
Productinformatie 

Beaufort was marinecommandant van het fregat 
Woolwich van de Royal Navy. Hij maakte een 
indeling in 13 windsterkten, aan de hand van de 
zeilvoering van een fregat. Zijn schaal was geba-
seerd op de kracht die de wind per oppervlakte-
eenheid uitoefende, niet op de snelheid: hij keek 
naar het gedrag van zijn schip, niet naar de wind 

zelf. De schaal die Beaufort ontwikkelde kende aanvankelijk 12 
windsterktes, beginnend bij 'kalmte' en eindigend bij 'orkaan'. 
In 1905 werd de schaal door Sir Georg Simpson aangepast. 
Ook voegde hij de windsnelheden toe aan de schaal. De      
belangrijkste wijziging, in 1946, werd vastgesteld door 
het International Meteorological Committee. De schaal werd 
gebaseerd op de gemiddelde windsnelheid gedurende 10   
minuten op een hoogte van 10 meter boven de grond. Zo   
veranderde de windkrachtschaal van Beaufort in een windsnel-
heidschaal.  
 
Bron: Duits Meteorologisch Instituut 
 
Regelgeving zonwering conform de nieuwe CE norm EN13561.  
Op zonwering is de Europese Norm EN 13561 van toepassing. 
Dat betekent dat zonwering over een gegarandeerde kwaliteit 
dient te beschikken en dat op het product en de documentatie 
aangegeven dient te worden hoe hoog die kwaliteit precies is. 
De kwaliteit wordt aangegeven in een zogenaamde windklas-
se. Deze komt overeen met een bepaalde windkracht. Bij dit 
product is Windklasse 6 van toepassing. 
 
 Windklasse 6: volgens huidige norm EN 13561 
Het scherm voldoet in uitgerolde situatie aan de verwachte 
windkracht 6 met maximale windsnelheid van 80km/u 
  
 

  

 Gecontroleerde warmtebeheersing 

 Behoud van uitkijk naar buiten 

 Lager verbruik van airconditioning 

 Besparing op energiekosten 

 Verlaagde CO2-uitstoot 

 Optimaal gebruik van daglicht 

 Individueel comfort per gebruiker 

 E-peilpunten bij EPB–berekening (2/7 punten) 
  
  Product specifiek: 

 Rits zijgeleiding (ZIP) zonder lichtinval 

 Ruime keuze in RAL-kleuren en doekcollecties 
met efficiënt zontoetredingsfactor G-totaal 

 Optimale integratie met de gevelconstructie 

 Windklasse 6 volgens EN 13561 

 

ProScreen ZIP 75-85-95-Ø95-110 
 

 Windvast 
 Strakke, onopvallende  

vormgeving 
 Zeer efficiënte zonwering 
 Geschikt voor vrijwel iedere 

bouwkundige situatie 
 
 

De vierkante kast heeft afmetingen van 75x75mm, 85x85mm, 
95x95mm. De onderlat is ca. 38mm hoog en hangt in opge-
trokken positie deels in de kast. De compacte geleiding is 
38/27mm. Ook hebben we een ronde kast Ø95mm. Bij de 
rechthoekige kast 110/150 is de onderlat 48mm hoog en trekt 
deze geheel in de kast. Geleiding is hier 37/37. De ProScreen 
ZIP wordt over het algemeen direct en  onopvallend tegen het 
raam gemonteerd. Het aanzicht van  het  gebouw wordt hier-
door niet aangetast. De profielgeleiding wordt direct of met 
behulp van clipsen op het raam gemonteerd. De afrolling van 
het doek gebeurt langs het raam. Over de volledige hoogte van 
het doek is een rits bevestigd die in de geleiders schuift. Hier-
door garanderen wij een hoge windbelasting (Winklasse 6). 
 

 

 
 Windvast 
 Strakke, onopvallende  

vormgeving 
 Zeer efficiënte zonwering 
 Uitermate geschikt voor spouw 

of nis 
 

 
De aluminium kast heeft een afmeting van 95x95mm of 
110/150mm. Bij de kast 95/95 is de onderlat ca. 38mm hoog 
en hangt in opgetrokken positie deels in de kast. Bij de kast 
110/150 is de onderlat 48mm hoog en trekt deze geheel in de 
kast. De ProScreen ZIP Recess 95 en 110/150 zijn uiterst ge-
schikt om in te bouwen in een spouw of in een nis.  
Door gebruik te maken van geleiders met dezelfde diepte als 
de kast, wordt de spouw ook zijdelings gedicht. Het aanzicht 
van  het  gebouw wordt hierdoor niet aangetast.  
Over de volledige hoogte van het doek is een rits bevestigd die 
in de geleiders schuift. Hierdoor garanderen wij een hoge 
windbelasting (Winklasse 6). 

ProScreen ZIP Recess 95-110 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Royal_Navy
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fregat_(zeilschip)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Orkaan
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Meteorological_Committee&action=edit&redlink=1


ProScreen Zip 
Bestelreferentie Bediening Kastformaat Buisdiam. Geleiding mm Max breedte Max hoogte Max # 

doeken 
Max 

opp. M² 

EVE 047 075 AWA MOTOR 75 47 38/27 2600 2200 1 5 

EVE 064 085 AWA MOTOR 85 64 38/27 3400 2200 1 8 

EVE 064 095 AWA MOTOR 95 64 38/27 3400 3300 1 10 

EVE 064 095 TWA MOTOR Ø95 64 38/27 3400 3100 1 8 

EVE 064 095 RWA MOTOR 95 64 38/95   Recess 3400 3300 1 10 

EVE 064 110 RWA MOTOR 110/150 64 38/110 Recess 3400 6000 1 15 

EVE 078 110 RWA MOTOR 110/150 78 38/110 Recess 4500 5000 1 11,5 

EVE 064 110 NWA MOTOR 110/150 NIS 64 37/37 3400 6000 1 15 

EVE 078 110 NWA MOTOR 110/150 NIS 78 37/37 4500 5000 1 11,5 

De minimale breedtemaat is 600mm 
bij handbediende screens. Bij screens 
met een ingebouwde buismotor is dit 
673mm. De verhouding tussen de 
breedte en de hoogte bedraagt bij 
voorkeur 1:3.  Afhankelijk van de af-
meting kan een horizontale doeknaad 
noodzakelijk zijn .  
Om technische redenen kan maximale 
breedte meestal niet met maximale 
hoogte gecombineerd worden. 

Afmetingen Proscreen Zip 

Helioscreen verticale screens worden al bijna 50 jaar succesvol 
in de utiliteitsbouw toegepast. De verschillende types verticale 
screens van Helioscreen bieden ontwerpers en gebruikers een 
groot aantal voordelen: 
 

 Windvast (Windklasse 6) 
Geschikt voor een windkracht tot windklasse 6. Een beveiliging 
in de vorm van een windmeter wordt overigens altijd aanbevo-
len. Door geleideblokjes met geluidsdemping wordt het      
rammelen van de onderlat in elke positie effectief tegenge-
gaan. 
 

 Rits zijgeleiding (ZIP) 
Over de volledige hoogte van het doek is er een rits bevestigd 
die in de zijgeleiding schuift. Bij uitvoering met plaatsing in een 
spouw zijn specifieke geleiders Recess voorzien. Deze bestaan 
uit 2 delen. 

 
 Geen zijwaartse lichtinval 
Het Helioscreen glasvezeldoek tempert het licht in het         
interieur. Het open weefsel houdt warmte buiten maar laat 
diffuus licht binnen. Een correct gekozen zonweringdoek geeft 
gelijke lichtverdeling in een werkruimte zonder verblinding of 
contrast in het zichtveld. 

Bij toepassing van verticale zonwering dient u er rekening mee 
te houden dat bij lage zonnestand de lichttoetreding hoger zal 
zijn. Dit kan een hinderlijk effect hebben bij het gebruik van  
digitale borden en beeldschermen. Hier kan een combinatie 
aangewezen zijn met Helioscreen binnenzonwering. 

Algemene beschrijving ProScreen Zip 

  Fraaie vormgeving 
Door de strakke vormgeving en de onopvallende montage 
wordt het aangezicht van het gebouw nagenoeg niet aange-
tast. Hierdoor zijn de screens in ieder bouwkundig ontwerp in 
te passen. Onopvallend, of juist als dat kleine extra accent, in 
het gevelbeeld. 
 

 Zicht naar buiten mogelijk 
Het doek is een gepolyvinyliseerd glasvezeldoek, dat in neerge-
laten positie nog het zicht in mindere mate naar buiten       
behoud. Als alternatief worden er ook polyesteren compo-
siettextiel   aangeboden. 
 

 Ruime keuze in kleuren en doekcollecties 
Alle aluminium delen kunnen geanodiseerd of in een RAL-kleur 
naar wens geleverd worden. Daarnaast is er een ruime keuze 
uit vele doekcollecties.  
 

 Bestekservice 
De uitgebreide bestektekst is te raadplegen op de website van 
Cobosystems www.bestekservice.be/helioscreen of u kan ook 
onze website raadplegen: www.helioscreen-projects.be 

ProScreen ZIP 95 ProScreen ZIP 95 Recess 



Bouwtechnische specificaties ProScreen ZIP & ProScreen ZIP Recess 

ProScreen ZIP 75-85-95-Ø95-110 

De bevestiging is nagenoeg onzichtbaar en de montage eenvoudig.  
De bediening gebeurt elektrisch via een op en neer schakelaar, een 
regelsysteem met zon– en windsensoren of via een intelligent        
regelsysteem met programmeerbare software, aangesloten op het 
gebouwenbeheersysteem. 

 

Bedieningsmechanisme 

• Elektrische motor  

Oprolbuis Ø47mm of Ø64mm voor ProScreen ZIP 75-85-95-Ø95. 

Oprolbuis Ø64mm of Ø78mm voor ProScreen ZIP 110.  

Ingebouwde asynchrone motor met wrijvingsloze werking, be-
schermd door een thermische beveiliging.  

Vertragingskast van het planetaire type; gelijkmatige verdeling van 
de belasting over in serie gemonteerde tand- en planeetwielen.   
Schakelgedeelte gesynchroniseerd met de oprolbuis. Automatische 
koppeling van de schuifkragen in de eindstand boven en onder. 
Rem met elektrische ontkoppeling zodra de motor onder spanning 
wordt gezet.  

 

• Elektronische motor  

Motor waarbij eindposities gemakkelijk ingesteld kunnen worden 
via een instelschakelaar.  Beperkte parallelle aansluiting is mogelijk 
afhankelijk van het vermogen in de schakelkast of groepssturing. 

 

Schermkast 

• Voorbouw tegen het raam of de gevel 
De zonneschermen worden geplaatst in voorgeassembleerde kasten 
van geëxtrudeerde aluminium profielen. 
Vorm en afmeting van de kast: 

- Vierkante doorsnede: 75x75mm ; 85x85mm 

  (vooraan toegankelijk  voor onderhoud) 

- Vierkante doorsnede: 95x95mm  

  (onderaan toegankelijk  voor onderhoud) 

- Ronde doorsnede: Ø95mm 
- Rechthoekige kast 110x150mm 
 
De afrolling van het doek gebeurt langs het raam. De kast is        
samengesteld uit meerdere profielen. Het servicedeksel wordt   
vergrendeld door een schroef en blijft zo langs onderaan toeganke-
lijk. De onderlat verdwijnt deels in de kast om de inbouwhoogte tot 
een minimum te beperken. Bij de kast 110x150 trekt de onderlat 
geheel in de kast voor een optimale integratie. De kast is zelfdra-
gend. Elke kast wordt aan weerszijden afgesloten door een eindkap. 
De eindkappen zijn gemaakt van gegoten zamak. De lagering van de 
doekrol is zo     uitgevoerd dat de kast niet hoeft gedemonteerd te 
worden om doek of aandrijfmechanisme te vervangen. De eindkap-
pen worden door middel van roestvrije schroeven aan de profielen 
bevestigd. Alle schroeven zijn uit roestvrij staal en zijn discreet, 

ProScreen ZIP 95 : EVE 064 095 AWA   

Dwarsdoorsnede ProScreen ZIP 95 

ProScreen ZIP 110 : EVE 078 110 AWA   



waar mogelijk   onzichtbaar voor het oog aangebracht. 

 

•  Inbouw in de spouw of in een nis (Recess) 

De kast 95x95 en 110x150 zijn uiterst geschikt om in te bouwen in 
een spouw of in een nis. Door gebruik te maken van 2-delige gelei-
ders met dezelfde diepte als de kast, wordt de spouw ook zijdelings 
gedicht. En kan het doek verticaal gedemonteerd worden, terwijl de 
kast toch op de geleiding blijft. In deze speciale geleiders kan men 
ook door middel van een stekkerkoppeling de motor op de stuur-
modules aansluiten. Door de speciale constructie van kast en gelei-
ders kan de screen ook contra-afrollend gemonteerd worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zijgeleiding 
De geleideblokjes schuiven in aluminium zijgeleiders. 

De kast is bevestigd op clipszijgeleiders met opsteekdoorn. De     
geleiders dragen dus de kast. Standaard wordt door Helioscreen de 
clipszijgeleiding gebruikt van 38x27mm voor de ProScreen ZIP         
75-85-95,Ø95 en 110mm.  

 

Indien een volledige integratie van kast en geleiding gevraagd 
wordt, zoals passiefbouw of om te voldoen aan een lage EPB-norm, 
heeft Helioscreen de twee oplossing ProScreen ZIP 95 Recess met 
een specifieke zijgeleiding van 38x95mm en de ProScreen ZIP 110 
Recess met specifieke zijgeleiding van 38x110mm. Deze laatste  
zijgeleider 38x110mm kan met een strip afgewerkt worden bij toe-
passing van gordijngevels. 

 

De bevestiging is nagenoeg onzichtbaar, de clips zitten verborgen 
achter de geleiders. De zwarte kunststof eindstukken geven nog een  
extra mechanische versteviging. 

 

De zijgeleiders gecombineerd met de onderlat voorzien van geluids-
dempende eindstukken geven een geruisloze werking van het    
geheel. Het rammelen van de onderlat wordt in alle posities        
vermeden. 

 

In functie van gebouwspecifieke omstandigheden kunnen andere 
geleidertypes toegepast worden. 

 

 

 

Bouwtechnische specificaties ProScreen ZIP & ProScreen ZIP Recess 

ProScreen ZIP RECESS 95 

EVE 064 095 RWA 

Dwarsdoorsnede ProScreen ZIP 95 Recess 

ProScreen ZIP RECESS 110 



Beschrijving 
Verticale en windvast buitenzonwering waarbij de zijkanten 
van het doek over de volledige lengte voorzien zijn van een 
rits, welke in een kunststof profiel in de zijgeleidingen loopt.  
  
Oppervlaktebehandeling 
Natuurkleurig geanodiseerd of gemoffeld in RAL–kleur.  
Structuurlak op aanvraag. 
 
Kast 
Samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen. Vierkan-
te kastformaten 75mmx75mm, 85x85mm of 95x95mm of 
110x150 mm. 
De kasten 95x95mm en 110x150mm zijn langs onder toegan-
kelijk  voor onderhoud. 
 
Kaststeunen 
Gegoten aluminium, voorzien van aanslagnok voor de onderlat 
en naar beneden gerichte nokken ter bevestiging in het       
zijgeleidingsprofiel. Montage van de kast is overbodig. 
 
Oprolbuis 
Geëxtrudeerd aluminium Ø47, Ø64mm of Ø78mm  
 
Zijgeleiding 
Geëxtrudeerde aluminium clipsgeleiding  voorzien van bevesti-
gingsgaten op standaard afstanden. Over de volledige hoogte 
bevindt zich in de zijgeleiders een donkergrijs kunststofprofiel 
(PVC-ABS blend), afgeveerd door het kunststofprofiel zelf. 

 Aluminium geleider 38x27mm (kast 75-85-95-Ø95) 

 Aluminium geleider 37x37mm (kast 110 nis toepassing) 
Achter de slag 

 Aluminium recessgeleider 38x95mm (kast 95) 

 Aluminium recessgeleider 38x110mm (kast 110) 
 (recessgeleider voor montage achter de slag). 
 
Windbeveiliging 
Windklasse 6 (9 Beaufort = Snelheid : 75-88 km/h = 20,8-24,4 
m/seconde). Het gebruik van een centrale bediening met 
windbeveiliging wordt steeds aanbevolen, met max. instelling 
op 75 km/h om windpieken op te vangen. 
 
Onderlat 
Geëxtrudeerd aluminium, rechthoekige vorm 20x38mm kast 
75-85-95-Ø95. De onderlat wordt verzwaard met thermisch 
verzinkt staal. De  zwarte kunststof eindstukken van de onder-
lat zijn bij  aluminiumgeleiding voorzien van een geluidsdem-
ping. Bij de kast 110 wordt een onderlat 22x48mm voorzien. 
 
Onderlat inzetstuk 
De onderlat wordt voorzien van kunststof inzetstukken, welke 
strak in het profiel zijn gefixeerd en voorzien zijn van           
geleidingsnokken die in de geleiding schuiven. 
 
 

Bediening  
Elektrisch: in de oprolbuis wordt een asynchrone 230V-motor 
gemonteerd met ingebouwde eindschakelaar en thermische 
beveiliging. Motor optioneel voorzien van  Hirschmannstekker. 
Doek 
Weer- en UV-bestendig glasvezeldoek, voorzien van een  PVC-
coating, van Helioscreen Fabrics, type Sergé 2165 met End-
urisTM  Glass Core. 41,5% glasvezel, 58,5% PVC. Gewicht   ca. 
525 gr/m2. Met grijskleurige aangesealde rits. 
 
Afmetingen  
Opbouw: 
Kast   75x75mm: max.breedte: 2600mm; max.hoogte 2200mm  
Kast   85x85mm: max.breedte: 3400mm; max.hoogte 2200mm  
Kast   95x95mm: max.breedte: 3400mm; max.hoogte 3300mm  
Kast   Ø95mm    : max.breedte: 3400mm; max.hoogte 3100mm  
Recess (achter slag): 
Kast   95x95mm: max.breedte: 3400mm; max.hoogte 3300mm  
Kast110x150mm: max.breedte:4500mm; max.hoogte 5000mm 
 
Montage 
Alle bevestigingsmaterialen zijn in RVS.  
 
Windklasse 
Windbestendig volgens norm EN13561 aan windklasse 6. 
 
Garantie 
Garantietermijn: 5 jaar, mits onderhoudscontract waarbij de 
schermen vanaf oplevering jaarlijks onderhouden worden door 
Helioscreen Projects. Wanneer de zonwering vanaf oplevering 
niet jaarlijks door Helioscreen Projects worden onderhouden 
geldt de standaard garantietermijn van 2 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Bestekbeschrijving ProScreen ZIP & ProScreen ZIP Recess 

www.helioscreen-projects.be 

Onder voorbehoud van wijzigingen 


