
 '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

'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

screen
Compact AR/VL - beschrijvingstekst voor lastenboek
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Compact AR/VL

= keuzemogelijkheid

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 pro-
fielen. 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 zijflen-
zen gebeurt met inox schroeven, de kast wordt afgesloten door 
een voorplaat met een clipssysteem waardoor de oprolas goed be-
reikbaar 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 tussengelei-
der 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 alumi-
nium. 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 waar-
in het doek met doekpees geschoven wordt. Om het doek strakker 
te spannen wordt een ballast ingeschoven van 1.57 kg/lm.            .

- Doek: isoleert op doeltreffende wijze, absorbeert en stoot de zon-
newarmte af, filtert het licht en laat een redelijk zicht naar buiten 
toe. Onder- en bovenkant hebben meestal een gelaste zoom waar-
in de doekpees geschoven wordt. Uitgebreid kleurengamma       
beschikbaar.            .

- Bergingskast - geleiders - onderlat:
    * geanodiseerd in natuurkleur 15 micron.
    * gelakt - elektrostatisch spuitprocédé met polyesterpoeder
          - wit RAL 9010
          - bruin RAL 8019
          - RAL...

'sergé' / 'natté': geweven uit geplastificeerde glasvezeldraden. 
Het weefsel is vormvast, ongevoelig voor vocht en warmte, rot-
vrij 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:                                                              .

- Bediening: het doek wordt opgerold op een geprofileerde buis, 
uit aluminium of staal, van aangepaste diameter en meestal voor-
zien van een gleuf waarin het doek met doekpees geschoven 
wordt. Deze buis wordt zijdelings gemonteerd op uitschuifbare     
lagers en aangedreven door:                                                      .

'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.

* Stangbediening: windwerk op de zijflens gemonteerd, met zelfrem-
mend worm- wormwielmechanisme dat het doek laat stoppen op ie-
dere 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 plooi-
baar 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 kop-
pel van 4 tot 15 Nm. De motor is voorzien van instelbare eindscha-
kelaars 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 auto-
matische sturing met zonnecel en windwachter.                             .

* Koordbediening: lintschijf uit kunststof met mof passend in de ge-
profileerde as, en gelagerd in het uitschuifbare kussen van de zij-
flens. Bediening langs binnen met nylonlint door het raam over een 
lintrolletje naar een draaibare lintoproller - opbouwtype.                   .                           
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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.
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.

- 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.

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.

Plafondsteun

Afstandssteun

Geleidersteun

Geleider 26/20 Geleider 26/29 Geleider 26/45 Tussengeleider 51/29

Koordbediening

Elektrische bediening

Stangbediening

VARIANTES OP UITVOERING - meerprijzen
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Windvasteiverticaleizonweringialidaninietiinieenibergingskastigemonteerdivoori
ofiopihetiraam,idieihetilichtitempertienieeniredelijkizichtinaaribuitenitoeilaat.i
Deizijflenzenivanideikastizijnivoorzienivanieindstukkenidieipassendibovenaani
inideigeleidersischuivenizodatimenieenizelfdragendigeheelivormt.iDeimonta-
geivanideisolfxscreeniwordtidaniherleiditotihetibevestigenivanideigeleiders.

- Bergingskast:i afgerondei kast,i driedeligi 110i xi 110i mmi uiti geëxtru-
deerdei aluminiumi profelen.i Dei aluminiumi zijflenzeni zijni voorzieni vani
eindstukkeni diei passendi ini dei geleidersi schuiven.i Dei assemblagei vani i dei
zijflenzeni gebeurti meti inoxi schroeven,i dei kasti wordti afgesloteni doori
eeni voorplaati meti eeni draaifunctiei waardoori dei oprolasi goedi bereik-
baari blijft.i Ini opgeroldei standi komti dei onderlati gedeeltelijki ini dei kast.

- Geleiders:ibestaatiuitieenitwee-deligeigeëxtrudeerdeialuminiumigeleiders,i
34i xi 48i mm,i diei meti elkaari verbondeni zijni meti inoxi schroeven.i Binnenini
dezeisamengesteldeigeleideribevindtizichieenikunststofprofelidieihetidoeki
meti ritsi straki houdt.i Diti internei kunststofprofeli isi voorzieni vani zelfkleven-
deirubberistripsiomieenigeluidsarmeiwerkingiteibekomen.iDeigeleiderikani
zoweli frontaali alsi zijdelingsi bevestigdi wordeni doori middeli vani schroeven.

- Onderlat:i afgerondi kokervormigi profel,i 27i xi 51i mm,i uiti geëx-
trudeerdi aluminium.i Opi dei uiteindeni isi diti profeli voorzieni vani sa-
mengesteldei kunststofnokkeni diei ini dei geleideri schuiven.i Heti pro-
feli heefti bovenaani eeni gleufi waarini heti doeki meti doekpeesi wordti
geschoven.i Onderaani wordti eeni dichtingsstripi voorzieni bestaandei uiti
zachti PVC.i Omi heti doeki strakkeri tei spanneni wordti eeni ballasti inge-
schoveni vani 1,61i ofi 2,40i kg/lm,i diti afhankelijki vani dei doekoppervlakte.

- Bergingskast - geleiders - onderlat:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
i i*igeanodiseerdiininatuurkleuri15imicron. i
i *igelakti-ielektrostatischispuitprocédéimetipolyester i
poeder.

i i -iwitiRALi9010.
i i -ibruiniRALi8019
i i -iRAL...

- Doek:i isoleerti opi doeltreffendei wijze,i absorbeerti eni stooti dei zonne-
warmtei af,i flterti heti lichti eni laati eeni redelijki zichti naari buiteni toe.i On-
der-i eni bovenkanti hebbeni meestali eeni gelastei zoomi waarini dei doekpeesi
geschoveni wordt.i Dei zijkanteni vani heti doeki zijni voorzieni vani eeni opge-
lasteirits.iUitgebreidikleurengammaivanihetidoekibeschikbaar.i i i i i i i i i i i i i i i i i i

‘sergéi/inatté’ :i geweveni uiti geplastifceerdei glasvezeldraden.i
Heti weefseli isi vormvast,i ongevoeligi voori vochti eni warmte,i rot-
vriji eni lichtechti -i coëfficiënti 7i ài 8,i uitgezonderdi wit.i Heti doeki krijgti
eeni horizontalei lasnaadi indieni dei solfxscreeni hogeri isi dani 2250i mm.i
Technischeigegevens:
‘sergé’

i -igewicht:i+/-i525ig/m²
i -iaantalidradeniinideiketting:i18/cm
i -iaantalidradeniinideiinslag:i14/cm
i -itreksterkteiopideiproefstrooki5icm:
i iikettingi>=i250idaNi-iinslagi>=i150idaN
i -ischeurweerstand:
i iikettingi>=i6idaNi-iinslagi>=i7idaN
i -idikte:i+/-i0,68imm
i -ibrandklasse:iM1
i -iSCi1/4”iCLi-i0°i(ZTR)i=i0,11iài0,26i-iTvi=i3iài20

‘natté’
i -igewicht:i+/-i450ig/m²
i -iaantalidradeniinideiketting:i14/cm
i -iaantalidradeniinideiinslag:i14/cm
i -itreksterkteiopideiproefstrooki5icm:
i iikettingi>=i200idaNi-iinslagi>=i200idaN
i -ischeurweerstand:
i iikettingi>=i4idaNi-iinslagi>=i4idaN
i -idikte:i+/-i0,56imm
i -ibrandklasse:iM1
i -iSCi1/4”iCLi-i0°i(ZTR)i=i0,17iài0,22i-iTvi=i12iài19

‘soltisi92’/‘soltisi86’ :i geweveni uiti polyestergarens,i afgewerkti meti eenii
vuilafstotendei PVCi coating.i Heti polymereni geefti eeni uitstekendei kleur-
vastheidi gedurendei langei tijd.i Maatvasti doori eeni dubbelei weerstandi
tegeni vervormingi ini kettingi eni inslag.i Bestandi tegeni regen,i windi eni tem-
peratureni tusseni -30°Ci eni +80°C.i Heti doeki krijgti eeni horizontalei i lasnaadi
indieni dei solfxscreeni brederi isi dani 1800i mmi eni hogeri isi dani 1520i mm.
Technischeispecifcaties:
‘soltisi92’

i -igewicht:i+/-i420ig/m²
i -iaantalidradeniinideiketting:i9/cm
i -iaantalidradeniinideiinslag:i10,5/cm
i -itreksterkteiopideiproefstrooki5icm:
i iikettingi>=i310idaNi-iinslagi>=i210idaN
i -ischeurweerstand:
i iikettingi>=i40idaNi-iinslagi>=i20idaN
i -idikte:i+/-i0,45imm
i -ibrandklasse:iM1
i -iSCi1/4”iCLi-i0°i(ZTR)i=i0,10iài0,23i-iTvi=i2iài12
‘soltisi86’

i -igewicht:i+/-i380ig/m²
i -iaantalidradeniinideiketting:i7,5/cm
i -iaantalidradeniinideiinslag:i5/cm
i -itreksterkteiopideiproefstrooki5icm:
i iikettingi>=i230idaNi-iinslagi>=i160idaN
i -ischeurweerstand:
i iikettingi>=i45idaNi-iinslagi>=i20idaN
i -idikte:i+/-i0,43imm
i -ibrandklasse:iM1
i -iSCi1/4”iCLi-i0°i(ZTR)i=i0,23iài0,33i-iTvi=i16iài26
SCi1/4”iCLi-i0°i(ZTR)i=irelatieveizontoetredingsfactor
Tvi=izichtbareilichttransmissie
Deivariërendeiwaardenivanidezeibegrippenizijniafhankelijkivanideikleurivani
hetidoeki-izieivanafiNF335/250.

- Bediening:ihetidoekiwordtiopgeroldiopieenigeprofleerdeistalenibuisiØi78immi
enivoorzienivanieenigleufiwaarinihetidoekimetidoekpeesigeschoveniwordt.iDezei
buisiwordtizijdelingsigemonteerdiopiuitschuifbareilagersieniaangedrevenidoor:

*istangbediening :iwindwerkiopieenilagerigemonteerd,imetizelfremmendi
worm-iwormwielmechanismeidatihetidoekilaatistoppeniopiiedereigewenstei
hoogte.iBedieningibinnenimetii vaste iiofi afneembare istangieniplooibarei
handslingeri vani geanodiseerdi aluminiumi eni handgrepeni vani grijzei kunst-
stof.i Dei verbindingi tusseni dei bedieningsstangi eni heti windwerki gebeurti
doorihetiraamioverieenicardankoppelingivanii 90°iiofii 53°.iInieeniruststandi
wordti dei handslingeri opi zijni plaatsi gehoudeni doori eeni stanghouder.

*ielektrisch :ibuismotoriingebouwdiinideioprolas,iisienkelfasigi220iVoltimeti
eeni vermogeni variërendi vani 90i toti 120i Watti eni eeni koppeli vani 6i toti 15i
Nm.i Dei motori isi voorzieni vani instelbarei eindschakelaarsi diei dei motori au-
tomatischi stoppeni wanneeri heti doeki boveni ofi onderi is.i Eeni ingebouwdei
thermischeibeveiligingibeschermtideimotoritegenioververhittingibijiopeen-
volgendei bedieningen.i Bedieningi d.m.v.i schakelaar:i inbouw i ofi opbouw .
Mogelijkheidivanigroepssturingiperigeveli/iperiverdiepien/ofiautomatischei
sturingimetizonnecelieni

i i

i ii=ikeuzemogelijkheid

FixScreen : Beschrijving voor lastenboek
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TOEPASSING
Windvastei verticalei zonweringi ali dani nieti ini eeni bergingskast
gemonteerdi voori ofi opi heti raam,i diei heti lichti temperti eni eeni redelijk
zichti naari buiteni toei laat.i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Deimontageiwordtiherleiditotihetibevestigenivanideigeleiders.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bedieningi meti stangi ofi elektrisch.i Voorali toei tei passeni
biji bestaandei raam-i ofi gevelconstructies,i zoweli voori grootbouw,
horeca,i industrie,i bureleni ofi privaat.i i i i i i i i i i i i

TYPES - BEGRENZINGEN
Eriisiéénikastgrootteibeschikbaar:i110imm.
Deigebruiksgrenzeniperibedieningienidoekverdelingizijni
bepaaldiinimeerdereigrafekeni
Max.iafmetingen:
i -ibreedte:i4im.
i -ihoogte:i ii3im.

UITVOERING
-iBergingskast,igeleidersienionderlatiuitialuminium,igeanodiseerdiini
natuurkleuri(15imicron)iofigelaktiiniwitiRALi9010iofibruiniRALi8019.i
-iZijflenzenivanideibergingskastiuitialuminium,igemoffeldiinihetige-
wensteikleur.i
-iGeleidingsnokkenivanideionderlatiuitikunststofi-iwiti/izwart.
-iDoekiuitigeplastifceerdeiglasvezeldradeni“sergé”i-izijkantenivoorzieni
vaniritsi-iruimeikeuze,izieikleurengamma.

VARIANTES OP UITVOERING
- Bergingskast, geleiders en onderlat
i -ialleimogelijkeiRAL-kleuren.
- Doek
i -iglasvezel
i i -i“natté”i-iminderidichteiweving.
i -ipolyester
i i -i“soltisi92”i-idichteiweving.
i i -i“soltisi86”i-iminderidichteiweving.
i -iverduisterendiglasvezeldoekibedektimetieenilaagisoepeleiPVCi-iaanii i
beideizijden
- Stangbediening
i -istangiafneembaar.
i -ibedieningibuiten.
i -icardani53°iipvi90°.

ONDERHOUD - HERSTELLING
-iOnderhoud:ischoonmakenimetiwaterieninietiaggressieveidetergenten,ihetiidoekivoorafi
stofvrijimakenimetihalfzachteiborstel.iScharnier-ienidraaipunteniomihetijaarivoorzienivanieeni
druppelidunneiolie.
-iBijieenieventueleiherstellingiisideioprolasisteedsigoedibereikbaaridoorihetischarniersyteemi
vanideivoorplaatienigemakkelijkiteidemonterenidoorideiuitschuifbareilagers.

BRANDCLASSIFICATIE
-iDoekeni“sergé”ieni“natté”ihebbenieeniclassifcatieiM1,idusionontvlambaariiiienibrandvertra-
gend.
-iDoekeni“soltisi92”ihebbenieeniclassifcatieiM1.
-iDoekeni“soltisi86”ihebbenieeniclassifcatieiM1.

ALGEMEENHEDEN
-iAfwerking:iallesiwordtiopimaatigemaakt.
-iPrijzen,idocumentatieienikleurstalen:ii i i i i i i i
iGaranties:ibijinormaaligebruiki1ijaar.

-iBouwtechnischeiassistentieienireferentiesiopiaanvraag.
-iBeschrijvingstekstivoorilastenboek:izieitechnischei

FixScreen
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FixScreen : Samenstelling
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FixScreen : afmetingen
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imetihalveikast plaatsingizonderikast

FixScreen : montage achter slag
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plaatsingimetihalveikast

plaatsingizonderikast

FixScreen : montage achter slag
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Enkele geleider
(zowel frontaal als zijdelings te bevestigen)

FixScreen : geleiders
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Geleidersteun

 

FixScreen : geleidersteunen


