LASTENBOEKBESCHRIJVING: IMPERIAL ZIP

Het verticaal zonnescherm Imperial ZIP is samengesteld uit:

SCHERMKAST

□

Een zelfdragende schermkast in geëxtrudeerd aluminium 96 x 96 met demonteerbare
voor/onderprofiel
De kast wordt afgesloten door 2 zijstukken in hoogwaardig gegoten aluminium die tevens het
oprolmechanisme dragen.
De zijstukken zijn voorzien van pennen die passend in de geleiders schuiven en alzo de kast
dragen.
Een afneembare voor‐ en onderplaat laat toe dat men het oprolmechanisme kan bereiken of de
motor kan afstellen, de oprolas kan demonteren en het doek vervangen zonder het scherm te
demonteren.
Bij de plaatsing van het zonnescherm gaan wij ervan uit dat de oprolas steeds goed bereik‐
baar blijft voor de afstelling van het bedieningsmechanisme. Tevens voorzien wij standaard open
U lagers zodat men de oprolas met onderlat ten allen tijde kan demonteren en het doek
vervangen zonder het zonnescherm te demonteren.
Bij inbouw van de kast in een U koof raden wij aan de kast in haar geheel te kunnen demonteren
na het demonteren van de geleiders. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om boven de
kast een vrije ruimte te voorzien van min 5 cm of dat de geleiders een speling hebben van 3 à 4
cm t.o.v. het tablet.

OPROLMECHANISME

□
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Een oprolmechanisme samengesteld uit een oprolas in zenzimir gegalvaniseerd staal Ø 63 mm
met gleuf voor bevestiging van het doek.
De oprolas is voorzien van een asprop met vierkante pen en een U lager, een buismotor230V
met flens in gegalvaniseerd staal.

BEDIENINGSMECHANISME

□

Een bedieningsmechanisme met

○ Een asynchrone buismotor Somfy LT50 met mechanische eindbegrenzing, 230V monophase,
motorkabel 250 cm. De afstelling van de eindeloopkoersen gebeurt d.m.v. instelschroeven
op de motorkap.

○ Een asynchrone elektronische buismotor Franciasoft MF 230V, monophase, motorkabel 250
cm, 10 NM.
De afstelling van de eindeloopkoersen gebeurt d.m.v. een testkabel met schakelaar via de
motorkabel.
Het is mogelijk om tot maximum 4 motoren parallel te schakelen op 1 bedieningsschakelaar
hetgeen belangrijke besparingen kan opleveren op bekabeling en besturingscomponenten.
Om de 20 cycli gaat de motor zijn eindafstellingen opnieuw berekenen waardoor de rek van
het doek opgevangen wordt en de onderlatten altijd perfect uitgelijnd blijven en aansluiten
tegen de arretten in de kast.

○ Een elektronische asynchrone buismotor Franciasoft MR met ingebouwde ontvanger voor
afstandsbediening 230 V, monophase, motorkabel 250 cm, 10 NM.
De afstelling van de eindeloopkoersen gebeurt d.m.v. de afstandsbediening.
Om de 20 cycli gaat de motor zijn eindafstellingen opnieuw berekenen waardoor de rek van
het doek opgevangen wordt en de onderlatten altijd perfect uitgelijnd blijven en aansluiten
tegen de arretten in de kast.

○ Een asynchrone buismotor Somfy Altus 50 RTS met geïntegreerde ontvanger voor
afstandsbediening 230 V, monophase, motorkabel 250 cm. De afstelling van de
eindeloopkoersen gebeurt d.m.v. de afstandsbediening.

○ De individuele bedieningsschakelaars zijn niet inbegrepen, verschillende types zijn leverbaar
en in overleg te bepalen

○ Sturing niet voorzien of zie verder
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GELEIDING

□

Een geleidingssysteem voor het doek en de onderlat bestaande uit volgende elementen:
2‐ delige zijgeleidingsprofielen in geëxtrudeerd aluminium 38 x 50,5mm. De alu geleiders zijn
voorzien van zipgeleider in PVC met om de 50 cm zelfklevende neopreen blokjes (10 x 4 x 60)
om het doek onder spanning te brengen. Een inloopstuk bovenaan verzekert een goede
introductie van het doek in de zipgeleider. De onderkant van de alu zijgeleiders wordt afgedicht
met alu plaatjes. De geleiders kunnen zijdelings of op het raam bevestigd worden.

DOEK

□

Een doek dat uitgevoerd kan worden in:
○ Een screendoek voor buitentoepassing:
‐ Het weefsel is vervaardigd uit glasdraden die vooraf omhuld zijn met kunststof gekleurd
in de massa
‐ Het is onvervormbaar en ongevoelig voor vocht, koude en warmte, UV stralen, rot
‐ Brandklasse M1
‐ De kleuren zijn lichtecht, coëfficiënt 7 à 8 uitgezonderd wit
‐ De verticale boorden van het weefsel worden verstevigd met een opgelaste band
‐ Onder‐ en bovenkant voorzien van een omgelaste zoom waarin de doekpees geschoven
wordt
‐ Schermen waarvan zowel breedte en hoogte meer zijn dan 2,5 m krijgen een horizontale
lasnaad
‐ Keuze uit: type Satiné 5500, de ketting heeft 18 draden en de inslag 14 draden per cm
dikte: 0.78 mm ; gewicht 525 gr/m²
‐ Op de zijkanten van het doek wordt een rits gelast die in de PVC zijgeleidingsprofielen
schuiven

○ Polyester weefsel voor buitentoepassing
‐

Geweven uit polyester draden met een vuilafstotende PVC coating. Het doek wordt
voorgespannen daarna gecoat waardoor het een dubbele weerstand heeft tegen
vervorming; Het doek is bestand tegen weersinvloeden, regen, wind en temperaturen
van ‐30°C tot +80°C. Het doek krijgt een horizontale lasnaad indien het hoger is dan 177
cm.

‐

Keuze uit: type Soltis 92, gewicht ± 420 gr/m²; aantal draden in de ketting: 9 per cm ;
aantal draden in de inslag: 10.5 per cm; dikte ± 0.45 mm;
brandklasse M1

Op de zijkanten van het doek wordt een neopreen rits gelast die in de PVC
zijgeleidingsprofielen schuiven
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ONDERLAT

□

Een zip onderlat:
Type 48 x 20 mm in geëxtrudeerd aluminium met doekgleuf. De onderlat is aan elk uiteinde
voorzien van kunststof – polyamide eindstoppen in twee delen die de zip vasthouden en
tegelijkertijd dienen als geleiding van de onderlat in de geleiders. De onderlat wordt massief
verzwaard met een profiel in verzinkt stal van 12 x 25 mm.
OPPERVLAKTEBEHANDELING

□

De zichtbare aluminium profielen en onderdelen worden gemoffeld in wit RAL 9010, bruin RAL
8014, ivoor RAL 1015, alu RAL 9006, RAL 7016 en RAL 7021.
○ Andere RAL kleuren op aanvraag leverbaar en afhankelijk van het volume al dan niet met
meerprijs.
○ Structuurlak RAL tegen meerprijs leverbaar
OPMERKINGEN

ELEKTRISCH MET SCHAKELAAR: Alle elektrische voorzieningen dienen aanwezig te zijn en zijn niet
ten onze laste. De elektrieker voorziet een aftakdoos op max. 2,00 m van elke motor. Tussen motor
en aftakdoos voorziet hij een wachtbuis met trekdraad. Hij brengt tevens voeding 3G2,5 tot aan de
schakelaars. Tussen aftakdoos en schakelaar voorziet hij een verlengde motorkabel 4G1,5.
ELEKTRISCH ZONDER SCHAKELAAR: Alle elektrische voorzieningen dienen aanwezig te zijn en zijn
niet ten onze laste. De elektrieker voorziet een aftakdoos op max. 2,00 m van elke motor. Tussen
motor en aftakdoos voorziet hij een wachtbuis met trekdraad. Verdere aansluiting en in
dienststelling ten laste van de elektrieker.
ELEKTRISCHE MET AFSTANDSBEDIENING: Alle elektrische voorzieningen dienen aanwezig te zijn en
zijn niet ten onze laste. De elektrieker voorziet een aftakdoos met bijgebrachte voeding 3G2,5 op
max. 2,00 m van elke motor. Tussen motor en aftakdoos voorziet hij een wachtbuis met trekdraad.
De in deze offerte gehanteerde afmetingen zijn volgens het lastendoek OF volgens uw opgave en
worden door ons geïnterpreteerd als zijnde de afgewerkte maten van de schermen ( breedtemaat
incl. geleiders, hoogtemaat incl. kast)
Hoogwerker, rolsteiger of stelling: niet inbegrepen, indien noodzakelijk door u te voorzien.
INDIEN BIJLAGE Hoeveelheden en prijzen: zie bijlage(n)
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, ○ geleverd en geplaatst

○ enkel geleverd.
De eenheidsprijzen zijn enkel geldig voor de volledige bestelling.
Onder voorbehoud van technische uitvoerbaarheid.
Voor gewijzigde uitvoering, aantallen of afmetingen dient deze offerte herberekend te worden.
Definitieve prijsofferte na technische klaarstelling en maatvoering.
Deze offerte kan afwijken van het lastenboek.
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SOLTIS B92 ‐ verduisterend
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SOLTIS 92

SOLTIS 93
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