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HiStorY
Datum Versie Omschrijving

08-2019 2.1 pag. 10;  Maat d voor in-de-dag geleiding is veranderd

04-2019 2.0 Verandering geleidingsprofiel in de dag

04-2017 1.2 Toevoeging twee-delige geleiding

Verwijdering Klik-geleidingsprofiel in de dag

pag. 8; Correcties in bevestigingsmaterialen

01-2017 1.1 Correctie aansluitschema pag. 12

07-2016 1.0 Eerste uitgave
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AlgeMeen

WindKlASSe

type product oppervlakte (m2) Klasse Maximale breedte 
(mm)

Maximale hoogte 
(mm)

PZ 75S CH A – PZ 75C CH A 3 6 2500 1800

PZ 75S EL A – PZ 75C EL A 3 6 2500 1800

PZ 85S CH A – PZ 85C CH A 5.7 6 3000 2000

PZ 85S EL A – PZ 85C EL A 5.7 6 3000 2000

PZ 95S EL A – PZ 95S EL R 9,0 6 3000 3000

oPMerKingen

Leest u voor het in gebruik nemen van uw screen of de montage ervan eerst deze handleiding goed door. Houdt u aan de inhoud 
ervan en bewaar deze handleiding voor naslagwerk!

Deze handleiding beschrijft enkel de gebruiks- en montagevoorschriften van het buiten rolgordijn van de volgende typen: 

Bediening met motor, type: PZ 75S EL A - PZ 75C EL A - PZ 85S EL A - PZ 85C EL A - PZ 95S EL A - PZ 95S EL R

Bediening met slinger, type: PZ 75S CH A - PZ 75C CH A - PZ 85S CH A - PZ 85C CH A 

Mocht u iets uit deze handleiding niet begrijpen of twijfelt u aan enige uitleg of interpretatie ervan, neemt u dan voor het in 
gebruik nemen en/of monteren van het screen contact op met uw leverancier.

Naast informatie over de bediening en montage bevat deze handleiding ook belangrijke onderhouds- en reinigingsaanwijzingen.

De montage, het technisch onderhoud, het oplossen van storingen en de eventuele reparatie of modificatie aan het screen dient 
alleen door vakbekwaam personeel te geschieden. 

Deze handleiding behoort bij het screen en dient daarom goed bewaard te worden. Bij verkoop van het screen dient de 
handleiding aan de nieuwe eigenaar te worden overhandigd.

De eigenaar of bezitter van het screen moet gebruikers (indien derden) verwijzen naar de handleiding, alsmede ook deze derden 
instrueren om het screen conform de handleiding te gebruiken. 

Voor meer informatie kunt u zich richten tot uw leverancier.

AAnSPrAKelijKHeid

DE ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN VAN DE LEVERANCIER GELDEN VOOR DE RELATIE TUSSEN DE LEVERANCIER EN DE KOPER. 
DEZE HANDELSVOORWAARDEN BEHELZEN EEN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING EN SLUITEN GEVOLGSCHADE UIT. DE LEVERANCIER 
IS OP GROND VAN DE ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE, DIE ONTSTAAT, DOORDAT DE 
AANWIJZINGEN IN DEZE HANDLEIDING NIET IN ACHT GENOMEN WORDEN, BEHALVE BIJ OPZET OF GROVE NALATIGHEID VAN DE 
LEVERANCIER.

VerKlAring VAn SYMBolen

 ⚠ Gevaar / Waarschuwing!

 ➜ Handelingsvolgorde

☞☞ Belangrijke informatie
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VeiligHeidinStructie

Belangrijke veiligheidsinstructie! Waarschuwing; Het is belangrijk voor de veiligheid van personen om deze aanwijzingen op de 
volgen! Deze aanwijzingen beslist bewaren!

☞☞ Sta niet toe dat kinderen spelen met het screen. Houdt kinderen uit de buurt van de (afstand)bediening en het product.

☞☞ Controleer regelmatig uw screen op zichtbare schade. Bij schade aan het screen, dit niet meer bedienen en contact  
opnemen met uw leverancier.

☞☞ Probeer onder geen enkele voorwaarde zelf reparatiewerkzaamheden en/of modificaties te verrichten aan het screen.

doelMAtig geBruiK

Uw screen kan omhoog en omlaag bewegen en dient voor het afschermen van een raam of deur met het volgende doel: 

• bescherming tegen de zon

• regeling van het licht

• regeling van het zicht

Pas op met sterke wind en koud weer. Het screen mag bij sterke wind (≥24 m/s) of in bevroren toestand niet gebruikt worden. 

• Zorg ervoor dat het screen tijdig opgetrokken wordt, voordat de wind te sterk wordt. Ook bij volledig automatische besturing 
moet hierop gelet worden.

• Wij raden het gebruik van een externe besturing aan, die niet alleen een wind- maar ook een vorstmodule omvat. Bij 
besturingen zonder vorstmodule moet de besturing in de winter uitgeschakeld worden.

• Het screen mag alleen als bescherming tegen de zon en als regeling voor het licht en het zicht gebruikt worden. Dit product 
is niet geschikt voor gebruik als transport- of hefinstallatie
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geBruiK

Bediening

Middels de bediening kan het screen omhoog of naar beneden gestuurd worden.

• Breng het doek volledig omhoog of omlaag om schade te voorkomen.

• Controleer zelf, voor het gebruik, of het doek van het screen niet in bevroren conditie verkeert.

 ⚠ Let erop dat er zich geen personen of obstakels in de actieradius van het screen bevinden. Kunt u dit niet tijdens het 
bedienen zien, dan dient u maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen

elektromotor voorzien van schakelaar

De schakelaar dient zowel voor het ophijsen als het neerlaten van het screen.

 ➜ De motoren zijn geschikt voor kortstondig gebruik en voorzien van een thermische beveiliging die bij oververhitting c.q. 
overbelasting, de motor tijdelijk uitschakelt. Na een koelperiode van circa 15 minuten is de motor weer te gebruiken.

10-C4006.0

elektromotor gekoppeld aan een externe aansturing

Hiermee wordt de aansturing niet uitgevoerd door een schakelaar, maar door een centrale met prioriteit. Afhankelijk van de 
situatie kan bediening door middel van een individuele schakelaar beschikbaar zijn.

 ➜ Raadpleeg de handleiding van de centrale besturing.

reiniging

 ⚠ Bij de reiniging van ramen, gevel of screen dient de stroomtoevoer te worden afgesloten.

 ⚠ Houdt u beslist niet vast aan het screen of bijbehorende onderdelen.

 ⚠ Controleer na het reinigen het product op juist functioneren.

doek

Reinig het product minimaal 1 maal per jaar, echter aan zee of in de directe omgeving van industrie minimaal 2 maal per jaar.

 ➜ Laat het screen neer.

 ➜ Reinig met stofzuiger of perslucht

 ➜ Gebruik spons, zeem en schoon water.

 ➜ Naspoelen met voldoende schoon water.

 ➜ In het geval van vlekken, neem contact op met uw leverancier.

 ➜ Laat het doek drogen, alvorens dit op te rollen.

 ➜ Bij zeer sterke vervuiling adviseren wij u contact op te nemen met uw leverancier.

 ➜ In het geval het doek gescheurd is; neem direct contact op met uw leverancier die zal besluiten wat er moet gebeuren
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 ⚠ Gebruik nooit:

 - een hogedrukreiniger

 - alkali houdende of agressieve middelen

 - staalwol, harde borstels of schuurmiddelen

gecoat materiaal (bovenbak, onderlat en zijgeleidingskanalen)

 ➜ Controleer op gebroken of gescheurde onderdelen inclusief eindkappen van onderlat en geleiders.

 ➜ Reinig de geleiders met stofzuiger of perslucht om ophopingen van afval (stof, dode bladeren ...) die de goede werking zou 
kunnen verhinderen, te verwijderen.

 ➜ Om ervoor te zorgen de decoratieve en beschermende eigenschappen van uw gecoat materiaal worden gehandhaafd, is het 
raadzaam dat een regelmatige reiniging wordt uitgevoerd.

 - Normale omgeving: reinig en controleer om de 12 maanden

 - Omgeving van de zee: reinig en controleer om de 3 maanden

 - Industriële omgeving: reinig en controleer om de 3 maanden

 - Zee & industriële omgeving: reinig en controleer om de 3 maanden

 - Zwembaden: reinig en controleer om de 3 maanden

 ➜ De beste onderhoudsmethode van de gecoate oppervlakken is deze te reinigen met een zachte doek of spons met warm 
water en een mild schoonmaakmiddel. Goed naspoelen met schoon water.

Storing en onderhoud

Het screen is ontworpen voor gebruik buiten en onderhoud bestaat uit regelmatig controleren en schoonmaken (zie hierboven). 
Het mechanisme en de motor behoeven geen smering. Verdere onderhoudsmaatregelen zijn niet nodig.

Neem bij storingen en/of onderhoud contact op met uw leverancier. Storingen en onderhoud dienen altijd door vakbekwaam 
personeel te worden opgelost.

 ⚠ Ziet u dat er tijdens het gebruik walm of rook verschijnt, schakel dan direct het screen uit. Neem vervolgens contact op met 
uw leverancier.

inStAllAtie

levering

Het product wordt compleet aangeleverd, overeenkomstig de bestelling.

Controleer de levering aan de hand van de paklijst. Indien onderdelen manco of beschadigd zijn, dient u contact op te nemen 
met uw leverancier.

 ➜ Na montage dient deze handleiding aan de eigenaar en/of de gebruiker te worden afgegeven.

transport

 ⚠ In verband met het gewicht van het product is het aan te bevelen het transport en de montage van het product door 
minimaal 2 mensen te laten plaatsvinden.

Verpakking

Het screen wordt verpakt aangeleverd.

 ➜ Let erop dat bij het verwijderen van de verpakking het screen niet beschadigd wordt.

Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de plaatselijke voorschriften.
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Montage-instructie

Houdt u bij de montage aan de daarvoor geldende plaatselijke regelgeving. 
Hierna volgt de bevestigingsmaterialen lijst en de exploded view. Deze dienen als uitgangspunt voor de gehele instructie; neemt 
u deze dan ook goed door!

Bevestigingsmaterialen
 ⚠ Controleer aan de hand van de onderstaande tabel of de geleverde bevestigingsmaterialen voor de montageondergrond 

geschikt zijn. 

 ⚠ Controleer of de montageondergrond voor de bevestiging van het geleverde product geschikt is.

Aluminium Hout Beton

DIN 7981  4,8 x 25 DIN 7996  5,0 x 30 niet toepasbaar

DIN 7982  4,2x50 DIN 7997  4,0x50
DIN 7982  4,2x70

S6

DIN 7976  6,3x25

DIN 9021  ø6,4

DIN 571  6,0x40

DIN 9021  ø6,4

DIN 571  6,0x60

S8 DIN 9021 ø6,4

DIN 7981  4,2x25 DIN 7996  4,0x30 DIN 7981  4,2x50

DIN 7982  4,2x50 DIN 7982  4,2x60
DIN 7982  4,2x70

S6
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exploded views

Eindkap links

Basis 
In de dag
geleiding

Bovenbak top

Zip geleiding
insert

Afdekkap
In de dag
geleiding

Eindplaat
In de dag
geleiding

Eindkap
rechts

Bovenbak onderzijde

Bovenbak onderzijde
slot

Motor

Motorlager

Adapter set

Telescopische as
Telescopische eind stop

Telescopische eind stop klem
Lager niet-motorzijde

Doek buis

Geleidings
profiel

Zijgeleiding
eindkap links

Zijgeleiding
eindkap rechts

Eindkap links

Bovenbak top

Zip geleiding
insert

Eindkap
rechts

Bovenbak onderzijde

Bovenbak onderzijde
slot

In de dag geleiding Klik

Elektromotor

Onderlat

Onderlat eindkap (L)
Onderlat eindkap afdekkapje

Onderlat profiel

Onderlat eindkap (R)

10-C4027.5



10 Buitenrolgordijn - ProScreen Zip

10C-M
-02NL.21 ProScreen ZIP

Version 2.1

Montage met zijgeleidingsprofielen

a

c

d

b

B

B

A

A

A = A
B = B

10-C4010.0

maat Klik Afstand steun
tweedelige geleiding

in de dag geleiding
op de dag in de dag

a

Bo
ve

nb
ak

 m
aa

t 75 275 275 175 175 -

85 285 285 185 185 -

95 295 295 195 195 145

b 13.5 13.5 9.5 19.5 18

c ≤800 ≤1300 ≤1300 ≤1300 ≤650

d 810 210 110 110 100
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Detail A

Detail B

Detail C

In de dag
geleiding

C

In de dag

Op de dag

Tweedelige
geleiding

B

Klik

AA

Afstand steunen

10-C4024.9

Motor bediening

ACHTER-
KANT

ACHTER-
KANT

ACHTER-
KANT

ACHTER-
KANT

16

12.5

= =
12.5

15

7

10-C4025.1

Voor rollendAchter rollend

Dezelfde uitgangsmaten bij
bovenbak 75, 85 en 95
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Aansluitschema

 ⚠ De elektrische aansluiting moet door een elektricien volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd. Wordt het screen 
verkeerd aangesloten, dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.

☞☞ Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan de motor en/of aan de elektrische installatie, wanneer de 
aansluiting niet correct is uitgevoerd.

☞☞ De schakelaar moet volgens de nationale en plaatselijke voorschriften, met inachtneming van het gebruik door personen 
met een handicap gemonteerd worden.
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10-C4018.8

VerWijderen en ModiFiceren

Verwijderen en modificeren mag alleen door gekwalificeerd personeel gedaan worden.
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