Montage- en elektro-installatiehandleiding
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1. Veiligheidsinstructies
Veiligheidsinstructies zijn op de van toepassing zijnde plaatsen in de tekst te vinden. Ze worden aangeduid met
een symbool en een waarschuwingstekst.

Belangrijke
veiligheidsinstructie:
Met dit waarschuwingsdriehoek worden aanwijzingen aangeduid, welke betrekking hebben
op een gevaar die tot de dood of tot zware verwondingen zou kunnen leiden, of die voor het
functioneren van de zonnescherm belangrijk zijn.
Belangrijke
veiligheidsinstructie:
Met dit waarschuwingsdriehoek worden aanwijzingen aangeduid, welke betrekking hebben op
een gevaar door een elektrische schok die tot de dood of tot zware verwondingen zou kunnen
leiden, of die voor het functioneren van het zonnescherm belangrijk zijn.

2. Voor u naar de montageplaats rijdt
Controleer het zonnescherm en het toebehoren op onvolkomenheden en volledigheid.
Controleer of de levering met de bestelling overeenkomt.

3. Gereedschap; nodig voor de montage
•
•
•
•
•
•
•
•

rolmaat en potlood
stevige ladders
Torx schroevendraaier, maat 9 + 20
inbussleutel maat 2.5 + 4
zijsnijder
motor - testkabel
2 schragen
handboormachine en boor

4. Kwalificaties
De montagehandleiding is geschreven voor een gekwalificeerde monteur, welke over vakkennis in de volgende
bereiken beschikt:
•
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsveiligheid en ongevallenpreventie
Omgang met ladders en steigers
Hantering en transport van lange, zware onderdelen
Omgang met gereedschappen en machines
Gebruik van bevestigingsmateriaal
Beoordelen van de bevestigingsondergrond
Het gebruiksklaar maken en het gebruiken van het product

Indien men over een van de bovengenoemde bereiken geen kennis beschikt, dient men een vakbekwaam
montagebedrijf opdracht te geven.

Elektrische werkzaamheden:
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De vaste elektra-installatie moet volgens VDE 100 door een erkende elektromonteur uitgevoerd
worden. De bijgevoegde installatie-aanwijzingen van de meegeleverde elektronische apparaten
dienen te worden opgevolgd.

5. Transport
De toegestane asdruk en het toegestane totaalgewicht van het transportvoertuig
mogen niet overschreden worden. Overbelading kan een negatieve invloed
hebben op de verkeersveiligheid

De te transporteren goederen dienen vakkundig en veilig te worden bevestigd. De verpakking van het
scherm dient te worden beschermd tegen vocht. Een vochtige verpakking kan los raken en tot ongevallen
leiden. De voor controle geopende verpakking dient voor het verdere transport weer vakkundig te worden
afgesloten.

Het scherm dient na het lossen met de juiste zijde boven naar de montageplaats te worden getransporteerd,
zodat het scherm niet meer in eventuele krappe ruimtes hoeft te worden gedraaid. De aanwijzing op de
verpakking van het scherm, met daarop de aanduiding welke zijde boven hoort,dient te worden opgevolgd.

6. Optrekken middels koorden
Indien het scherm middels koorden naar een lastig bereikbare plek omhoog getrokken
dient te worden, dan dient het scherm:
• uit de verpakking te worden
gehaald
• dusdanig met de koorden te worden verbonden, dat deze er niet uit kan
vallen
• in horizontale positie gelijkmatig omhoog te worden
getrokken.
Hetzelfde geldt ook voor het demonteren van het scherm.

7. Opstaphulp
Opstaphulpen mogen niet tegen het scherm gezet worden of er aan bevestigd worden.
Ze moeten een vaste plaats (los van het scherm) hebben en voldoende steun bieden.
Gebruik enkel opstaphulpen met voldoende draagkracht.

8. Valbeveiliging
Bij het werken op grote hoogtes is valgevaar aanwezig. Men dient gebruik te maken
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van geschikte valbeveiliging.

9. Doelmatig gebruik
Schermen mogen enkel gebruikt worden op de wijze zoals in de gebruiksaanwijzing
gedefinieerd staat. Veranderingen aan het scherm, welke niet door de fabrikant zijn
aangebracht, mogen enkel met schriftelijke toestemming van de fabrikant worden
uitgevoerd.
Het extra belasten van het scherm door voorwerpen, welke aan het scherm gehangen zijn of door middel
van koorden aan het scherm bevestigd zijn, kan tot beschadiging of neerstorten van het scherm leiden
en is derhalve niet toegestaan.

10. Bevestigingsmiddelen
Bevestigingsmateriaal, zoals schroeven, schijven en bouten, behoren niet tot de
leveringsomvang van het scherm.
Het scherm voldoet aan de eisen van de in de CE-markering aangegeven windklasse
(zie gebruiksaanwijzing).

11. Montageconsoles
Alvorens aan de montage wordt begonnen, dient te
worden gecontroleerd of het soort en aantal van de
geleverde montageconsoles
overeenkomt met de
bestelling.

1

2

1= plafondmontage
2= wandmontage

12. Bevestiging van de montageconsoles
De montageconsoles dienen enkel als montagehulp en hebben geen enkele invloed op het functioneren van
het scherm.
Zie punt 19 „zelfmontage nis (zonder montageconsoles)“ in deze montagehandleiding.

De montageconsoles worden elk aan de tweede balk tegenover de geleidingssteunen verzet gemonteerd.
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Markeer de plaatsen waar geboord moet worden in de balken resp. in de wand.
De afstand van UK balk tot UK houder bedraagt 140 mm.
Boor gaten in de aangegeven plaatsen en schroef de montageconsoles vast.

13. Geleidingssteunen
Controleer of het aantal geleverde geleidingssteunen overeenkomt met de bestelling.

14. Montage van de geleidingssteunen en de steun t.b.v. de doekondersteuningsdraad
Geef op de balken aan waar de geleidingssteunen moeten komen (afstanden zie tekening onder).
Boor gaatjes op de aangegeven plaatsen en schroef de geleidingssteunen vast.
Draai de klemschroeven (1) 2-3 mm los, zodat de geleider iets kan schuiven.
Let hierbij op de sleufgaten van de geleidingssteunen. Indien gewenst kunt u deze iets zijwaarts verschuiven.

Let er op dat de asmaat van het scherm ook de bestel- en bevestigingsmaat is.

Ausfall / mm
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3
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4

Seite 5 von 17

Bij schermvelden met een breedte of uitval groter dan 400 cm kan het
zonweringdoek sterker doorhangen. In grensgevallen kan hierbij middels
gebruik van een extra doekondersteuningsdraad het doorhangen van het
zonweringdoek worden verminderd.

A
Monteer de steun t.b.v. de doekondersteuningsdraad (2) zoals afgebeeld op
de buitenste balken in het midden van de uitval van het zonnescherm.

B
De bevestigingsmaat midden gat van de geleidingssteun (A) is ook de
bevestigingsmaat midden gat van de steun t.b.v. de doekondersteuningsdraad (B).

15. Montage van de cassette van het scherm
•
•

Leg het scherm op twee reeds klaargezette schragen.
Haal het scherm uit zijn verpakking (karton, folie).

•

Schroef de bodem van de cassette (1) los en leg deze opzij.

•

Plaats 2 ladders van gelijke hoogte standvast onder de montageconsoles. Omhul de ladders op de plaatsen
waar deze de cassette raken met iets zachts, ter voorkoming van krassen aan de cassette.
Leg de cassette boven op de ladders. Wees er zeker van dat de cassette veilig ligt en er niet af kan vallen.

•

Let op:
Werk op grote hoogtes, in het bijzonder op balkons, nooit zonder valbeveiliging!

•
•
•
•
•

Til samen met uw collega de cassette tegelijkertijd op en stap de ladder omhoog. Hang de cassette recht in
de montageconsoles (2).
Klap vervolgens de cassette voorzichtig naar beneden.
Schroef de kleine schroeven met verzonken kop (3) middels een Torx schroevendraaier maat 20 los en
verwijder de transportbeveiliging (4).
Bevestig de meegeleverde kabel in de aandrijfstang, ofwel sluit de motor op een motorproefkabel aan.
Laat de voorlijst (5) ca. 10 cm uitgaan.
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16. Montage van de geleiders (cassette)
• Leg karton o.i.d. op de grond, onder de geleiders!
• Schuif beide geleiders (1) gelijkmatig tot de helft
van de kapsteunpootjes van de zijkappen van de
cassette (2) omhoog.

• Plaats de loopwieltjes (3) van de astappen van de
voorlijst in het daarvoor bestemde gootje van de
geleider (4).

• Schuif de geleiders vervolgens voorzichtig verder tot het eindpunt.
• Schroef deze vast aan de daarvoor bestemde plekken aan de
binnenzijde (5). Let erop dat de schroefkoppen compleet in de opening
verzonken zijn. De astappen van de voorlijst kunnen daar anders
aan blijven hangen.
• Let er op dat er geen krassen komen op de geleiders.

17. Montage van de trekbanden
De trekbanden:

•
•
•
•
•
•
•

over de omkeerrol in de cassette leggen (1)
in de onderste gleuf van de geleider leggen
laat het scherm geheel sluiten
om de onderste omkeerrol leiden (2)
in de bovenste gleuf van de geleider terugleiden
geleid de lussen van de trekbanden (6) over de bouten van de plaat (3), welke bij het toebehoren
inbegrepen zijn.
Trek aan de trekbanden (ca. 300 mm) en schuif de plaat (3) in de loopwagen (4) tot deze vergrendeld is
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De montage en demontage van de trekbanden kan het beste door twee personen worden uitgevoerd.

Let op: trekbanden niet verdraaien.

Ter ontgrendeling van de trekbanden dienen de kleine stoppen
(5) uit de zijkappen te worden genomen. Steek hiervoor een
schroevendraaier in de onderste opening van de loopwagen
en duw deze omhoog. Sluit de openingen weer af met de
stoppen.

Let op: trekbanden zijn gespannen!
18. Montage van de geleiders (geleidersteunen)
Til de beide geleiders gelijkmatig op en druk deze in de reeds
gemonteerde geleidersteunen. Gebruik daarvoor standvaste
leiders
Schroef de klemschroeven (1) vast middels een 4 mm
inbussleutel.

19. Zelfmontage nis (zonder montageconsoles)
Plaats de cassette op 2 ladders welke reeds klaarstaan.
Deze dienen zo hoog mogelijk te zijn. Zorg ervoor dat het
scherm niet bekrast wordt door de ladder! Monteer de
geleiders en de trekbanden zoals omschreven bij punt 16 en
17 (1).
Bevestig aan de schroef van elke laatste geleidersteun een
koord (2) en
plaats de geleiders een voor een in de koorden.
Til de cassette op en trek deze tegelijkertijd zo ver naar
achteren, tot het scherm in de nis past (3).
Klik de geleiders een voor een in de geleidersteunen (4) en
draai de klemschroeven van de geleidersteunen vast.
Verwijder de koorden.
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Ga verder met punt 20 van de montagehandleiding.

20. Montage van de onderzijde van de cassette

• Plaats twee standvaste ladders, van gelijke hoogte, onder de cassette. Leg de onderzijde van de cassette
bovenop de ladders.
• Wees er zeker van de dat onderzijde van de cassette goed ligt en niet kan vallen.
• Hang de onderzijde van de cassette in de steunbeugels (2). Duw de glijstukken(4) daarbij naar achteren
• Klap de onderzijde van de cassette omhoog en schroef deze vast vanaf de onderzijde middels een Torx
schroevendraaier maat 9.
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21. Spanner t.b.v. de doekondersteuningsdraad
Bij een breedte van 450 cm - 500 cm en een uitval van 450 cm evenals bij een
breedte van 550 cm en een uitval van 400 cm - 450 cm is een spanner t.b.v. de
doekondersteuningsdraad bij de levering mee inbegrepen.

Steek de schroeven (2) in het gleufje van de reeds bevestigde
doekondersteuningsdraad-steun en draai de moeren (3) vast.

3

2

Kort de doekondersteuningsdraad in op de benodigde lengte. (theoretisch: bestelmaat van het scherm
min 73 mm, echter is het aan te raden de maat te controleren!)

Geleid de doekondersteuningsdraad (4) door de spanner (5) in de draadklem (6).
Draai de klemschroeven (7) met een 2,5 mm inbussleutel vast.

Draai de draadspanners links en rechts gelijkmatig op de schroeven van de
doekondersteuningsdraad-steun. Draai om en om aan de spanners, net zo lang totdat de
doekondersteuningsdraad strak gespannen is.

22. Proefdraai
Laat het scherm weer sluiten.
Controleer hierbij of de trekbanden netjes om de omkeerrollen lopen en niet verdraaid zijn.

23. Afstellen
Meet de diagonalen (A) en de breedte (B) na.

1
De beide maten A moeten gelijk zijn, evenals de beide
B.
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Indien de diagonalen/breedtes niet kloppen, draai dan de schroeven (1,2+3) wat losser en verschuif het scherm naar
de juiste positie. Vervolgens draait u de schroeven weer vast.

24. Instellen eindpunten motor
De eindpunten van de motor zijn reeds in de fabriek vooringesteld.
Indien u de eindpunten wenst te wijzigen, volg dan de instructies zoals beschreven in de meegeleverde handleiding
van de motor. U heeft hiervoor een Somfy montagekabel universeel nodig – art.nr. 80.27.030).
Bij een scherm met een motor met ingebouwde ontvanger worden de eindpunten middels een handzender
geprogrammeerd!

25. Ongecontroleerde bediening
Wanneer er werk verricht moet worden in het openingsbereik van het scherm, dan dient
de automatische bediening te worden uitgeschakeld. Klemgevaar en de kans op
instorten zijn aanwezig!

Daarbij moet men er zeker van zijn dat het scherm niet onopzettelijk manueel bediend kan worden.
Hiervoor dient de stroomtoevoer te worden onderbroken, zo kan men de zekeringen uitschakelen of de
stekkerkoppeling scheiden van de motor. Eveneens moet bij manuele bediening de bedieningsslinger los
gehaald worden en veilig worden opgeborgen.
Indien schermen door meerdere gebruikers worden bediend, dient er een vergrendelingsinstallatie met
voorrangschakelaar (gecontroleerde stroomonderbreking van buitenaf) te worden geïnstalleerd, welke elke
opening- en sluitbeweging van het scherm onmogelijk maakt.

26. Gevaar voor verwondingen
Bij bepaalde delen van het zonnescherm (bv. tussen uitvalstang en kast, en tussen de
knikarmen) bestaat het gevaar voor verwondingen. Kledingstukken kunnen in het scherm
getrokken worden en lichaamsdelen kunnen bekneld raken!

Indien het scherm op een hoogte beneden 2,5m boven een openbare weg wordt gemonteerd, dan mag het
zonnescherm enkel middels een toetsschakelaar met zicht op de bewegende delen van het scherm bediend worden.
Elektrische besturingen, aandrijving middels een zender, drukknopschakelaars, etc. zijn in dit geval niet toegestaan.

De toetsschakelaar moet in het zichtveld van het uitvalprofiel, maar op afstand van beweegbare onderdelen, op een
hoogte van ca. 1,3 m bevestigd worden (nationale regeling inzake gehandicapte personen moet in acht worden
genomen).
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27. Overdracht
Alle gebruiksaanwijzingen, alsook de montage- en instelhandleidingen van de motor-, schakelaar- en
besturingsfabrikant dienen met uitleg aan de eindgebruiker te worden overgedragen. De eindgebruiker dient
uitvoerig over de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van het scherm te worden geïnformeerd. Indien de
aanwijzingen niet worden nageleefd of indien het scherm niet op de juiste wijze wordt bediend, kan dit schade aan
het scherm en ongelukken tot gevolg hebben.
De gebruiksaanwijzingen en handleidingen dienen door de eindgebruiker zorgvuldig te worden bewaard en moeten
bij eventuele overdracht van het scherm aan derden aan de nieuwe bezitter worden gegeven.
Nadat de montage is afgerond en duidelijk is wat de montage-omstandigheden zijn, legt het montagebedrijf aan de
eindgebruiker uit of de door de fabrikant aangegeven windklasse in gemonteerde toestand is behaald. Indien dit niet
het geval is, moet het montagebedrijf de werkelijk behaalde windklasse vastleggen.
Automatische besturingen dienen op deze waarde te worden ingesteld.
De klant dient de monteur schriftelijk te bevestigen dat de montage van het scherm evenals het zonnescherm correct
zijn uitgevoerd en het eindgesprek met de veiligheidsaanwijzingen heeft plaatsgevonden, ook dient de montagetijd te
worden bevestigd.

28. Elektra-aansluiting – aanwijzingen voor de
elektricien
Let op: wanneer de aanwijzingen niet in acht worden genomen,
evenals bij een uitvoering van de aansluitingen welke niet voldoet
aan de DIN-richtlijnen of bij het niet in acht nemen van de erkende
regels der techniek, zijn noch motor- noch schermfabrikant
aansprakelijk voor materiële en persoonsschade (zie tekening):
schakelaars voor schermmotoren moeten in elk geval elektrisch en
mechanisch vergrendeld zijn.

Sluit op een enkelpolige schakelaar nooit
meer dan 1 motor aan!
Enkel middels groepssturing kunnen meerdere motoren met een schakelaar
bediend worden.

29. Besturingsrichtlijnen voor buismotoren
LET OP: insteekmotoren komen in bepaalde overzichten NIET overeen met andere
huishoudelijke elektrische verbruikers! Het is belangrijk dat u de hierna volgende
besturingsrichtlijnen in acht neemt.

a) Motoren nooit parallel aansturen.
b) Motoren nooit tegelijk met het OP- en NEER-signaal bedienen.
c) Houd rekening met een omschakelpauze van ca. 0,5 seconde tussen het OP- en NEER-commando.

30. Aansluitfouten
Om defecten aan microschakelaars van aandrijvingen te voorkomen, staan hieronder de meest voorkomende
oorzaken van overbelasting van de eindschakelaar vermeld.
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a. Parallelschakeling van twee of meer aandrijvingen
Parallel geschakelde aandrijvingen hebben nooit precies dezelfde looptijd. Daarom wordt de eerst
uitschakelende aandrijving door de nog lopende aandrijving met een inductieve en capacitieve spanning
aangespoord weer in de tegengestelde richting te bewegen. Deze tegenspanning, die tot wel 1000 Volt!!
bedragen kan, zet de uitgeschakelde aandrijving in de tegengestelde richting in beweging, tot deze via de
eindschakelaar weer netspanning krijgt en weer in de andere richting loopt. Deze pendelbewegingen zetten
zich voort, tot alle parallel geschakelde aandrijvingen hun eindpositie hebben bereikt.
Bij iedere omschakeling op deze wijze raakt de eindschakelaar overbelast en beschadigd (zie ook punt c – “Te korte
omschakelpauzes”). Dit kan, afgezien van de pendelbewegingen, veranderde eindpunten van het scherm tot gevolg
hebben. In het uiterste geval versmelten de eindschakelaars voor goed, wat leidt tot een permanente aansturing van
de motor.
b. Gelijktijdig OP- en NEERbevel
Door het gebruik van niet wederzijds vergrendelde schakelaars of meervoudig geïnstalleerde schakelpunten zonder
vergrendeling kan gelijkertijd de OP- en NEERrichting worden aangestuurd. Dit mag echter niet gebeuren,
aangezien de tegeninductie in de wikkelingen van de motor, welke dan ontstaat, ervoor zorgt dat de
eindschakelaarcontacten overbelast raken. De beschadigingen welke hierbij kunnen ontstaan, zijn vergelijkbaar met
de onder punt A beschreven beschadigingen.
c. Te korte omschakelpauzes
Bij enkele schermen hebben we moeten constateren dat de omschakelpauzes tussen het OP- en NEERsignaal
niet in acht zijn genomen. Het systeem heeft voor het wisselen tussen de looprichting van het scherm een
omschakelpauze nodig van ca. 0,5 seconde. Dit is noodzakelijk, aangezien de aandrijving mechanisch tot
stilstand dient te komen, zodat de inductiespannig in de motor en de lading van de condensator af kan nemen.
Indien een aandrijving te snel wordt omgeschakeld, dan ontstaat er in een korte tijd elektrische overbelasting,
waardoor de contacten van het aansturende relais beschadigen en - in enkele gevallen slecht voor korte duur versmelten. Door het versmelten van de contacten worden beide looprichting tegelijkertijd aangestuurd. Dit heeft
tot gevolg dat de microschakelaars van de aandrijving beschadigd raken (zie punt B). Dit soort fouten treedt
voornamelijk bij programmeerbare schermen (SPS, EIB) en bij zelf ontwikkelde relaisschakelaars steeds weer
op.
Alle storingen, veroorzaakt door de omschreven handelingen, treden vaak pas op wanneer het scherm al enige
tijd in gebruik is, aangezien de eindschakelaar de belastingen enkele malen kan verdragen. Bij de geleverde
besturingen of schakelaars is met al deze punten rekening gehouden.

31. Wat te doen wanneer: …..de voorlijst, ten opzichte van de cassette, schuin
sluit?

Zoals weergegeven op de tekening, sluit de voorlijst aan de rechterzijde niet aan.
De mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn:
Het scherm is bij de montage niet diagonaal uitgelijnd.
Oplossing: meet de breedte en de diagonale, zoals beschreven onder punt 23, na en lijn het scherm
dienovereenkomstig uit.
De spanning van de trekkoorden aan de rechter zijde is te hoog.
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Oplossing: test de spanning van de trekkoorden (zie punt 17). Verminder het aantal omwikkelingen van het
trekkoord om de bandschijf met een wikkel.
De spanning van de trekkoorden aan de linkerzijde is te laag.
Oplossing: test de spanning van de trekkoorden (zie punt 17). Draai het trekkoord een keer extra om de bandschijf.
Het zonweringdoek is iets schuin gestikt.
Oplossing: plaats een klein stukje zonweringdoek onder de meest rechter naad. Hiervoor dient het scherm
geheel te worden geopend.
Dit zorgt ervoor dat het zonweringdoek iets dikker oprolt, waardoor de voorlijst beter aansluit aan de
cassette.
Het linker veerpakket is defect.
Oplossing: Maak het band los aan de linkerzijde. Probeer de bandschijf te draaien. Is het helemaal niet
mogelijk om de bandschijf te laten draaien, of draait deze te makkelijk, dan is de bandschijf defect en moet
deze vervangen worden.

…..de bespanning van een geopend scherm doorhangt?

Zoals op de tekening weergegeven, hangt het zonweringdoek door.

Mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn:
De spanning van de trekkoorden is aan een of aan beide zijden te laag.
Oplossing: test de spanning van de trekkoorden (zie punt 17). Draai de trekkoorden een keer extra om de
bandschijven.

.

Een of beide veerpakketten zijn defect.
Oplossing: maak de banden los. Probeer de bandschijven te draaien. Is het helemaal niet mogelijk om een
of beide bandschijven te laten draaien, of draaien deze te makkelijk, dan is/zijn de bandschijf/bandschijven
defect en moet deze vervangen worden.
Het eindpunt van de motor is niet juist ingesteld. De voorlijst loopt te ver door.
Oplossing: stel het eindpunt van de motor, volgens de meegeleverde instelhandleiding, opnieuw in.

Vanaf een bepaalde uitval en een bepaalde breedte is het gebruik van een doekondersteuningsdraad
aanbevolen.
Oplossing: monteer de doekondersteuningsdraad zoals beschreven onder punt 14 en punt 21.
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