 N scheurvastheid.
6) Geleiders :
Bestaande uit een U-vormige aluminium profiel dat zowel rechtstreeks bevestigd wordt op
de bestaande constructie, ofwel met behulp van speciale afstandbeugels. De geleiders zijn
gepoederlakt in ral-kleur.
Buitenafmetingen : 18 mm breed op 25 mm diep.
Om een geruisloze werking te verzekeren zijn de geleiders voorzien van een
weerbestendige neopreenvoering.
7) Onderlat :
Is een geëxtrudeerd aluminiumprofiel van 80/60 mm breed en 15 mm hoog. Deze is aan
beide kanten voorzien van zwarte kunststof eindkappen en verschuifbare geleiders
waardoor de onderlat niet kan losschieten. Klemvrij !

8) Bediening :
 Handbediening:
Door middel van een volledig stofbeveiligd en onderhoudsvrij aandrijfmechanisme
met een overbrenging van 1 : 4, gefreesde en permanent gesmeerde tandwielen. Door
het aanbrengen van de eenvoudig werkende en van buiten uit verstelbare remmen
wordt de bedieningseindeloop tot een minimum gereduceerd. De bediening laat zich
absoluut gelijkmatig verlopen zonder horten of stoten. Gesterkte zwengel uit een
stalen
buis,
mat-verchroomd,
met
een
kunststof
handgreep.
Overbrengingskogelgewricht, uit hoogwaardig staal koudgeprest, gehard en
verchroomd.
 Elektrisch:
 Standaard type:
Door middel van een in de bovenbak ingebouwde éénfazige kortsluitankermotor 230
V – 50 Hz – stroomverbruik in loop 0,85 A. Ankertoerental 2500 t/m. Ingebouwd
reductiemechanisme lopend in een speciaal smeermiddel, maximum toelaatbaar
draaimoment van 2 x 100 cm/kg mogelijk. Beveiliging IP 54 VDE. Ingebouwde
thermische beveiliging beschermt de motor tegen iedere overbelasting. Twee gegolfde
(gebogen) aansluitstukken, met mogelijkheid tot koppeling aan de gegroefde as. Van
buiten verstelbare eindschakelaar.
 Motor met SMI-interface:
In de 230V motor met SMI-interface zijn ook draai-impulsgevers geïntegreerd. De
SMI-motor beschikt bovendien over een langzame en zachte draaiing zonder
remgeluiden alsmede een regeling voor het toerental. Door het langzame draaien kan
de motoras nog nauwkeuriger geplaatst worden.
De lamellen worden niet meer met een ruk aangepast, maar zacht en bijna niet meer
waarneembaar.
Bovendien zijn hoogwaardige loopeigenschappen door een tempomat en de continu
aanpassing voorhanden (langzame start, continu versnellen op een stuurbaar nominaal
toerental, langzaam remmen voor het bereiken van de eindposities).
De zeer nauwkeurige plaatsing en draaiing wordt gewaarborgd door de geïntegreerde
positieherkenning in combinatie met een LON sturing met SMI interface.
De LON sturing actuators kunnen alle functies van de motor evalueren en aansturen.
1 Actuator kan tot 12 motoren in maximaal 6 verschillende groepen aansturen.
In combinatie met de passende SMI actuator zijn de diagnose en omvangrijke
instelmogelijkheden gewaarborgd. De mechanische koppeling van de lamellen is bij
het gebruik van SMI motoren niet mogelijk.

De actuator kan ook direct op schakelaars of conventionele besturingen aangesloten
worden, echter kunnen daarmee alleen de vooraf ingestelde loopeigenschappen
gebruikt worden.
Er kunnen tot 4 SMI motoren in een parallelle schakeling gebruikt worden (bij een
leidingdoorsnede van 0,75 mm).
Toevoer leidingen: 5-aderig H05RR-F 5G 0,75 sw.
Stekker: motor STAS 4/STAK 4.
Motor vervangen: instellen van de parameters is door een vakman nodig.
Voor de montage is een speciale instelkabel nodig.
9) Algemene opmerkingen :
 Er mogen nooit twee motoren zonder extra relais op één schakelaar parallel
aangesloten worden.
 Bij motorbediening kunnen aan beide zijden extra zonneblinden gekoppeld worden.
 De kleur van de lamellen kan volgens onze kleurenkaart gekozen worden.
Leverancier zonneblinden voorziet halve meter kabel aan motoren. Stroomtoevoer naar
motoren, relais en schakelaars dienen voorzien te worden in het lot elektriciteit.

Overzicht
buitenjaloezieën

Voorbeeld buitenjaloezieën
C

80

A

6

AS

2
F

= Railgeleiding
= Railgeleiding met lichtspleetafdekking (alleen in combinatie met
verduisteringslamel 90)
= Kabelgeleiding met staaldraad met polyamidelaag Ø3,3 mm
= Platte lamellen met kabelgeleiding, staaldraad met polyamidelaag
Ø3,3 mm

Dubbel doek
lichtstuurbuitenjaloezieën

6
5

Verduisterings-/
windstabiele-/
façadesysteembuitenjaloezieën

D = Dubbeldoek-buitenjaloezie (met twee onafhankelijk draaibare
doekbereiken)
AS = Werkpositie
TLT= Daglichttransportelement
A6 = Platte lamellen met railgeleiding (alleen gebruiken in combinatie met AF)
Windstabiel = windstabiele buitenjaloezie voor hogere windsnelheden (alleen
in combinatie met 80 of 93 mm lamellenbreedte)
Design = design-buitenjaloezieën met 80 mm platte lamellen

Gewelfde/
Platte lamellen
Design-buitenjaloezieën

Typeoverzicht
Draaigedrag

Typesleutel
Buitenjaloezieën

A = Aanbrengen buiten (of type van de zijgeleiding)

Aandrijvingen
Koppelingen

TLT element
Drager, tabel
ladderkoorden

50 = 50 mm lamellenbreedte
60 = 60 mm lamellenbreedte
80 = 80 mm lamellenbreedte
100 = 100 mm lamellenbreedte
150 = 150 mm lamellenbreedte
73 = 73 mm lamellenbreedte
90 = 93 mm lamellenbreedte
93 = 93 mm lamellenbreedte
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Kappen
Beugel
Consoles

Geleidingen
Vrijdragende
buitenjaloezieën

C = Krukstangaandrijving
E = motoraandrijving

Overzicht
buitenjaloezieën

Beschrijving
Façade-Buitenjaloezieën
Gewelfde lamellen met kabelgeleiding of railgeleiding

Typeoverzicht
Draaigedrag

Motorbediening E 60/80 A2, E 60/80 A6

Optrekbanden
1

2

van speciaal gecoat, zwart polyester.

6

w00484v1

5

Afb. 14: Buitenjaloezieën type E 80 A6
1 Bovengeleider
2
3
4
5
6

Middenmotor
Lamellen
Ladderkoord en optrekband
Zijgeleiding
Ondergeleider

Bovengeleider
59 mm breed, 51 mm hoog, bestaande uit een 1,5 mm dik,
geëxtrudeerd aluminiumprofiel zonder
oppervlaktebehandeling. Draaistang van gegalvaniseerde
vierkante staalbuis. Onderhoudsvrij, afgeschermd
teflonhoudend lager met draairol en bandspoel in kunststof
met segmentkering ter voorkoming van het zich zelfstandig
verplaatsen van de lamellen.

Lamellen

A6: Zijgeleiding d.m.v. zwarte geleidenippels uit
glasvezelversterkt polyamide slagvast met de lamellen
verbonden en aan beide zijden voorzien van een nippel plus
geleiderrails 25x18 mm en een U-profiel uit geëxtrudeerd
aluminium met ingewerkte zwarte randen ten behoeve van
de geluidsdemping inclusief de benodigde
geleiderrailhouders.
A2: Zijgeleiding door staaldraadgeleider met
polyamidemantel, diameter 3,3 mm. De kabelgeleidingen
zijn met een speciaal verend aanspansysteem in de
bovengeleiders vastgezet en lopen door openingen met
zwarte ogen in alle lamellen en door de ondergeleider en
worden met aluminium spankabelhouders met
spanconstructie aan het venster of aan de wand
vastgemaakt.

Aandrijving
Verborgen ingebouwde, onderhoudsvrije 230V
middenmotor met planeetwielentransmissie met
flensverbinding en asuitgang aan beide zijden, ingebouwde
eindschakelaar en thermische beveiligingsschakelaars. De
bovenste en onderste eindpositie kan d.m.v. insteltoetsen
ingesteld worden. Beveiliging IP 54.

TLT element
Drager, tabel
ladderkoorden

4

Verduisterings-/
windstabiele-/
façadesysteembuitenjaloezieën

Zijgeleiding

Bediening
Omhoogtrekken en laten zakken van de buitenjaloezie door
de schakelaar te gebruiken totdat deze vastklikt. Draaien
van de lamellen door een zacht aantikken van de
desbetreffende richting. De schakelaar is voorzien van
richtingspijlen. Bij het bereiken van de bovenste of onderste
eindpositie zorgen de in de motor ingebouwde
eindschakelaars ervoor dat de motor automatisch stopt.

Kappen
Beugel
Consoles

Geleidingen
Vrijdragende
buitenjaloezieën

60/80 mm breed, ca. 0,45 mm dik, holrond en bolrond
gevormd, met gewelfde rand aan beide zijden, vervaardigd
uit een speciale aluminium legering en voorzien van een
corrosie- en lichtbestendige coating door middel van een
speciaal thermisch procédé. Al het stanswerk in de lamellen
is voorzien van zwarte ogen voor de geleiding van de
optrekbanden (minder slijtage) en de bevestiging van de
koppelstukken van het ladderkoord. Moffellak volgens onze
kleurenkaart. Het doek gaat met naar buiten gesloten
lamellen omlaag en met naar binnen gesloten lamellen
omhoog.

Aandrijvingen
Koppelingen

3

Dubbel doek
lichtstuurbuitenjaloezieën

60/80 mm breed, 20 mm hoog, van geëxtrudeerd
aluminiumprofiel, met zwarte eindkappen en bij A6 met
verschuifbare railgeleiding.

Gewelfde/
Platte lamellen
Design-buitenjaloezieën

Ondergeleider

Polyester ladderkoord, zwart met kevlar-kern, in speciale
zware uitvoering, met dubbele koppelstukken. Elke lamel
wordt aan het bovenste verbindingsstuk van het
ladderkoord bevestigd.
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Ladderkoord

Maximale afmetingen/Maatinstructies
Façade-Buitenjaloezieën
Gewelfde lamellen met kabelgeleiding of railgeleiding

Maximale afmetingen
Maximale afmetingen1)
Enkelvoudige installatie
Gekoppelde installatie
Breedte [mm]3)
Breedte [mm]
OpperOpperHoogte
Centrale
4)
vlakte
vlakte
zijdel.
aan[mm]
aandrijmin.5)
max.
2
2
[m ]
[m ]
drijving
ving
4000
450
5000
12
7000
12000
12,0
5000
4000
20
600
5000
7000
12000
26–30
5000
25
4000
20
600
5000
6000
10000
26–30
5000
25

Types

C 60/80 A2
C 60/80 A6
E 60/80 A2
E 60/80 A6
E 60/80 A2 AS
E 60/80 A6 AS

Aantal
doeken

gemiddeld
gewicht
[kg/m2]2)

5

2,7/2,8

5

3,0/3,1

3

3,0/3,1

Tab. 5: Maximale afmetingen van buitenjaloezieën types C/E 60/80 A2/A6 en E 60/80 A2/A6 AS

4)

Kapdiepte
32

Pakkethoogte

Beschaduwingshoogte
in de dag
ca. 15

Kaphoogte
Uitsparingshoogte

7

5)

60/80

Maatinstructies
Pakkethoogte uit tabel
Pakkethoogte met werkpositie (AS) + 7 mm
Uitsparingshoogte = pakkethoogte + 15 mm
Kaphoogte = pakkethoogte + 20 mm

Types
60 A2/A6
80 A2/A6

Uitsparingsbreedte

KD010002561

3)

Maximale afmetingen zonneaandrijving zie pagina 148.
Koordsterkte: 450 N per spankabel.
Breedte = lamellenafmeting
De opgegeven maximumoppervlakken zijn afhankelijk van de hoogte.
Bij kleine breedtes kan het schuinlopen van de lamellen niet voorkomen worden.

12 (19 bij AS)

2)

Hoogte buitenjaloezie

1)

Afb. 15: Maatinstructies buitenjaloezieën types C/E 60/80 A2/A6

Uitsparingsbreedte min.
110
120

Kapdiepte min.
120
130

Aantal kabelgeleidingen bij 60/80 A2
(indien niet anders besteld)
Bestelbreedte
Kabelgeleidin- Plaatsing van de extra
kabelgeleidingen bij
gen
bestelling (van binnen
minder dan 3 m
2
gezien links)
vanaf 3 m
3
aangeven!
vanaf 4 m t/m
4
5m
Bij uitvoering A6 raden wij bij grotere doekbreedtes een
extra kabelgeleiding aan in het middengedeelte van het
doek.

Pakkethoogtes [mm]
Pakkethoogte uit de hoogte van de buitenjaloezie berekend
Types
C 60 A2/A6
E 60 A2/A6
C 80 A2/A6
E 80 A2/A6

Hoogte buitenjaloezieën [mm]
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000
165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 350 365 380 395 410 425 440 455 470
185 200 215 230 245 260 275 290 305 325 340 355 370 385 400 415 430 445 460 475 490
150 160 175 185 200 210 220 235 245 260 270 285 295 310 320 335 345 360 370 385 395
170 180 195 205 220 230 245 255 270 280 295 305 320 330 345 355 365 380 390 405 415

Pakkethoogte uit de beschaduwingshoogte "in de dag" berekend
Types
C 60 A2/A6
E 60 A2/A6
C 80 A2/A6
E 80 A2/A6

Beschaduwingshoogte "in de dag" [mm]
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
180 195 210 230 245 265 280
200 215 230 250 265 285 300
160 175 185 200 215 225 240
180 195 205 220 235 245 260

2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600
295 315 330 345 365 380 395 415 430 445 465 480
315 335 350 365 385 400 415 435 450 465 485 500
255 265 280 290 305 320 330 345 360 370 385 400
275 285 300 310 325 340 350 365 380 390 405 420

Pakkethoogtes zijn benaderingswaarden, ze kunnen in de praktijk groter of kleiner uitvallen.
Buitenjaloezieën met werkpositie: Pakket 7 mm hoger, drager van de bovengeleider bestelnr. 551012.
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Overzicht
buitenjaloezieën

Inbouwvoorbeeld
Façade-Buitenjaloezieën
Gewelfde lamellen met kabelgeleiding

Typeoverzicht
Draaigedrag

Types E 60/80 A2 met hoekkap

Drager
permanent elastische
afdichting ter plaatse

H05 RR-F
4G 0,75SW

Gewelfde/
Platte lamellen
Design-buitenjaloezieën

DIN 7985-A2 M5x8

12

7

Aansluitdoos voor apparaten

230 V, 50 Hz, 10 A

Verduisterings-/
windstabiele-/
façadesysteembuitenjaloezieën

Pakkethoogte

DIN 7976-A2 C6,3x38
met afdichtende coating
DIN 9021-A2 A6,4

ca. 15

Hoogte buitenjaloezie

Kaphoogte

32

80 (60)

NYM-J 4x1,5mm²

min. 130 (120)

TLT element
Drager, tabel
ladderkoorden

Dubbel doek
lichtstuurbuitenjaloezieën

min. 60
(55)

ca. 20

Toets

Spankabelhouder

Aandrijvingen
Koppelingen

DIN 7976-A2 C6,3x38
met afdichtende coating
DIN 125-A2 A6,4

Kaplengte
Lamellenafmeting = bestelafmeting
100
20

Montagebeugel

12
100
20

Afb. 18: Inbouwvoorbeeld buitenjaloezieën types E 60/80 A2 met hoekkap
151208nl/02.2010
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Noodjaloeziesysteem,
NHK,
bevestigingsmateriaal

kd010002315

Kappen
Beugel
Consoles

permanent elastische
afdichting ter plaatse

verdere opdeling, zie tabel

Geleidingen
Vrijdragende
buitenjaloezieën

12

Overzicht
buitenjaloezieën

Inbouwvoorbeeld
Façade-Buitenjaloezieën
Gewelfde lamellen met railgeleiding

Typeoverzicht
Draaigedrag

Types E 60/80 A6 met hoekkap

DIN 7985-A2 M5x8

H05 RR-F
4G 0,75SW

Gewelfde/
Platte lamellen
Design-buitenjaloezieën

Drager
permanent elastische
afdichting ter plaatse
12

7

Aansluitdoos voor apparaten

230 V, 50 Hz, 10 A

Verduisterings-/
windstabiele-/
façadesysteembuitenjaloezieën

Pakkethoogte

DIN 7976-A2 C6,3x38
met afdichtende coating
DIN 9021-A2 A6,4

Hoogte buitenjaloezie

ca. 15

Kaphoogte

32

NYM-J 4x1,5mm²

Dubbel doek
lichtstuurbuitenjaloezieën

80 (60)
min. 130 (120)
min. 60
(55)

DIN 7976-A2 C6,3x38
met afdichtende coating
DIN 9021-A2 A6,4
Geleiderrailhouder

TLT element
Drager, tabel
ladderkoorden

Geleiderrail

Aandrijvingen
Koppelingen

ca. 20

Toets

Kaplengte
32,5

Lamellenafmeting
100

verdere opdeling, zie tabel

100
Geleidingen
Vrijdragende
buitenjaloezieën

32,5

Montagebeugel

Afb. 20: Inbouwvoorbeeld buitenjaloezieën types E 80/60 A6 met hoekkap
151208nl/02.2010
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kd010002314

Kappen
Beugel
Consoles

permanent elastische
afdichting ter plaatse

12

Bestelafmeting

12

Overzicht
buitenjaloezieën

Beschrijving
Façade-Buitenjaloezieën
Platte lamellen met kabelgeleiding

1

Typeoverzicht
Draaigedrag

Motorbediening E 50/60/80/100/150 AF

Optrekbanden

2

van speciaal gecoat, zwart polyester.

5

Zijgeleiding
Met staaldraadgeleiders met polyamidemantel,
diameter 3,3 mm. De zijgeleidingen zijn met een speciale
veerspanpot in de bovengeleiders vastgezet en worden
door openingen in alle lamellen geleid. De zijgeleidingen
lopen door tot in de ondergeleider en worden met
aluminium spankabelhouders met spanconstructie aan het
venster of aan de wand vastgemaakt.

Verduisterings-/
windstabiele-/
façadesysteembuitenjaloezieën

50/60/80/100 mm breed, ca. 20 mm hoog (of 150 mm
breed, ca. 20 mm hoog, halfrond), in geëxtrudeerd
aluminiumprofiel met zwarte eindkappen.

Gewelfde/
Platte lamellen
Design-buitenjaloezieën

Ondergeleider
3

Middenmotor
Lamellen
Ladderkoord en optrekband
Zijgeleiding
Ondergeleider

Bovengeleider
59 mm breed, 51 mm hoog, bestaande uit een 1,5 mm dik,
geëxtrudeerd aluminiumprofiel zonder
oppervlaktebehandeling. Draaistang van gegalvaniseerde
vierkante staalbuis. Onderhoudsvrij, afgeschermd
teflonhoudend lager met draairol en bandspoel in kunststof
met segmentkering ter voorkoming van het zich zelfstandig
verplaatsen van de lamellen.

Lamellen
50/60/80/100/150 mm breed, ca. 0,45 mm dik, holrondbolrond-gewelfd, in aluminium in een speciale legering met
lichtechte lak in een bijzonder procédé corrosiebestendig
gemoffeld. Lamellen met speciale stanzingen voor het
vergrendelen van het ladderkoord. Bovenste lamel versterkt
en voorzien van zwarte ogen (voor minder slijtage van de
aandrijving). Moffellak volgens onze kleurenkaart.
Het doek van de types 50 AF en 60 AF gaat met naar buiten
gesloten lamellen omlaag en met naar binnen gesloten
lamellen omhoog.
Speciaal draaigedrag op aanvraag.

Dubbel doek
lichtstuurbuitenjaloezieën

Bediening
Omhoogtrekken en laten zakken van de buitenjaloezie door
de schakelaar te gebruiken totdat deze vastklikt. Draaien
van de lamellen door een zacht aantikken van de
desbetreffende richting. De schakelaar is voorzien van
richtingspijlen. Bij het bereiken van de bovenste of onderste
eindpositie zorgen de in de motor ingebouwde
eindschakelaars ervoor dat de motor automatisch stopt.

TLT element
Drager, tabel
ladderkoorden

2
3
4
5
6

Oppervlaktebehandeling
De ondergeleider en de spankabelhouder zijn
poedergecoat.
Aanwijzing: Voor de poedergecoate aluminium onderdelen
(behalve lamellen) geldt de RAL classic-kleurenkaart. De
kleuren DB 701, 702 en 703, 8 structuurkleuren conform
WAREMA-kleurenkaart evenals een C0 eloxering zijn ook
zonder extra kosten leverbaar. Camouflagekleuren en
lichtgevende kleuren zijn uitgesloten.

Aandrijvingen
Koppelingen

Afb. 24: Buitenjaloezieën type C 80 AF
1 Bovengeleider

Geleidingen
Vrijdragende
buitenjaloezieën

6

Verborgen ingebouwde, onderhoudsvrije 230V
middenmotor met planeetwielentransmissie met
flensverbinding en asuitgang aan beide zijden, ingebouwde
eindschakelaar en thermische beveiligingsschakelaars. De
bovenste en onderste eindpositie kan d.m.v. insteltoetsen
ingesteld worden. Beveiliging IP 54.

Kappen
Beugel
Consoles

4

w00485v1a

Aandrijving

Polyester ladderkoord, zwart met kevlar-kern, in speciale
zware uitvoering, met dubbele koppelstukken. Elke lamel
wordt aan het bovenste verbindingsstuk van het
ladderkoord bevestigd.

151208nl/02.2010
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Noodjaloeziesysteem,
NHK,
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Ladderkoord

Maximale afmetingen/Maatinstructies
Façade-Buitenjaloezieën
Platte lamellen met kabelgeleiding

Maximale afmetingen

Types

C 50/60/80/100 AF
E 50/60/80/100 AF
E 50/60/80/100 AF AS
E 150 AF

Maximale afmetingen1)
Enkelvoudige installatie
Gekoppelde installatie
Breedte [mm]3)
Breedte [mm]
OpperOpperCenHoogte
Aantal
zijdel.
vlakte
vlakte4)
trale
5)
[mm]
doeken
aandrijmin.
max.
[m2]
[m2]
aandrijving
ving
450
5000
4000
13
7000
12000
13,0
5
600
5000
4000
20
7000
12000
32–35
5
600
5000
4000
20
6000
10000
32–35
3
600
5000
4000
20
7000
12000
24–26
5

gemiddeld
gewicht
[kg/m2]2)

2,3–2,5
2,5–2,7
2,5–2,7
2,9

Tab. 7:

4)

Kapdiepte
32

Pakkethoogte

Beschaduwingshoogte
in de dag
ca. 15

Kaphoogte
Uitsparingshoogte

7

5)

Maximale afmetingen zonneaandrijving zie pagina 148.
Koordsterkte: 450 N per spankabel.
Breedte = lamellenafmeting
De opgegeven maximumoppervlakken zijn afhankelijk van de hoogte.
Bij kleine breedtes kan het schuinlopen van de lamellen niet voorkomen worden.

Maatinstructies
Pakkethoogte uit tabel
Pakkethoogte met werkpositie (AS) + 7 mm
Uitsparingshoogte = pakkethoogte + 15 mm
Kaphoogte = pakkethoogte + 20 mm
Types

50/60/80/
100/150

50 AF
60 AF
80 AF
100 AF
150 AF

Uitsparingsbreedte

150

Afb. 25: Maatinstructies buitenjaloezieën types C/E 50/60/80/100
AF en type E 150 AF

46

Uitsparingsbreedte min.
110
110
120
140
190

Kapdiepte
min.
120
120
130
150
200

Aantal kabelgeleidingen
(indien niet anders besteld)
KD010002563

3)

12 (19 bij AS)

2)

Hoogte buitenjaloezie

1)

Bestelbreedte

Kabelgeleidingen
minder dan 3 m
2
vanaf 3 m
3
vanaf 4 m t/m
4
5m

Plaatsing van de extra
kabelgeleidingen bij
bestelling (van binnen
gezien links)
aangeven!

151208nl/02.2010

Overzicht
buitenjaloezieën

Inbouwvoorbeeld
Buitenjaloezieën
Platte lamellen met kabelgeleiding

Typeoverzicht
Draaigedrag

Types E 50/60/80/100 AF in hoekkap

Drager
permanent elastische
afdichting ter plaatse

H05 RR-F
4G 0,75SW

Gewelfde/
Platte lamellen
Design-buitenjaloezieën

DIN 7985-A2 M5x8

12

7

Aansluitdoos voor apparaten

230 V, 50 Hz, 10 A
Verduisterings-/
windstabiele-/
façadesysteembuitenjaloezieën

Pakkethoogte

DIN 7976-A2 C6,3x38
met afdichtende coating
DIN 9021-A2 6,4

ca. 15

Hoogte buitenjaloezie

Kaphoogte

32

80 (50/60/100)

NYM-J 4x1,5mm²

min. 130 (110/120/150)

Dubbel doek
lichtstuurbuitenjaloezieën

min. 60
(50/55/70)

TLT element
Drager, tabel
ladderkoorden

ca. 20

Toets

Spankabelhouder

Aandrijvingen
Koppelingen

DIN 7976-A2 C6,3x38
met afdichtende coating
DIN 125-A2 A6,4

Kaplengte

100
20

verdere opdeling, zie tabel
Montagebeugel

100
20

Afb. 27:

Inbouwvoorbeeld buitenjaloezieën types E 50/60/80/100 AF met platte lamellen in hoekkap
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kd010002322

Kappen
Beugel
Consoles

permanent elastische
afdichting ter plaatse

12

Lamellenafmeting = bestelafmeting

Geleidingen
Vrijdragende
buitenjaloezieën

12

Beschrijving
Façade-Buitenjaloezieën
Platte lamellen met railgeleiding
Motorbediening E 60/80/100 AF A6

Optrekbanden
van speciaal gecoat, zwart polyester.
2

Ondergeleider
60/80/100 mm breed, ca. 20 mm hoog, van geëxtrudeerd
aluminiumprofiel, met zwarte eindkappen en verschuifbare
railgeleiding.

1

Zijgeleiding
Zijgeleiding d.m.v. zwarte geleidernippels uit
glasvezelversterkt polyamide slagvast met de lamellen
verbonden en per 3 lamellen voorzien van een nippel plus
geleiderrails 25x18 mm en een U-profiel uit geëxtrudeerd
aluminium met ingewerkte zwarte randen ten behoeve van
de geluidsdemping inclusief de benodigde
geleiderrailhouders.

3

4
5

6

ke010150067

Aandrijving

Afb. 30: Buitenjaloezieën type C 80 AF A6
1 Bovengeleider
2
3
4
5
6

Middenmotor
Lamellen
Ladderkoord en optrekband
Zijgeleiding
Ondergeleider

Bovengeleider
59 mm breed, 51 mm hoog, bestaande uit een 1,5 mm dik,
geëxtrudeerd aluminiumprofiel zonder
oppervlaktebehandeling. Draaistang van gegalvaniseerde
vierkante staalbuis. Onderhoudsvrij, afgeschermd
teflonhoudend lager met draairol en bandspoel in kunststof
met segmentkering ter voorkoming van het zich zelfstandig
verplaatsen van de lamellen.

Lamellen
60/80/100 mm breed, ca. 0,45 mm dik, holrond-bolrondgewelfd, in aluminium in een speciale legering met
lichtechte lak in een bijzonder procédé corrosiebestendig
gemoffeld. Lamellen met speciale stanzingen voor het
vergrendelen van het ladderkoord. Bovenste lamel versterkt
en voorzien van zwarte ogen (voor minder slijtage van de
aandrijving). Moffellak volgens onze kleurenkaart.
Het doek gaat gesloten omlaag en horizontaal omhoog.
Speciale uitvoering alleen bij type 80 AF A6: Het doek gaat
met naar buiten gesloten lamellen omlaag en met ca. 55°
naar binnen gedraaide lamellen omhoog.

Verborgen ingebouwde, onderhoudsvrije 230V
middenmotor met planeetwielentransmissie met
flensverbinding en asuitgang aan beide zijden, ingebouwde
eindschakelaar en thermische beveiligingsschakelaars. De
bovenste en onderste eindpositie kan d.m.v. insteltoetsen
ingesteld worden. Beveiliging IP 54.

Bediening
Omhoogtrekken en laten zakken van de buitenjaloezie door
de schakelaar te gebruiken totdat deze vastklikt. Draaien
van de lamellen door een zacht aantikken van de
desbetreffende richting. De schakelaar is voorzien van
richtingspijlen. Bij het bereiken van de bovenste of onderste
eindpositie zorgen de in de motor ingebouwde
eindschakelaars ervoor dat de motor automatisch stopt.

Oppervlaktebehandeling
Ondergeleider, geleiderrails en geleiderrailhouders zijn
poedergecoat.
Aanwijzing: Voor de poedergecoate aluminium onderdelen
(behalve lamellen) geldt de RAL classic-kleurenkaart. De
kleuren DB 701, 702 en 703, 8 structuurkleuren conform
WAREMA-kleurenkaart evenals een C0 eloxering zijn ook
zonder extra kosten leverbaar. Camouflagekleuren en
lichtgevende kleuren zijn uitgesloten.

Ladderkoord
Polyester ladderkoord, zwart met kevlar-kern, in speciale
zware uitvoering, met dubbele koppelstukken. Elke lamel
wordt aan het bovenste verbindingsstuk van het
ladderkoord bevestigd.
52
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Overzicht
buitenjaloezieën

Maximale afmetingen

2,3–2,5
2,5–2,7
2,5–2,7

4)
5)

Maximale afmetingen zonneaandrijving zie pagina 148.
Koordsterkte: 450 N per spankabel.
Breedte = lamellenafmeting
De opgegeven maximumoppervlakken zijn afhankelijk van de hoogte.
Bij kleine breedtes kan het schuinlopen van de lamellen niet voorkomen worden.

Maatinstructies
Pakkethoogte uit tabel
Pakkethoogte met werkpositie (AS) + 7 mm
Uitsparingshoogte = pakkethoogte + 15 mm
Kaphoogte = pakkethoogte + 20 mm

Uitsparingsbreedte

1

Pakkethoogte h

Types

Afb. 31: Maatinstructies buitenjaloezieën types
C/E 60/80/100 AF A6

Uitsparingsbreedte min.
110
120
140

Kapdiepte min.
120
130
150

Aantal kabelgeleidingen
(indien niet anders besteld)
4…531

60/80/100

60 AF A6
80 AF A6
100 AF A6

Hoogte buitenjaloezie H

Beschaduwingshoogte
in de dag
ca. 15

Uitsparingshoogte h'

12

32

Dubbel doek
lichtstuurbuitenjaloezieën

3)

TLT element
Drager, tabel
ladderkoorden

2)

Verduisterings-/
windstabiele-/
façadesysteembuitenjaloezieën

Tab. 8: Maximale afmetingen van buitenjaloezieën types C/E 60/80/100 AF A6 en C/E 60/80/100 AF A6
1)

Bestelbreedte
vanaf 2,4 m
vanaf 4 m t/m
5m

Kabelgeleidingen
1
2

Plaatsing van de
extra
kabelgeleidingen bij
bestelling (van
binnen gezien links)
aangeven!
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Kappen
Beugel
Consoles

Bij platte lamellen met railgeleiding is de motor
uitsluitend links of rechts mogelijk. Een spankabel in het
midden is vanaf een buitenjaloeziebreedte van 2400 mm
beslist vereist, omdat onder windbelasting beschadiging
van componenten die zich achter de buitenjaloezie
bevinden, te verwachten is.

Aandrijvingen
Koppelingen

C 60/80/100 AF A6
E 60/80/100 AF A6
E 60/80/100 AF A6 AS

gemiddeld
gewicht
[kg/m2]2)

Geleidingen
Vrijdragende
buitenjaloezieën

Types

Maximale afmetingen1)
Enkelvoudige installatie
Gekoppelde installatie
Breedte [mm]3)
Breedte [mm]
OpperOpperCenHoogte
Aantal
zijdel.
vlakte
vlakte4)
trale
5)
[mm]
doeken
aandrijmin.
max.
[m2]
[m2]
aandrijving
ving
450
5000
4000
13,0
7000
12000
13,0
5
600
5000
4000
20,0
7000
12000
32–35
5
600
5000
4000
20,0
6000
10000
32–35
3

Gewelfde/
Platte lamellen
Design-buitenjaloezieën

Typeoverzicht
Draaigedrag

Maximale afmetingen/Maatinstructies
Façade-Buitenjaloezieën
Platte lamellen met railgeleiding

Inbouwvoorbeeld
Façade-Buitenjaloezieën
Platte lamellen met railgeleiding
Types E 60/80/100 AF A6 met hoekkap

DIN 7985-A2 M5x8
Drager
permanent elastische
afdichting ter plaatse

H05 RR-F
4G 0,75SW

12

7

Aansluitdoos voor apparaten

Pakkethoogte

DIN 7976-A2 C6,3x38
met afdichtende coating
DIN 9021-A2 A6,4

230 V, 50 Hz, 10 A

Hoogte buitenjaloezie

ca. 15

Kaphoogte

32

NYM-J 4x1,5mm²
80 (60/100)
min. 130 (120/150)
min. 60
(55/70)
DIN 7976-A2 C6,3x38
met afdichtende coating
DIN 9021-A2 A6,4
Geleiderrailhouder
Toets

ca. 20

Geleiderrail

Kaplengte
12

Bestelafmeting

100

verdere opdeling, zie tabel

32,5
100

Montagebeugel

kd010002324

permanent elastische
afdichting ter plaatse

12

Lamellenafmeting

32,5

Afb. 33:
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Inbouwvoorbeeld buitenjaloezieën types E 60/80/100 AF A6 met platte lamellen, geleiderrail en hoekkap
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Beschrijving
Verduisterings-Buitenjaloezieën
Verduisteringslamellen met railgeleiding
Motorbediening E 73/93/90 A6

baarheid en scheurvastheid evenals gedwongen buigplaatsen voor een gecontroleerde lusvorming. De lussen worden
door klemmen van roestvrij staal onwrikbaar met de lamellen verbonden.
De verbinding van de luskoorden met het draailager vindt
plaats door middel van een koppeling in rostvrij staal via een
koppelingsband, waardoor een exacte afstelling van de
lamellenpositie mogelijk is.

2
1

3

Optrekbanden
Van speciaal gecoat, zwart polyester.

Ondergeleider

4

6

KD010002476

5

Afb. 39: Buitenjaloezieën type E 93 A6
1 Bovengeleider
2
3
4
5
6

Middenmotor
Lamellen
Luskoord en optrekband
Zijgeleiding
Ondergeleider

Bovengeleider
59 mm breed, 51 mm hoog, bestaande uit een 1,5 mm dik,
geëxtrudeerd aluminiumprofiel zonder oppervlaktebehandeling. Draaistang van gegalvaniseerde vierkante staalbuis.
Onderhoudsvrij, afgeschermd teflonhoudend lager met
draairol en bandspoel in kunststof met segmentkering ter
voorkoming van het zich zelfstandig verplaatsen van de
lamellen.

Lamellen
73/93 mm breed, ca. 0,45 mm dik, uit een speciale aluminium legering, met een in een speciaal thermisch procédé
corrosiebestendig en lichtbestendig gemaakte coating.
Lamellen aan beide zijden aan de rand gewelfd, van een
speciaal profiel voorzien om tot een optimale bescherming
van de lamellen te komen. Een grotere verduistering wordt
behaald door het gebruik van donkere lamelkleuren.
In de voorste omboording is voor de betere verduistering en
geluidsdemping een licht-, ozon- en verouderingsbestendig
afdichtingsprofiel van zwart, licht elastisch kunststof ingewalst. Lamellen beurtelings van nippels voorzien.
Alle stanzingen in de lamellen zijn omlopend gewelfd om de
slijtage aan de optrekband op een minimum te reduceren.
Type E 90 A6 – Lamellengeometrie in golvend design.
Het doek gaat gesloten omlaag en horizontaal omhoog.

Lamelophanging
In zijdelings aangebrachte luskoorden spindop geverfd,
zwart weer- en UV-bestendig polyester met ingeweven aramidevezel, ter vermindering van krimp, verbetering van rek62

Draaibaar, geëxtrudeerd aluminiumprofiel, 73/93 mm
breed met stabilisatieribben, waarin de bevestigingsonderdelen van de optrekband opgenomen zijn en een opgeschoven lamel met dezelfde vorm als afsluiting onderaan. Zijafsluiting door zwarte, UV-stabiele en weersbestendige
eindkappen met verschuifbare railgeleiding van kunststof
die met glasvezels is versterkt.

Zijgeleiding
Zijgeleiding d.m.v. zwarte geleidernippels uit slagvaste glasvezelversterkte polyamide met de lamellen verbonden en
aan beide zijden voorzien van een nippel plus geleiderrails
25x18 mm en een U-profiel uit geëxtrudeerd aluminium met
ingewerkte zwarte kunststofranden ten behoeve van de
geluidsdemping inclusief de benodigde geleiderrailhouders.
Zijgeleiding met kabelgeleiding is niet mogelijk.
Om een maximale verduistering te verkrijgen kunnen er,
indien gewenst, afschermingen van aluminium 25 x100/
125x 45 mm (met toeslag) geleverd worden.

Aandrijving
Verborgen ingebouwde, onderhoudsvrije 230V middenmotor met planeetwielentransmissie met flensverbinding en
asuitgang aan beide zijden, ingebouwde eindschakelaar en
thermische beveiligingsschakelaars. De bovenste en onderste eindpositie kan d.m.v. insteltoetsen ingesteld worden.
Beveiliging IP54.

Bediening
Omhoogtrekken en laten zakken van de buitenjaloezie door
de schakelaar te gebruiken totdat deze vastklikt. Draaien
van de lamellen door een zacht aantikken van de desbetreffende richting. De schakelaar is voorzien van richtingspijlen.
Bij het bereiken van de bovenste of onderste eindpositie zorgen de in de motor ingebouwde eindschakelaars ervoor dat
de aandrijving automatisch stopt.

Oppervlaktebehandeling
Ondergeleider, geleiderrails en geleiderrailhouders zijn poedergecoat.
Aanwijzing: Voor de poedergecoate aluminium onderdelen
(behalve lamellen) geldt de RAL classic-kleurenkaart. De
kleuren DB 701, 702 en 703, 8 structuurkleuren conform
WAREMA-kleurenkaart evenals een C0 eloxering zijn ook
zonder extra kosten leverbaar. Camouflagekleuren en lichtgevende kleuren zijn uitgesloten.
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Overzicht
buitenjaloezieën

Maximale afmetingen

C 73/93/90 A6
E 73/93/90 A6
E 73/93/90 A6 AS
C 90 A55)
E 90 A55)

gemiddeld
gewicht
[kg/m2]
2,9
3,2
3,2
2,9
3,2

Verduisterings-/
windstabiele-/
façadesysteembuitenjaloezieën

Types

Maximale afmetingen1)
Enkelvoudige installatie
Gekoppelde installatie
Breedte2) [mm]
Breedte [mm]
OpperOpperHoogte
Aantal
zijdel.
Centrale
3)
vlakte
vlakte
[mm]
doeken
aandrij- aandrijmin.4)
max.
2
2
[m ]
[m ]
ving
ving
450
4500
4300
10,0
7000
12000
10,0
5
600
4500
4300
15,0
7000
12000
23–24
5
600
4500
4300
15,0
6000
10000
23–24
3
600
2700
3300
9,0
6000
9000
10,0
3
600
2700
3300
9,0
6000
8000
20,0
3

Tab. 10: Maximale afmetingen buitenjaloezieën types C/E 73/93/90 A6 en E 73/93/90 A6 AS

Pakkethoogte

Types

73/93
Uitsparingsbreedte

Uitsparingshoogte min.
190
205

73
93/90

Dubbel doek
lichtstuurbuitenjaloezieën

Kapdiepte
32

Maatinstructies
Pakkethoogte uit tabel
Pakkethoogte met werkpositie (AS) + 7 mm
Uitsparingshoogte = pakkethoogte + 15 mm
Kaphoogte = pakkethoogte + 20 mm
Kaphoogte
min.
195
210

* Minimum kaphoogte of minimum uitsparingshoogte
(De overlapping tussen de onderkant van de kap en de
bovenste lamel is gegarandeerd, omdat bij
verduisteringsjaloezieën de lengte van het doek door de
afstand tussen de bovenste lamel en bovengeleider
gecompenseerd wordt.)
KD010002510A

Beschaduwingshoogte
in de dag

ca. 15

Kaphoogte*
Uitsparingshoogte*

7

5)

TLT element
Drager, tabel
ladderkoorden

4)

Maximale afmetingen zonneaandrijving zie pagina 148.
Breedte = lamellenafmeting
De opgegeven maximumoppervlakken zijn afhankelijk van de hoogte. Bij afwijking van de aangeduide waarden altijd om informatie vragen!
Bij kleine breedtes kan het schuinlopen van de lamellen niet voorkomen worden.
Uitvoering met railgeleiding en lichtspleetafdekking - leverbaar vanaf mei 2010

Types

Uitsparingsbreedte min.
110
130

73
93/90

Aandrijvingen
Koppelingen

3)

12 (19 bij AS)

2)

Hoogte buitenjaloezie

1)

Gewelfde/
Platte lamellen
Design-buitenjaloezieën

Typeoverzicht
Draaigedrag

Maximale afmetingen/Maatinstructies
Verduisterings-Buitenjaloezieën
Verduisteringslamellen met railgeleiding

Kapdiepte min.
120
140

Pakkethoogte uit de hoogte van de buitenjaloezie berekend
Types
C 73
E 73
C 93/90
E 93/90

Hoogte buitenjaloezieën [mm]
1000 1200 1400 1600 1800
145
160
170
180
190
160
175
185
195
205
135
145
150
160
170
150
160
165
175
185

2000
200
215
175
190

2200
210
225
185
200

2400
220
235
190
205

2600
230
245
200
215

2800
240
255
210
225

3000
255
270
215
230

3200
265
280
225
240

3400
275
290
230
245

3600
285
300
240
255

3800
295
310
250
265

3400
290
305
240
255

3600
300
315
250
265

3800
315
330
260
275

4000
305
320
255
270

4200
315
330
265
280

4300
320
335
270
285

Geleidingen
Vrijdragende
buitenjaloezieën

Afb. 40: Maatinstructies buitenjaloezieën types C/E 73/93/90

C 73
E 73
C 93/90
E 93/90

Beschaduwingshoogte "in de dag" [mm]
1000 1200 1400 1600 1800 2000
155
165
180
190
200
210
170
180
195
205
215
225
140
150
160
165
175
185
155
165
175
180
190
200

2200
225
240
190
205

2400
235
250
200
215

2600
245
260
210
225

2800
255
270
215
230

3000
270
285
225
240

3200
280
295
235
250

Pakkethoogtes zijn benaderingswaarden, ze kunnen in de praktijk groter of kleiner uitvallen.
Buitenjaloezieën met werkpositie (AS): Pakket 7 mm hoger (montage met drager van de bovengeleider bestelnr. 551012).

Donkergrijze waarden: minimale kaphoogte bij C/E 73 = 195 mm en bij C/E 93/90 210 mm.
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63

Noodjaloeziesysteem,
NHK,
bevestigingsmateriaal

Types

Kappen
Beugel
Consoles

Pakkethoogte uit de beschaduwingshoogte "in de dag" berekend

Overzicht
buitenjaloezieën

Inbouwvoorbeeld
Verduisterings-Buitenjaloezieën
Verduisteringslamellen met railgeleiding

Typeoverzicht
Draaigedrag

Types E 73/93/90 A6 met hoekkap

permanent elastische
afdichting ter plaatse
DIN 7985-A2 M5x8

H05 RR-F
4G 0,75SW

Aansluitdoos voor apparaten

230V, 50Hz,
10A

Verduisterings-/
windstabiele-/
façadesysteembuitenjaloezieën

Pakkethoogte

DIN 7976-A2 C6.3x38
met afdichtende coating
DIN 9021-A2 A6.4

ca. 15

93 (73)
140 (120)
NYM-J 4x1,5mm²
min. 65
(55)

Dubbel doek
lichtstuurbuitenjaloezieën

Hoogte buitenjaloezie¹⁾

Geleiderraillengte

Kaphoogte

60

32

Gewelfde/
Platte lamellen
Design-buitenjaloezieën

12

7

Drager

Geleiderrail
Lengte = buitenjaloeziehoogte - 40 mm

Aandrijvingen
Koppelingen

TLT element
Drager, tabel
ladderkoorden

Toets

Kaplengte
Bestelafmeting

12
32.5

Lamellenafmeting

Afscherming

verdere opdeling
zie tabel

100

Montagebeugel
Geleidingen
Vrijdragende
buitenjaloezieën

100

KD010002512

permanent elastische
afdichting ter plaatse

Afb. 42:
1)

Inbouwvoorbeeld buitenjaloezieën types E 73/93/90 A6 met hoekkap

Bij verduisteringsjaloezieën moet de ondergeleider bij gesloten doek een zo klein mogelijke afstand hebben tot de vensterbank om de best mogelijke verduistering te bereiken.

* Minimale kaphoogte bij E 73 A6 = 195 mm en bij E 93/90 A6 = 210 mm
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65

Kappen
Beugel
Consoles

32.5

Noodjaloeziesysteem,
NHK,
bevestigingsmateriaal

12

