U i t va l s c h e r m e n
Montage handleiding
V 1 1 0 - Ri m i n i ®
V 1 2 0 -N a p ol i ®
V 1 50 -M a l l orca ®
V 1 55- M a l l orca s p e ci a a l ®
V 1 6 0 -F l ore n ce ®
V 1 7 0 - Pa l m a ®
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Montage-instructies voor V110-Rimini® / V120-Napoli® / V150-Mallorca®

Benodigd gereedschap:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boormachine
Boor van 6 mm voor hout / steen / beton
Boor van 8 mm voor hout / steen / beton
Boor van 10 mm voor hout / steen / beton
Boor van 20 mm voor hout / steen / beton
Kruiskopschroevendraaier
Steeksleutel 10
Inbussleutels 2,5; 3; 4
Waterpas

1 Aftekenen van de te boren gaten
Houd het scherm waterpas tegen de muur en teken de kapsteunen af.
Leg het scherm weg zodat er bij het boren geen boorgruis op het scherm kan vallen.
2 Het boren van de gaten
Als het een muur van beton/ steen betreft boort men de gaten met een 8 mm steenboor.
Bij binnenbediening de plaats van het bedieningsgat uitmeten en met een 10 mm boor naar binnen
boren (houd tegen de binnenzijde van de muur een plankje om beschadigingen tegen te gaan).
Voor monocommando-, elektrische- en staaldraadbediening is het gat nu gereed. Boor bij bandbediening
het gat van 20 mm van binnen naar buiten.
3 Montage van het uitvalscherm
Houd het scherm waterpas tegen de gevel en monteer deze met RVS houtdraadbouten welke
voorzien zijn van RVS sluitringen 6 mm. Draai nu het scherm goed vast en controleer dan nogmaals
of het scherm waterpas gemonteerd hangt, zo niet, corrigeer dit dan.
Bevestig de armen aan de plaatjes in de voorlijst met de inbusbouten, bepaal waar de armen
komen en zet de armen vast aan de voorlijst. Houd de armen waterpas tegen de gevel, zodat
de voorlijst ca. 1 cm onder de kap hangt. Teken nu de gaten onder de arm af. Boor de gaten
met een 8 mm steenboor aan de onderzijde van het sleufgat.
Monteer met RVS houtdraadbouten de armen, zorg hierbij dat de ruimte tussen de bovenkap en de
voorlijst ca. 1 cm is. Maak de bandjes om de armen los (attentie: armen staan onder veerspanning),
draai het scherm volledig uit en boor de bovenste gaten van de armen en zet deze vast (zorg ervoor
dat er geen boorslijpsel in de muurrail terecht komt. Dit kan vastlopen van de arm tot gevolg hebben).
Controleer dan of de armen waterpas staan.
Plaats de bediening en sluit deze aan.
Als de voorlijst scheef intrekt:
Controleer of de armen recht en onder op gelijke hoogte op de voorlijst gemonteerd zijn.
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Montage-instructies voor V155-Mallorca® Speciaal / V160-Florence® / V170-Palma®

Benodigd gereedschap:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boormachine
Boor van 6 mm voor hout / steen / beton
Boor van 8 mm voor hout / steen / beton
Boor van 10 mm voor hout / steen / beton
Boor van 20 mm voor hout / steen / beton
Kruiskopschroevendraaier
Steeksleutel 10
Inbussleutels 2,5; 3; 4
Waterpas

1 Aftekenen van de te boren gaten
Houd de muursteunen waterpas tegen de muur en teken de gaten af. Let er wel op dat de
muursteunen in dezelfde lijn en waterpas ten opzichte van elkaar staan. Door een touwtje
te spannen tussen de buitenste twee muursteunen is het uitlijnen te vereenvoudigen.
2 Het boren van de gaten
Als het een muur van beton/ steen betreft boort men de gaten met een 8 mm steenboor.
Bij binnenbediening de plaats van het bedieningsgat uitmeten en met een 10 mm boor naar
binnen boren (houd tegen de binnenzijde van de muur een plankje om beschadigingen tegen
te gaan). Voor monocommando-, elektrische en staaldraadbediening is het gat nu gereed.
Boor bij bandbediening het gat van 20 mm van binnen naar buiten.
3 Montage van het uitvalscherm
Plaats de muursteunen met RVS houtdraadbouten welke voorzien zijn van RVS sluitringen 6 mm.
Draai nu de muursteunen goed vast en controleer of de steunen in één lijn en waterpas gemonteerd zijn.
Plaats het scherm in de steunen en zet het vast met de boutjes in de steun. Kijk ter controle nog een keer
of het scherm waterpas gemonteerd is, zo niet, corrigeer dit dan.
Bevestig de armen aan de plaatjes in de voorlijst met de inbusbouten en bepaal waar de armen komen
en zet de armen vast aan de voorlijst. Houd de armen waterpas tegen de gevel, zodat de voorlijst tegen
de kap sluit. Teken nu de gaten onder de arm af. Boor de gaten met een 8 mm steenboor aan de onderzijde
van het sleufgat.
Monteer met RVS houtdraadbouten de armen, zorg hierbij dat de ruimte tussen de bovenkap
en de voorlijst een paar mm is (de V160-Florence moet geheel aansluiten). Maak de bandjes om de armen
los (attentie: armen staan onder veerspanning) en draai het scherm volledig uit en boor de bovenste
gaten van de armen en zet deze vast (zorg ervoor dat er geen boorslijpsel in de muurrail terecht komt.
Dit kan vastlopen van de arm tot gevolg hebben). Controleer dan of de armen waterpas staan.
Plaats de bediening en sluit deze aan.
Als de voorlijst scheef intrekt:
Controleer of de armen recht en onder op gelijke hoogte op de voorlijst gemonteerd zijn.
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