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Compact AR/VL standaard
Oprolbaar gordijn in een bergingskast gemonteerd aan de binnenkant vóór het raam. Dit gordijn sluit het licht volledig af en verduisterd het lokaal. 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 het verduisterend rolgordijn wordt dan herleid tot het bevestigen van de
geleiders.
- Bergingskast: afgeronde kast, driedelig 73 x 73, 85 x 85 of 125 x
125 mm uit geëxtrudeerde aluminium profielen. De zijflenzen,
bestaande uit aluminium 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.
- Geleiders: U-vorming geëxtrudeerde aluminium profielen 70 x 24
mm voor frontale bevestiging met schroef en afdekdopje of
zijdelingse bevestiging met schroef. De lippen zijn voorzien van
weerhaken die een labyrintdichting vormen voor het invallend licht.
- Onderlat: kokervormig profiel 18 x 35 mm uit geëxtrudeerd
aluminium. Op de uiteinden is dit profiel voorzien van grijze
kunststof geleidingsnokken. 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.
Het doek en de geleidingsnokken van de onderlat zitten ± 32 mm
diep in de geleider.
- Bergingskast - geleiders - onderlat:
* geanodiseerd in natuurkleur 15 micron.
* gelakt - elektrostatisch spuitprocédé met polyesterpoeder
- wit RAL 9010
- bruin RAL 8019
- RAL...
- Doek: absorbeert en weerkaatst het licht en de zonnewarmte.
Onder- en bovenkant hebben meestal een gelaste zoom waarin
het doek met doekpees geschoven wordt. Het glasvezeldoek,
bedekt met een laag soepele PVC, is 100% verduisterend en
brandwerend - M1. Vanaf 1m breedte wordt ter versteviging per
meter hoogte in een horizontaal gelaste zoom een metalen strip
van 12x3,5 mm geschoven. Er is keuze uit verschillende
categorieën met een ruim kleurengamma, uni of bicolor.
Technische specificaties.
* Cat. 500 - uni

- samenstelling: glasvezeldoek bedekt met een laag soepele
PVC - beide zijden - glasvezel: ±18% - PVC ± 82%.
- gewicht: 500 tot 605 g/m² (naargelang de kleuren)
- treksterkte op de proefstrook 5 cm: ketting > 80daN inslag > 60 daN.
- scheurweerstand: ketting >= 1 daN - inslag >= 0,5 daN
- dikte: ± 0,37 mm
- brandklasse: M1
- kleurvastheid: klasse 7/8 (uitgezonderd wit) - ISO norm105.

* Cat. 700 - Screen opaque

- samenstelling: glasvezeldoek “Lyverscreen satiné 525”
bedekt met een laag soepele PVC - één zijde.
- gewicht: ± 780 g/m²
- treksterkte op de proefstrook 5 cm: ketting >= 300 daN inslag >= 200 daN
- scheurweerstand: ketting >= 5 daN - inslag >= 6 daN
- dikte: ± 0,75 mm
- brandklasse: M1
- kleurvastheid: klasse 7/8 - ISO norm105.

* Cat. 800 - Bicolor

- samenstelling: glasvezeldoek bedekt met een laag soepele
PVC - beide zijden - glasvezel: ± 33% - PVC: ± 67%.
- gewicht: ± 800 g/m²
- treksterkte op de proefstrook 5 cm: ketting >= 300 daN inslag >= 200 daN
- scheurweerstand: ketting >= 1,5 daN - inslag >= 3 daN
- dikte: ± 0,54 mm
- brandklasse: M1
- kleurvastheid: klasse 7/8 - ISO norm105.

- 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 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 door middel van schakelaar, inbouw of opbouw.
.Mogelijkheid van groepssturing en/of automatische sturing.
Optie:
* Donkere kamer
- bevestigingen van U of L-vormig afdichtingsprofiel onderaan de
geleiders.
- borstels in de geleiders.
- afdichtingsstrip in de onderste gleuf van de onderlat.
- bijkomende afdichting op de kast en de geleiders bij het
plaatsen te voorzien.

* Cat. 600 - uni

- samenstelling: glasvezeldoek bedekt met een laag soepele
PVC - beide zijden - glasvezel: ± 42% - PVC ± 58%.
- gewicht: ± 600 g/m²
- treksterkte op de proefstrook 5 cm: ketting >= 120 daN inslag >= 100 daN
- scheurweerstand: ketting >= 6 daN - inslag >= 2 daN
- dikte: ± 0,37 mm
- brandklasse: M1
- kleurvastheid: klasse 7/8 - ISO norm105.

= keuzemogelijkheid
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TOEPASSING

Oprolbaar gordijn in een bergingskast gemonteerd aan de binnenkant
vóór het raam. Dit gordijn sluit het licht volledig af en verduistert het
lokaal. De montage wordt herleid tot het bevestigen van de geleiders.
Bediening met stang of elektrisch. Naargelang de graad van verduistering krijgen we 2 uitvoeringen voor volgende toepassingen:
- “standaard” - in deze vorm is het verduisterend rolgordijn geschikt voor
de meest diverse toepassingen, zoals: verduisteren van privé- en
klaslokalen voor dia- of filmprojectie, verduisteren van slaap- of ziekenkamers, labo’s,e.d.
- “donkere kamers” - speciale uitvoering waar absolute duisternis vereist
is, zoals foto-ontwikkeling en röntgenonderzoek.

TYPES - BEGRENZINGEN

Er zijn drie verschillende kastgroottes beschikbaar:
73 mm (VL1073), 85 mm (VL1085) of 125 mm (VL1125).
De gebruiksgrenzen per bediening, kastgrootte zijn bepaald in
twee grafieken.
Max. afmetingen: - breedte 3,30 m.
- hoogte 3,00 m.
Voor grotere ramen kunnen verschillende rolgordijnen naast elkaar
geplaatst worden.

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 (73, 85 en 125 mm)
gemoffeld in het gewenste kleur.
- Geleidingsnokken van de onderlat uit kunststof - grijs.
- Glasvezeldoek bedekt met een laag soepele PVC - beide zijden cat. 600 (± 600 g/m²)

Elektrische bediening

VARIANTES OP UITVOERING - meerprijzen

- Bergingskast, geleiders en onderlat
- alle mogelijke RAL - kleuren.
- plafond- en muursteunen voor bredere bergingskasten.
- Doek
- glasvezeldoek bedekt met een laag soepele PVC - beide
zijden - cat.500 (500 tot 605 g/m²)
- glasvezeldoek “Lyverscreen satiné 525” bedekt met een laag
soepele PVC - één zijde - cat. 700 - Screen opaque (± 780 g/m²)
- glasvezeldoek bedekt met een laag soepele PVC - beide
zijden - cat. 800 - Bicolor (± 800 g/m²)
- Bediening
- Stang:
* cardan 53° i.pv. 0°
* stang afneembaar
- Electrisch:
* stroomkabel langer dan 3m (5 of 10m, afh. motor)
* automatisatie: groepssturing, afstandsbediening
- “Donkere kamer”
- U of L-vormig afdichtingprofiel onderaan de geleiders.
- Borstels in de geleiders.
- Afdichtingsstrip in de onderste gleuf van de onderlat.
- Bijkomende afdichting op de kast en de geleiders bij het plaatsen.

ONDERHOUD - HERSTELLING

- Onderhoud: schoonmaken met water en niet agressieve 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 is gemakkelijk te demonteren door
de uitschuifbare lager.

Geleider

Onderlat

BRANDCLASSIFICATIE

- Garnituur uit aluminium: - geen classificatie.
- Doek: cat.500 / 600 / 700 - Screen opaque / 800 - Bicolor
= classificatie M1 (moeilijk ontvlambaar en brandvertragend)

ALGEMEENHEDEN

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

verduisterend rolgordijn / store d’occultation
Compact AR/VL/E - samenstelling / éclaté
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verduisterend rolgordijn / store d’occultation
Compact AR/VL/E - afmetingen / dimensions

VL 1085
VL 1073

VL 1125
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verduisterend rolgordijn / store d’occultation
Compact AR/VL1073/E - kabeluitgang / sortie de la câble

schaal
échelle 1/1
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verduisterend rolgordijn / store d’occultation
Compact AR/VL1085/E - kabeluitgang / sortie de la câble

schaal
échelle 1/1

NF336/553
02/06

verduisterend rolgordijn
store d’occultation
Compact AR/VL1125/E

kabeluitgang / sortie de la câble
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schaal
échelle

1/1

verduisterend rolgordijn / store d’occultation
Compact AR/VL - donkere kamer / chambre noir

Afdichtingsprofielen
Profilés d’étanchéités
Plaatsing op de dag
Pose sur la baie

Plaatsing in de dag
Pose dans la baie

Borstels in geleider
Brosses dans la coulisse

Dichting in
onderlat
Joint d’étanchéité
dans la lame
de lestage

Bijkomende dichtingsstrippen
Joints d’étanchéités supplémentaires
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