Compact AR/VL

screen

Compact AR/VL - beschrijvingstekst voor lastenboek

Zonwering in een bergingskast gemonteerd vóór het raam, die het
licht tempert en een redelijk zicht naar buiten toelaat. De zijflenzen
van de kast zijn voorzien van eindstukken die passend bovenaan
in de geleiders schuiven zodat men een zelfdragend geheel vormt.
De montage van de screen wordt dan herleid tot het bevestigen
van de geleiders.
.
- Bergingskast: afgeronde kast, tweedelig 60 x 60, driedelig
73 x 73, 85 x 85 of 125 x 125 mm uit geëxtrudeerde aluminium profielen. De zijflens 60 mm bestaande uit PVC is verkrijgbaar in wit,
bruin, grijs of zwart. Alle andere zijflenzen worden gemoffeld in het
gewenste kleur. Deze flenzen zijn voorzien van eindstukken die
passend in de geleiders schuiven. De assemblage van de zijflenzen gebeurt met inox schroeven, de kast wordt afgesloten door
een voorplaat met een clipssysteem waardoor de oprolas goed bereikbaar blijft. In opgerolde stand komt de onderlat gedeeltelijk in
de kast.
- Geleiders: U-vorming geëxtrudeerde aluminium profielen met
weerhaken waardoor de geleidingsnokken van de onderlat steeds
in de geleider gehouden worden. Voorzien van borstels voor een
geluidsarme werking. Geleider 26 x 29 of 26 x 45 en tussengeleider 51 x 29 mm voor frontale bevestiging met clips of schroef met
afdekdopje, met of zonder geleidersteunen. Voor een zijdelingse
bevestiging is de geleider 26 x 20 mm voorzien.
.
- Onderlat: kokervormig profiel 18 x 36 mm uit geëxtrudeerd aluminium. Op de uiteinden is dit profiel voorzien van zwarte kunststof
geleidingsnokken met een aangepaste vorm die het uitwaaien uit
de geleiders verhinderd. Dit profiel heeft bovenaan een gleuf waarin het doek met doekpees geschoven wordt. Om het doek strakker
te spannen wordt een ballast ingeschoven van 1.57 kg/lm.
.
- Bergingskast - geleiders - onderlat:
* geanodiseerd in natuurkleur 15 micron.
* gelakt - elektrostatisch spuitprocédé met polyesterpoeder
- wit RAL 9010
- bruin RAL 8019
- RAL...
- Doek: isoleert op doeltreffende wijze, absorbeert en stoot de zonnewarmte af, filtert het licht en laat een redelijk zicht naar buiten
toe. Onder- en bovenkant hebben meestal een gelaste zoom waarin de doekpees geschoven wordt. Uitgebreid kleurengamma
beschikbaar.
.
'sergé' / 'natté': geweven uit geplastificeerde glasvezeldraden.
Het weefsel is vormvast, ongevoelig voor vocht en warmte, rotvrij en lichtecht - coëfficiënt 7 à 8, uitgezonderd wit. De zijkanten
van het doek zijn verstevigd met een opgelaste band. Het doek
krijgt een horizontale lasnaad indien de screen hoger is dan
2250 mm.
.
Technische specificaties:
.
'sergé'
- gewicht: +/- 525 g/m²
- aantal draden in de ketting: 18/cm
- aantal draden in de inslag: 14/cm
- treksterkte op de proefstrook 5 cm:
ketting >= 250 daN - inslag >= 150 daN
- scheurweerstand:
ketting >= 6 daN - inslag >= 7 daN
- dikte: +/- 0.68 mm
- brandklasse: M1
- SC 1/4" CL - 0° (ZTR) = 0.11 à 0.26 - Tv = 3 à 20
'natté'
- gewicht: +/- 450 g/m²
- aantal draden in de ketting: 14/cm
- aantal draden in de inslag: 14/cm
- treksterkte op de proefstrook 5 cm:
ketting >= 200 daN - inslag >= 200 daN
- scheurweerstand:
ketting >= 4 daN - inslag >= 4 daN
- dikte: +/- 0.56 mm
- brandklasse: M1
- SC 1/4" CL - 0° (ZTR) = 0.17 à 0.22 - Tv = 12 à 19
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'soltis 92' / 'soltis 86': geweven uit polyestergarens, afgewerkt
met een vuilafstotende PVC coating. Het polymeren geeft een
uitstekende kleurvastheid gedurende lange tijd. Maatvast door
een dubbele weerstand tegen vervorming in ketting en inslag.
Bestand tegen regen, wind en temperaturen tussen -30°C en
+80°C. Het doek krijgt een horizontale lasnaad indien de
screen breder is dan 1800 mm en hoger dan 1520 mm.
.
Technische specificaties:
.
'soltis 92'
- gewicht: +/- 420 g/m²
- aantal draden in de ketting: 9/cm
- aantal draden in de inslag: 10.5/cm
- treksterkte op de proefstrook 5 cm:
ketting 310 daN - inslag 210 daN
- scheurweerstand:
ketting 40 daN - inslag 20 daN
- dikte: +/- 0.45 mm.
- brandklasse: M1
- SC 1/4" CL - 0° (ZTR) = 0.10 à 0.23 - Tv = 2 à 12
'soltis 86'
- gewicht: +/- 380 g/m²
- aantal draden in de ketting: 7.5/cm
- aantal draden in de aanslag: 5/cm
- treksterkte op de proefstrook 5 cm:
ketting 230 daN - inslag 160 daN
- scheurweerstand:
ketting 45 daN - inslag 20 daN
- dikte: +/- 0.43 mm
- brandklasse: M1
- SC 1/4" CL - 0° (ZTR) = 0.23 à 0.33 - Tv = 16 à 26
SC 1/4" CL - 0° (ZTR) = relatieve zontoetredingsfactor
Tv = zichtbare lichttransmissie
De variërende waarden van deze begrippen zijn afhankelijk van de
kleur van het doek - zie NF335/250.

- Bediening: het doek wordt opgerold op een geprofileerde buis,
uit aluminium of staal, van aangepaste diameter en meestal voorzien van een gleuf waarin het doek met doekpees geschoven
wordt. Deze buis wordt zijdelings gemonteerd op uitschuifbare
lagers en aangedreven door:
.
* Stangbediening: windwerk op de zijflens gemonteerd, met zelfremmend worm- wormwielmechanisme dat het doek laat stoppen op iedere gewenste hoogte. In de oprolbuis is een regelbare eindeloop
voorzien, die belet dat het neergelaten doek verkeerd oprolt.
Bediening binnen of buiten met vaste of afneembare stang en plooibaar handslinger van geanodiseerd aluminium en handgrepen van
grijze kunststof.
.
De verbinding tussen de bedieningsstang en het windwerk gebeurt
door het raam over een cardankoppeling van 90°, 53° of 0°. In een
ruststand wordt de handslinger op zijn plaats gehouden door een
stanghouder.
.
* Elektrisch: buismotor ingebouwd in de oprolas, is enkelfasig 220
Volt met een vermogen variërend van 75 tot 120 Watt en een koppel van 4 tot 15 Nm. De motor is voorzien van instelbare eindschakelaars die de motor automatisch stoppen wanneer het doek boven
of onder is. Een ingebouwde thermische beveiliging beschermt de
motor tegen oververhitting bij opeenvolgende bedieningen.
.
Bediening d.m.v. schakelaar: inbouw of opbouw.
.
Mogelijkheid van groepssturing per gevel / per verdiep en/of automatische sturing met zonnecel en windwachter.
.
* Koordbediening: lintschijf uit kunststof met mof passend in de geprofileerde as, en gelagerd in het uitschuifbare kussen van de zijflens. Bediening langs binnen met nylonlint door het raam over een
lintrolletje naar een draaibare lintoproller - opbouwtype.
.

= keuzemogelijkheid

Stangbediening

screen
Compact AR/VL

Plafondsteun

N335/000
02/06

TOEPASSING
Zonwering in een bergingskast gemonteerd vóór het raam, die het
licht tempert en een redelijk zicht naar buiten toelaat.
De montage wordt herleid tot het bevestigen van de geleiders.
Bediening met stang, elektrisch of koord. Vooral toe te passen bij
bestaande raam- of gevelconstructies, zowel voor grootbouw,
horeca, industrie, burelen of privaat.

Afstandssteun

Elektrische bediening

Geleidersteun

Koordbediening

TYPES - BEGRENZINGEN
Er zijn vier verschillende kastgroottes beschikbaar:
60 mm (VL1060), 73 mm (VL1073), 85 mm (VL1085) of 125 mm
(VL1125).
De gebruiksgrenzen per bediening, kastgrootte en doekverdeling
zijn bepaald in meerdere grafieken.
Max. afmetingen:
- breedte 6.00 m.
- hoogte 3.00 m.
UITVOERING
- Bergingskast, geleiders en onderlat uit aluminium, geanodiseerd
in natuurkleur (15 micron) of gelakt in wit RAL 9010 of bruin
RAL 8019.
- Zijflenzen van de bergingskast uit kunststof (60mm) in wit, bruin,
grijs en zwart of uit aluminium (73, 85 en 125 mm) gemoffeld in
het gewenste kleur.
- Geleidingsnokken van de onderlat uit kunststof - zwart.
- Doek uit geplastificeerde glasvezeldraden "sergé" - ruime keuze
zie kleurengamma.
VARIANTES OP UITVOERING - meerprijzen
- Bergingskast, geleiders en onderlat
- alle mogelijke RAL - kleuren.
- plafond- en muursteunen voor bredere bergingskasten.
- geleidersteunen bij bevestiging met clipsen waar geen
raamdorpel voorzien is.
- afstandssteunen voor geleiders: bij omgekeerde
oprolling of waar hindernissen rechtstreekse montage
beletten. (waterneuzen ed. ...)
- Doek
- glasvezel
- "natté" - minder dichte weving
-polyester
- "soltis 92" - dichte weving
- "soltis 86" - minder dichte weving
- Stangbediening
- stang afneembaar
- bediening buiten
- cardan 53° en 0° i.p.v. 90°
- windwerk op de middensteun
ONDERHOUD - HERSTELLING
- Onderhoud: schoonmaken met water en niet aggressieve
detergenten, het doek vooraf stofvrij maken met halfzachte
borstel. Scharnier- en draaipunten om het jaar voorzien van een
druppel dunne olie.
- Bij een eventuele herstelling is de oprolas steeds goed
bereikbaar door het clipssysteem van de voorplaat en
gemakkelijk te demonteren door de uitschuifbare lagers.
BRANDCLASSIFICATIE
- Doeken "sergé" en "natté" hebben een classificatie M1, dus
onontvlambaar en brandvertragend.
- Doeken "soltis 92" hebben een classificatie M1.
- Doeken "soltis 86" hebben een classificatie M1.

Geleider 26/20

Geleider 26/29

Geleider 26/45

Tussengeleider 51/29

ALGEMEENHEDEN
- Afwerking: alles wordt op maat gemaakt.
- Prijzen, documentatie en kleurstalen:
aan te vragen bij NV. F.D.S.
- Garanties: bij normaal gebruik 1 jaar.
- Bouwtechnische assistentie en referenties op aanvraag.
- Beschrijvingstekst voor lastenboek: zie technische brochure.

Screen
Samenstelling / éclaté

Screen

Compact AR/VL1085/E - kabeluitgang / sortie du câble

FixScreen : Beschrijving voor lastenboek

Windvaste verticale zonwering al dan niet in een bergingskast gemonteerd voor
of op het raam, die het licht tempert en een redelijk zicht naar buiten toe laat.
De zijflenzen van de kast zijn voorzien van eindstukken die passend bovenaan
in de geleiders schuiven zodat men een zelfdragend geheel vormt. De montage van de solfixscreen wordt dan herleid tot het bevestigen van de geleiders.
- Bergingskast: afgeronde kast, driedelig 110 x 110 mm uit geëxtrudeerde aluminium profielen. De aluminium zijflenzen zijn voorzien van
eindstukken die passend in de geleiders schuiven. De assemblage van   de
zijflenzen gebeurt met inox schroeven, de kast wordt afgesloten door
een voorplaat met een draaifunctie waardoor de oprolas goed bereikbaar blijft. In opgerolde stand komt de onderlat gedeeltelijk in de kast.
- Geleiders: bestaat uit een twee-delige geëxtrudeerde aluminium geleiders,
34 x 48 mm, die met elkaar verbonden zijn met inox schroeven. Binnenin
deze samengestelde geleider bevindt zich een kunststofprofiel die het doek
met rits strak houdt. Dit interne kunststofprofiel is voorzien van zelfklevende rubber strips om een geluidsarme werking te bekomen. De geleider kan
zowel frontaal als zijdelings bevestigd worden door middel van schroeven.
- Onderlat: afgerond kokervormig profiel, 27 x 51 mm, uit geëxtrudeerd aluminium. Op de uiteinden is dit profiel voorzien van samengestelde kunststofnokken die in de geleider schuiven. Het profiel heeft bovenaan een gleuf waarin het doek met doekpees wordt
geschoven. Onderaan wordt een dichtingsstrip voorzien bestaande uit
zacht PVC. Om het doek strakker te spannen wordt een ballast ingeschoven van 1,61 of 2,40 kg/lm, dit afhankelijk van de doekoppervlakte.
- Bergingskast - geleiders - onderlat:                                               
* geanodiseerd in natuurkleur 15 micron.
* gelakt - elektrostatisch spuitprocédé met polyester
poeder.
		
- wit RAL 9010.
		
- bruin RAL 8019
		
- RAL...
- Doek: isoleert op doeltreffende wijze, absorbeert en stoot de zonnewarmte af, filtert het licht en laat een redelijk zicht naar buiten toe. Onder- en bovenkant hebben meestal een gelaste zoom waarin de doekpees
geschoven wordt. De zijkanten van het doek zijn voorzien van een opgelaste rits. Uitgebreid kleurengamma van het doek beschikbaar.                  
‘sergé / natté’ :
geweven
uit
geplastificeerde
glasvezeldraden.
Het weefsel is vormvast, ongevoelig voor vocht en warmte, rotvrij en lichtecht - coëfficiënt 7 à 8, uitgezonderd wit. Het doek krijgt
een horizontale lasnaad indien de solfixscreen hoger is dan 2250 mm.
Technische gegevens:
‘sergé’
- gewicht: +/- 525 g/m²
- aantal draden in de ketting: 18/cm
- aantal draden in de inslag: 14/cm
- treksterkte op de proefstrook 5 cm:
	  ketting >= 250 daN - inslag >= 150 daN
- scheurweerstand:
	  ketting >= 6 daN - inslag >= 7 daN
- dikte: +/- 0,68 mm
- brandklasse: M1
- SC 1/4” CL - 0° (ZTR) = 0,11 à 0,26 - Tv = 3 à 20
‘natté’
- gewicht: +/- 450 g/m²
- aantal draden in de ketting: 14/cm
- aantal draden in de inslag: 14/cm
- treksterkte op de proefstrook 5 cm:
	  ketting >= 200 daN - inslag >= 200 daN
- scheurweerstand:
	  ketting >= 4 daN - inslag >= 4 daN
- dikte: +/- 0,56 mm
- brandklasse: M1
- SC 1/4” CL - 0° (ZTR) = 0,17 à 0,22 - Tv = 12 à 19

‘soltis 92’/‘soltis 86’ : geweven uit polyestergarens, afgewerkt met een  
vuilafstotende PVC coating. Het polymeren geeft een uitstekende kleurvastheid gedurende lange tijd. Maatvast door een dubbele weerstand
tegen vervorming in ketting en inslag. Bestand tegen regen, wind en temperaturen tussen -30°C en +80°C. Het doek krijgt een horizontale   lasnaad
indien de solfixscreen breder is dan 1800 mm en hoger is dan 1520 mm.
Technische specificaties:
‘soltis 92’
- gewicht: +/- 420 g/m²
- aantal draden in de ketting: 9/cm
- aantal draden in de inslag: 10,5/cm
- treksterkte op de proefstrook 5 cm:
	  ketting >= 310 daN - inslag >= 210 daN
- scheurweerstand:
	  ketting >= 40 daN - inslag >= 20 daN
- dikte: +/- 0,45 mm
- brandklasse: M1
- SC 1/4” CL - 0° (ZTR) = 0,10 à 0,23 - Tv = 2 à 12
‘soltis 86’
- gewicht: +/- 380 g/m²
- aantal draden in de ketting: 7,5/cm
- aantal draden in de inslag: 5/cm
- treksterkte op de proefstrook 5 cm:
	  ketting >= 230 daN - inslag >= 160 daN
- scheurweerstand:
	  ketting >= 45 daN - inslag >= 20 daN
- dikte: +/- 0,43 mm
- brandklasse: M1
- SC 1/4” CL - 0° (ZTR) = 0,23 à 0,33 - Tv = 16 à 26
SC 1/4” CL - 0° (ZTR) = relatieve zontoetredingsfactor
Tv = zichtbare lichttransmissie
De variërende waarden van deze begrippen zijn afhankelijk van de kleur van
het doek - zie vanaf NF335/250.
- Bediening: het doek wordt opgerold op een geprofileerde stalen buis Ø 78 mm
en voorzien van een gleuf waarin het doek met doekpees geschoven wordt. Deze
buis wordt zijdelings gemonteerd op uitschuifbare lagers en aangedreven door:
* stangbediening : windwerk op een lager gemonteerd, met zelfremmend
worm- wormwielmechanisme dat het doek laat stoppen op iedere gewenste
hoogte. Bediening binnen met   vaste   of afneembare stang en plooibare
handslinger van geanodiseerd aluminium en handgrepen van grijze kunststof. De verbinding tussen de bedieningsstang en het windwerk gebeurt
door het raam over een cardankoppeling van   90°  of   53°. In een ruststand
wordt de handslinger op zijn plaats gehouden door een stanghouder.
* elektrisch : buismotor ingebouwd in de oprolas, is enkelfasig 220 Volt met
een vermogen variërend van 90 tot 120 Watt en een koppel van 6 tot 15
Nm. De motor is voorzien van instelbare eindschakelaars die de motor automatisch stoppen wanneer het doek boven of onder is. Een ingebouwde
thermische beveiliging beschermt de motor tegen oververhitting bij opeenvolgende bedieningen. Bediening d.m.v. schakelaar: inbouw of opbouw .
Mogelijkheid van groepssturing per gevel / per verdiep en/of automatische
sturing met zonnecel en
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FixScreen

TOEPASSING

Windvaste verticale zonwering al dan niet in een bergingskast
gemonteerd voor of op het raam, die het licht tempert en een redelijk
zicht naar buiten toe laat.                                        
De montage wordt herleid tot het bevestigen van de geleiders.                                                           
Bediening met stang of elektrisch. Vooral toe te passen
bij bestaande raam- of gevelconstructies, zowel voor grootbouw,
horeca, industrie, burelen of privaat.            

TYPES - BEGRENZINGEN

Er is één kastgrootte beschikbaar: 110 mm.
De gebruiksgrenzen per bediening en doekverdeling zijni
bepaald in meerdere grafieken
Max. afmetingen:
- breedte: 4 m.
- hoogte:	  3 m.

UITVOERING

- Bergingskast, geleiders en onderlat uit aluminium, geanodiseerd in
natuurkleur (15 micron) of gelakt in wit RAL 9010 of bruin RAL 8019.
- Zijflenzen van de bergingskast uit aluminium, gemoffeld in het gewenste kleur.
- Geleidingsnokken van de onderlat uit kunststof - wit / zwart.
- Doek uit geplastificeerde glasvezeldraden “sergé” - zijkanten voorzien
van rits - ruime keuze, zie kleurengamma.

VARIANTES OP UITVOERING

- Bergingskast, geleiders en onderlat
- alle mogelijke RAL-kleuren.
- Doek
- glasvezel
		
- “natté” - minder dichte weving.
- polyester
		
- “soltis 92” - dichte weving.
		
- “soltis 86” - minder dichte weving.
- verduisterend glasvezeldoek bedekt met een laag soepele PVC - aan 		
beide zijden

- Stangbediening

- stang afneembaar.
- bediening buiten.
- cardan 53° ipv 90°.

ONDERHOUD - HERSTELLING

- Onderhoud: schoonmaken met water en niet aggressieve detergenten, het  doek vooraf
stofvrij maken met halfzachte borstel. Scharnier- en draaipunten om het jaar voorzien van een
druppel dunne olie.
- Bij een eventuele herstelling is de oprolas steeds goed bereikbaar door het scharniersyteem
van de voorplaat en gemakkelijk te demonteren door de uitschuifbare lagers.

BRANDCLASSIFICATIE

- Doeken “sergé” en “natté” hebben een classificatie M1, dus onontvlambaar 	  en brandvertragend.
- Doeken “soltis 92” hebben een classificatie M1.
- Doeken “soltis 86” hebben een classificatie M1.

ALGEMEENHEDEN
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- Afwerking: alles wordt op maat gemaakt.
- Prijzen, documentatie en kleurstalen:
Garanties: bij normaal gebruik 1 jaar.
- Bouwtechnische assistentie en referenties op aanvraag.
- Beschrijvingstekst voor lastenboek: zie technische
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FixScreen : Samenstelling
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FixScreen : afmetingen

Technische wijzigingen voorbehouden - versie

FixScreen : montage achter slag

met halve kast
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plaatsing zonder kast

FixScreen : montage achter slag
plaatsing met halve kast

plaatsing zonder kast
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FixScreen : geleiders

Enkele geleider

(zowel frontaal als zijdelings te bevestigen)
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FixScreen : geleidersteunen

Geleidersteun

Technische wijzigingen voorbehouden - versie 04.2010

