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ZONNESCHERM ROMA
BESCHRIJVING

2

Het zonnescherm Roma is een cassette systeem, geassembleerd in de fabriek. Het is een gesloten scherm, de

armen zijn dus niet zichtbaar. Zijn aluminium cassette wordt aan de uiteinden gedragen door zijplaten in gegoten 

aluminium die ook de bediening, de oprolas, de armen en de bevestiging van het scherm dragen.

Gemakkelijk te plaatsen

Twee consoles, te bevestigen op elk uiteinde, voldoen om het scherm te ondersteunen. Deze consoles kunnen zowel

voor plafond- als voor wandmontage gebruikt worden.

De assen, samen horend bij de zijplaten van de cassette,  komen daarna in de plaatsingsconsoles. Door dit systeem

kan het scherm gemakkelijk ingehangen worden zonder zijn gewicht te moeten ondersteunen bij de afstelling van de

hellingsgraad.

Het zonnescherm Roma is verkrijgbaar tot maximum 5991 mm breedte en 3500 mm uitval.

De  hellingsgraad is regelbaar van 5° tot 18° en van 27° tot 38° in verhouding tot de horizontale.

Het zonnescherm is verkrijgbaar in wit Ral 9010 of ivoor Ral 1015.

BEVESTIGING

1 aluminium plaatsingsconsoles

2 aluminium bevestigingsplaat 
(specifieke plaatsing, zie pag. 12)

OPROLLING

3 oprolas Ø 78 met gleuf

4 zijstukken as niet bedieningszijde

5 zijstuk kast armsteun

6 as Ø 12 niet bedieningszijde

7 as Ø 12 bedieningszijde

BEDIENING

8 buismotor 230V of met afstandsbediening of met nood -
handbediening (motor met noodhandbediening alleen links)

9 toegangskapje eindeloop

10 afstandsbediening

12 oogwindwerk 

13 stang

ARMEN

14 armen

15 handje in inox

UITVALPROFIEL

16 aluminium uitvalprofiel

17 zijstuk uitvalprofiel

18 armduwer

KAST

19 kast in geëxtrudeerd aluminium

DOEK

20 acryldoek

21 oog

SAMENSTELLING TYPE

versterkt dmv een onderprofiel voor 
breedte >4841 en uitval >=3000
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ZONNESCHERM ROMA
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ZONNESCHERM ROMA
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BENODIGDE RUIMTE  schaal : 1/2

WANDMONTAGE-MINIMALE HELLING (5°)

18
3
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285 * 

* Met bevestigingsplaat verandert de maat 285 mm naar 300mm.
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ELEKTRISCHE BEDIENING MET NOODHANDBEDIENING
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ZONNESCHERM ROMA
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BENODIGDE RUIMTE  schaal : 1/2
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ELEKTRISCHE BEDIENING MET NOODHANDBEDIENING
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WANDMONTAGE-MAXIMALE HELLING (38°)
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ZONNESCHERM ROMA
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BENODIGDE RUIMTE  schaal : 1/2
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ELEKTRISCHE BEDIENING MET NOODHANDBEDIENING

PLAFONDMONTAGE-MINIMALE HELLING (5°)

148,5 150 mini50 mini

28
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ZONNESCHERM ROMA

BENODIGDE RUIMTE  schaal : 1/2

213 

186 

28
7 

*

* Met bevestigingsplaat verandert de maat 287 mm 
naar 302mm.

OPGELET:
indien de helling >38°

(of 0.78 m/m uitval),
controleer dan of de maat X

voldoende is voor toegang tot het
oog van de noodhandbediening.

ELEKTRISCHE BEDIENING MET NOODHANDBEDIENING

PLAFONDMONTAGE-MAXIMALE HELLING (58°)

110 150 mini

X 
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ZONNESCHERM ROMA
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BENODIGDE RUIMTE  schaal : 1/2

STANGBEDIENING

WANDMONTAGE-HELLING 18°

OPGELET:
indien de helling >18°

(of 0.32 m/m uitval),
dan bevelen wij het gebruik van de
ooguitgang met tulp cardan aan.
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ZONNESCHERM ROMA
BENODIGDE RUIMTE  schaal : 1/2

STANGBEDIENING

PLAFONDMONTAGE-HELLING 38°

OPGELET:
indien de helling >38°

(of 0.78 m/m uitval),
dan bevelen wij het gebruik van

de ooguitgang met tulp cardan aan.
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ZONNESCHERM ROMA
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PLAATSINGSHOOGTE

Hoek α 5° 11° 15° 27° 31° 38°
Uitval

1500 2308 2453 2618 2821 2927 3047

2000 2351 2548 2773 3048 3192 3355

2500 2395 2643 2927 3275 3457 3663

3000 2438 2739 3082 3502 3722 3971

3500 2497 2849 3248 3744 4002 4294
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Doorgangshoogte
(indicatief)

BESCHIKBARE HOOGTE functie van de hellingsgraad α en van de uitval
(berekend voor een doorgangshoogte onder het uitvalprofiel van 2000 mm).

Plaatsingshoogte functie van de hellingsgraad α en van de uitval
(berekend voor een doorloophoogte onder het uitvalprofiel van 2000 mm).

as van het eerste 
bevestigingspunt

Uitval
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Voorbeeld: uw klant kiest een uitval van 3000 mm.
Voor een minimale helling (5°) en een doorgang onder het uitvalprofiel van 2000 mm,

heeft u een beschikbare hoogte nodig van 2438 mm om uw scherm te plaatsen (zie tabel hieronder voor de plaatsinghoogte).

Hoek α 5° 11° 15° 27° 31° 38°

Uitval
1500 2148 2293 2458 2661 2767 2887
2000 2191 2388 2613 2888 3032 3195
2500 2235 2483 2767 3115 3297 3503
3000 2278 2579 2922 3342 3562 3811
3500 2322 2674 3076 3569 3827 4119
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ZONNESCHERM ROMA
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KAST

Kast in geëxtrudeerd aluminium 
gelakt wit Ral 9010 of ivoor Ral 1015. 

Zij beschermt op een efficiënte manier het doek, de bediening en
de armen die onzichtbaar blijven als ze opgeplooid zijn.

ZIJPLAAT KAST  in gegoten aluminium, 
gelakt in wit Ral 9010 of ivoor Ral 1015. 

Deze zijplaat is het belangrijkste onderdeel van het scherm. Het
ondersteunt de oprolas, de kast, het bedieningsmechanisme en
dient eveneens als armsteun.

UITVALPROFIEL

UITVALPROFIEL
Uitvalprofiel in geëxtrudeerd aluminium,
gelakt in wit Ral 9010 of ivoor Ral 1015.

Aan beide uiteinden afgesloten door een zijstuk in polyamide, zijn
geometrie is bestudeerd om de volledige sluiting van de kast te
verzekeren als de armen opgeplooid zijn.

ARMDUWER
Dit stuk is geclipst in het uitvalprofiel en zorgt voor de volledige
sluiting van de kast als de armen opgeplooid zijn.

ARMEN

armen
Waarop inox handjes zijn gemonteerd. De armen bestaan uit pro-
fielen in geëxtrudeerd aluminium, uit articulatiestukken in gegoten
aluminium en uit trekveren verbonden aan de profielen dmv
ommantelde kabels.
Ze zijn verkrijgbaar voor uitval van 1500, 2000, 2500, 3000 en
3500 mm en bestaan in kleine en grote modellen naargelang de
uitval en de breedte van het scherm. Verkrijgbaar in wit Ral 9010
of ivoor Ral 1015.
Ze worden rechtstreeks bevestigd op de zijstukken van de kast aan
de uiteinden van het scherm en vereisen geen afstelling.

Klein Model Groot Model
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ZONNESCHERM ROMA
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PLAATSINGSCONSOLE
Plaatsingsconsole in gegoten aluminium , 
wit gelakt Ral 9010 of ivoor Ral 1015.

Wordt gebruikt per paar en rechtstreeks op de gevel geplaatst aan
elk uiteinde van het scherm.
De stiften van de kast worden in de console geplaatst die zich zon-
der onderscheid leent voor wand- of plafondmontage.

BEDIENINGEN
STANGBEDIENING

Men gebruikt een reductie oogwindwerk 1/7 voor maximale
breedtes van 5991 mm en 3000 uitval.
Men gebruikt een reductie oogwindwerk 1/1.4 met ingebouwde
eindeloop voor maximale breedtes van 5991 mm en 3500 uitval.
De fysische stop van de eindeloopafstelling is afgesteld om oprol-
ling van het doek in de verkeerde richting te vermijden (langs
onderkant van de as) als het doek helemaal is afgerold.

DRAAISTANG
Bestaat in meerdere lengtes 1200, 1400, 1600 en 1800.

BUISMOTOR 230 V MET NOODHANDBEDIENING
Aangepast aan de afmetingen van het zonnescherm, laat de motor
het scherm weer binnengaan i.g.v. elektrische panne.

BUISMOTOR 230V
Aangepast aan de afmetingen van het zonnescherm.

AUTOMATISATIES
Afstandsbediening

BEVESTIGINGSPLAAT
Deze plaat wordt uitsluitend gebruikt voor zonneschermen waar-
van de breedte > 4841 mm en de uitval 3500 mm is.
Zijn middelpunt van de bovenste bevestiging verbetert de veranke-
ring in de muur.
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13LE STORE FÉLICIA - documentation technique

Lumisoft®

Modulombre®

   Coffre en aluminium extrudé 
laqué blanc ou ivoire. Équipé 
d'un tube d'enroulement en 
acier et d'une toile ajourée de 
hauteur  maxi 1120 mm.

   Manœuvre par tirage direct .

MODULOMBRE® est un lambrequin 
enroulable livré dans un coffre et qui se fixe 
sur la barre de charge de la banne.
Selon la largeur du store, il se présente en 1 
ou 2 modules de dimensions égales.
Il est livré sur store neuf ou en accessoire 
seul pour être monté sur un store existant.

ÉCLAIRAGE LUMISOFT®

   Luminaire en aluminium anodisé naturel positionné dans le 
coffre, au centre, entre les 2 articulations centrales de bras et 
s'éteignant automatiquement lors du repliement de la banne.

   Pilotage indépendant de la banne et du Lumisoft® par le 
même émetteur Franciasoft®.

 Le luminaire comprend 2 ampoules fluo-com-
pactes avec alimentation intégrée, puissance 
maxi 2 x 20 W (équivalent à 2 x 100 W en 
lampe à incandescence classique).
Le raccordement se fait directement sur le 
secteur 230 V, le fil d'alimentation passe dans 
l'alvéovis à l'extérieur du coffre.

Avec un Lumisoft®, ajouter 600 mm aux lar-
geurs mini réalisables.
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LA BANNE ROMA
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Lumisoft® verlichting 

lreijnders
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Lamp in geadoniseerd aluminium, geplaatst in het midden van de kast, tussen de twee centrale scharnieren van de armen. Verlichting gaat automatisch aan als de zonnetent opgevouwen wordt. Onafhankelijke sturing van de zonnentent en de Lumisoft® met de zender Franciasoft®.
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De lamp bevat 2 compacte fluorescentielampen  met geïntegreerde elektrische toevoer. Maximaal vermogen: 2x20W ( = 2x100W bij klassieke gloeilampen). De aansluiting is direct op het elektriciteitsnet 230V. De snoer gaat naar de binnenkant van de kast.
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Minimaal 600mm extra breedte met Lumisoft®. 
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Modulobre® is een oprolbare volant, geleverd in een kast. Deze kast wordt gemonteerd op het uitvalprofiel van de zonnentent. Al naargelang de breedte van de zonnetent zijn er 1 of 2 modules met gelijke afmetingen mogelijk. De volant wordt geleverd op een nieuwe zonwering of als accessoire voor op een bestaande zonwering.
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Kast in geëxtrudeerd aluminium, wit of ivoorkleurig gelakt. Uitgerust met een stalen rolas en een doek met een maximale oogte van 1120mm. 
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PLAATSINGSCONSOLE
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CONSOLE MET BEVESTIGINGSPLAAT 13
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ZONNESCHERM ROMA
BENODIGDE RUIMTE SCHAAL: 1/2

PLAATSING TUSSEN 2 MUREN
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SCHAAL: 1/2

Speling nodig om 
de bevestigingsschroeven van de kast 
te plaatsen en deze aan te draaien.
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ZONNESCHERM ROMA
HET DOEK EN DE VOLANTS

TABEL MET DE MINIMALE BREEDTES

Het zonnescherm Roma is voorzien van een acryldoek. Deze doeken zijn, naargelang de
afmetingen, voorzien van ogen voor de afvloeiing van het regenwater.

In optie wordt een volant voorgesteld, hoogte 200 mm, die in de onderste gleuf van het uit-
valprofiel wordt geschoven.
De volant kan in verschillende modellen geconfectioneerd worden: 

breedte
tot van 4103 van 5089

4102 tot 5088 tot 5991

aantal ogen 0 1 2

Uitval Minimale realiseer-
bare breedte

1500 1815
2000 2307
2500 2831
3000 3323
3500 3813

GENKERSTEENWEG 313 - 3500 HASSELT

TEL. 011-30 04 00 - FAX 011-24 31 44

Techn_doc_Roma_NL:Opmaak 1  04-11-2009  09:07  Pagina 16

01/2014

creo


lreijnders
Stempel

lreijnders
Tekstvak
   

lreijnders
Tekstvak
   

lreijnders
Tekstvak
17

lreijnders
Tekstvak
 01/2011

lreijnders
Stempel

lreijnders
Tekstvak
Minimale realiseerbare breedte
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Zonder Lumisoft
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salduman
Rectangle




