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 Lees deze handleiding goed door, vóór montage dient u vertrouwd te zijn met de inhoud 

van deze handleiding en de daarin opgenomen waarschuwingen. Deze informatie is 
zeer belangrijk voor de inbouw en het correcte gebruik van het materiaal. 
 
Houd u aan de voorgegeven montagestappen en let op de aanwijzingen en 
aanbevelingen. 
 
De systemen mogen uitsluitend door geschoold personeel in gebruik worden 
genomen. 
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Navigatie door de montagehandleiding 
 

                                                weinor terrasoverkapping 
       

Met Sottezza II-voorbereiding Zonder Sottezza II-voorbereiding Vreemd dak 
       

  Standaardmontage 
inspringend voor 

onderbouwelementen aan de 
zijkant 

Montage niet inspringend bij 
afwezige 

onderbouwelementen aan de 
zijkant 

  

      

Houder kopplaat: 
• Hoofdstuk 4.2.1 punt 1 
 

Houder kopplaat: 
• Hoofdstuk 4.2.1 punt 2a 
• Hoofdstuk 4.2.1 punt 3a 

Houder kopplaat 
• Hoofdstuk 4.2.1 punt 2b 
• Hoofdstuk 4.2.1 punt 3b 

• Hoofdstuk 
4.2.1 
informatie 

• Hoofdstuk 
8.1 punt C 

Houder transportprofiel: 
• Hoofdstuk 4.2.2 punt 1 

Houder transportprofiel: 
• Hoofdstuk 4.2.2 punt 2a 
• Hoofdstuk 4.2.2 punt 3a 

Houder transportprofiel: 
• Hoofdstuk 4.2.2 punt 2b 
• Hoofdstuk 4.2.2 punt 3b 

          
          
          

  OptiStretch Stretch   
  • Hoofdstuk 4.2.4 

punt 3a + 4 
 

• Hoofdstuk 4.2.4 
punt 3b + 4 

• Hoofdstuk 6 

  

    
  

 

 
    
    

• Hoofdstuk 5 uitlijnen van het systeem 
• Hoofdstuk 6 Functiecontrole 

• Hoofdstuk 11 elektrische aansluiting 
• Hoofdstuk 12 ledverlichting 
• Hoofdstuk 13 foutanalyse 

 
  

Hoofdstuk 4.2.3 montage cassette 

Hoofdstuk 10 serie-installaties 

Hoofdstuk 9.3 
nisbevestiging
shoeken 

Hoofdstuk 9.2 rechthoekig profiel 

Hoofdstuk 9.1 A en B 
bevestigingsplaten 

Hoofdstuk 8 
inloopnokken Hoofdstuk  

6.2.1 
Cassette  
openen 

Hoofdstuk 7 
afstandskabels 

Hoofdstuk 4.2.5 
spankabel 

Hoofdstuk 4.2.4 montage 
transportprofielen 
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1 Aanwijzingen bij montagehandleiding 

 Deze handleiding is bedoeld voor geschoolde monteurs die over kennis in de 
montagetechniek beschikken. Montages van zonweringen mogen uitsluitend worden 
uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel met overeenkomstige ervaring in montage. 

  

1.1 Geldigheid van de handleiding 
 De zonweringen zijn voor de export en in Duitsland toegelaten. 
  

1.2 CE-markering 
 Hierbij verklaart de firma weinor GmbH & Co. KG, dat de zonwering in overeenstemming 

is met de basiseisen en andere relevante voorschriften van de EN-normen. 
 

 

 
 
weinor GmbH & Co. KG  

Mathias-Brüggen-Strasse 
110 

D-50829 Keulen 
 

14 
 
 

EN 13 561 
Serrezonwering voor 

gebruik 
buiten 

 
Windweerstandsklasse: 

klasse 2 
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1.3 Symbolen 

 Waarschuwingen 
Bij de waarschuwingen wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijk letsel en materiële 
schade. Voor persoonlijk letsel wordt het signaalwoord 'Gevaar' gebruikt, voor materiële schade 
het signaalwoord 'Let op'. 
 

 
Direct gevaar voor ernstig of dodelijk letsel! 

 
Direct gevaar voor product en milieu! 

 
 Tips en aanbevelingen 

 
Dit betreft nuttige tips en informatie voor een snelle en correcte montage. 

  
 Afbeeldingen 

Verwijzingen naar positienummers zijn in de tekst voorzien van haakjes, b.v. (1).  
  

 Handelingsinstructies 
Handelingsinstructies zijn vet gedrukt. Bestaat de handelingsinstructie uit meerdere 
deelstappen, dan zijn deze in de volgorde genummerd, waarin ze uitgevoerd moeten worden, 
b.v.: 
 
1. Houder kopplaat monteren  
 1. Boorgaten met boorsjabloon markeren.  
 2. Boorgaten in de dakdrager boren.  
 

 Gebruikte symbolen 
Symbool Uitleg Opmerking 
 

 

Fout Noodzakelijke instellingen 
veranderen 

 
 

Goed Instellingen zo laten. 

 
 
 
  

GEVAAR 

LET OP 
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2 Veiligheidsinstructies 

 
 

Persoonlijk letsel 
Gevaar voor persoonlijk letsel bij ondeskundige montage van de zonwering. 
Veiligheidsinstructies in dit hoofdstuk lezen en opvolgen. 
 

  

Product- en materiële schade 
Gevaar voor product- en materiële schade bij ondeskundige montage van de zonwering. 
 Veiligheidsinstructies in dit hoofdstuk lezen en opvolgen. 
 

2.1 Algemene veiligheidsinstructies 

• De montage- en bedieningshandleidingen moeten worden doorgelezen en nageleefd. 
• Neem de betreffende voorschriften voor ongevallenpreventie in acht. 
• Zorg dat reeds gelegde elektrische aansluitingen tijdens de montage losgekoppeld zijn van 

het stroomnet. 
• Zet de montagelocatie ruim af. 
• Controleer beschikbare steigers en bouwinrichtingen op hun veiligheid. 
• Houd u aan de voorschriften bij plug- en bevestigingsmateriaal. 
• Werk uitsluitend met intact en passend gereedschap. 
• Kunststoffolies, verpakkingsmateriaal en kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen 

houden - gevaar voor verstikking! 
• Voor de montage zijn ten minste twee monteurs vereist. 
  

2.2 Kwalificatie 
De montagehandleiding is bedoeld voor de gekwalificeerde monteur, die over deskundige 
kennis op de volgende gebieden beschikt: 
• Voorschriften voor veiligheid op het werk, bedrijfsveiligheid en ongevallenpreventie 
• Omgang met ladders en steigers 
• Gebruik en transport van lange, zware componenten 
• Gebruik en transport van ruiten 
• Omgang met gereedschappen en machines 
• Aanbrengen van bevestigingsmiddelen 
• Beoordeling van bouwmaterialen 
• Inbedrijfstelling en gebruik van het product. 
 
Wanneer een van deze kwalificaties ontbreekt, moet de opdracht door een deskundig 
montagebedrijf uitgevoerd worden. 
  

 Elektrowerkzaamheden 
De elektrische vaste installatie moet worden uitgevoerd door een erkende elektricien volgens 
de voorschriften van VDE 100. De bijgevoegde installatie-instructies van de meegeleverde 
elektroapparatuur moeten in acht worden genomen. 

 

LET OP 

GEVAAR 
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2.3 Transport 
De toelaatbare as-lasten en het toelaatbare totale gewicht voor het transportmiddel mogen niet 
overschreden worden. De lading kan het rijgedrag van het voertuig veranderen.  
 
De te transporteren goederen moeten correct en veilig bevestigd worden. De verpakking moet 
worden beschermd tegen vocht. Een zacht geworden verpakking kan losraken en ongevallen 
veroorzaken. Als de verpakking bij ontvangst van de goederen geopend is voor controle, moet 
deze bij verder transport weer correct worden afgesloten. 
 
De zonwering moet na het uitladen met de juiste zijde vóór naar de montagelocatie worden 
getransporteerd, zodat het scherm niet meer gedraaid hoeft te worden in een kleine ruimte. Let 
op de aanwijzing op het karton van het systeem met aanduiding van positie of zijde. 

 

2.4 Omhoog trekken met kabels 
Als het systeem met kabels naar een hoger gelegen gedeelte getrokken moet worden, dan 
moet dit 
• uit de verpakking worden genomen, 
• zodanig aan de trekkabels worden bevestigd, dat het systeem niet los kan schieten, 
• en in horizontale positie gelijkmatig omhoog worden getrokken.  

 
Dit geldt ook voor de demontage van het systeem. 
 

2.5 Houder kopplaat / transportprofiel 
Voorafgaand aan de montage controleren,  
 
• of de geleverde houders kopplaat / transportprofiel in type en aantal overeenkomen met de 

bestelling, 
• of de bij de bestelling aangegeven bevestigingsondergrond overeenkomt met de 

daadwerkelijke ondergrond. 
 
Als hierbij afwijkingen worden vastgesteld die afbreuk doen aan de veiligheid, dan mag de 
montage niet worden uitgevoerd. 
 

2.6 bevestigingsmiddelen 
De zonwering voldoet aan de eisen van de in het CE-conformiteitsmerk aangegeven 
windweerstandsklasse. In gemonteerde toestand voldoet het product uitsluitend aan deze eisen 
als 
• de zonwering gemonteerd is met het door de fabrikant aanbevolen type en aantal houders 

kopplaat / transportprofiel en 
• bij de montage de aanwijzingen van de fabrikant van de gebruikte bevestigingsmiddelen in 

acht zijn genomen. 
 

2.7 Klimgereedschappen 
Klimhulpmiddelen niet tegen de zonwering zetten of aan het scherm bevestigen. 
Klimhulpmiddelen dienen stabiel te staan en voldoende houvast te bieden. Gebruik uitsluitend 
klimhulpmiddelen die over een voldoende draagvermogen beschikken. 
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2.8 Valbeveiliging 
Bij werkzaamheden op grotere hoogte bestaat valgevaar. Maak gebruik van geschikte 
valbeveiligingen. 
 

2.9 Elektrische aansluiting 
De zonwering mag alleen worden aangesloten, als de gegevens op het plaatje aan de 
zonwering en/of de gegevens in de bijgevoegde montagehandleiding overeenkomen met de 
netspanning. Het plaatje of de gegevens in de handleiding moeten minimaal waarden bevatten 
over spanning, frequentie en vermogen.  
De bijgevoegde montage-instructies van de meegeleverde elektrische componenten moeten in 
acht worden genomen. Een elektrische vaste aansluiting mag uitsluitend plaatsvinden op 
spanningsnetten, die beschikken over een scheidingsschakelaar voor alle polen met een 
contactopening van min. 3 mm. 
 

2.10 Reglementair gebruik 
Dit is een zonweringssysteem, dat uitsluitend als zonwering gebruikt mag worden. Bij misbruik 
kunnen aanzienlijke risico's ontstaan. 
Het systeem mag alleen onder een dak gemonteerd worden. 
 
Wijzigingen die niet door weinor beoogd zijn, zoals een aanbouw of een verbouwing, mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd na schriftelijke toestemming van weinor.  
 
Door extra belastingen van de zonwering of door aangehangen voorwerpen of door gespannen 
kabels kan het zonnescherm beschadigd raken of instorten. Dergelijke belastingen zijn daarom 
niet toegestaan. 
 

2.11 Ongecontroleerde bediening 
Bij werkzaamheden binnen de actieradius van de zonwering moet de automatische besturing 
worden uitgeschakeld. Er bestaat gevaar voor beknellen en vallen. 
 
Zorg er bovendien voor, dat de zonwering niet onverhoeds bediend kan worden. Hiervoor 
stroomtoevoer onderbreken, b.v. door uitschakelen van de zekeringen of door ontkoppelen van 
de stekkerkoppeling aan de achterkant van de zonwering. 
 
Als zonweringen door meerdere gebruikers bediend worden, moet een met voorrang 
schakelende vergrendelingsinrichting (gecontroleerde stroomonderbreking van buiten) worden 
geïnstalleerd, die elk in- en uitschuiven van de zonneschermen onmogelijk maakt. 

 

2.12 Proefloop 
Bij het eerste uitschuiven mag er zich niemand ophouden binnen de actieradius van de 
zonwering of eronder. De bevestigingsmiddelen moeten na het eerste uitschuiven visueel 
worden geïnspecteerd. 
Voor het testen mogen nooit automatische besturingen of schakelaars worden gebruikt waarbij 
de zonwering zich buiten het zicht van de bediener bevindt (gevaar van onverwacht starten). Het 
gebruik van een testkabel voor de motoraansluiting wordt aangeraden. 
 
Bijgevoegde montage- en instelhandleidingen van de fabrikanten van motor, schakelaar en 
besturing in acht nemen. 
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2.13 Gevaar voor beknelling en snijwonden 
Er bestaat gevaar voor kneuzen en snijden tussen bijvoorbeeld uitvalprofiel en cassette, 
afstandskabel en uitvalprofiel, uitvalprofiel en dwarsbalken dakventilator en tussen elkaar 
rakende profielen. Kledingstukken en lichaamsdelen kunnen door de installatie worden 
gegrepen en meegesleurd! 
 
Wordt de zonwering gemonteerd op minder dan 2,5 meter boven een weg die voor verkeer 
toegankelijk is, dan mag zij uitsluitend worden bediend met een drukschakelaar met zicht op de 
bewegende onderdelen. Elektrische besturingen, draadloze aandrijvingen met vergrendelbare 
schakelaars, vergrendelbare schakelaars enz. zijn in dit geval niet toegestaan. 
 
De drukschakelaar moet in het zicht van het uitvalprofiel, maar op afstand van de bewegende 
delen, worden aangebracht op een hoogte van 1,5 meter (nationale voorschriften over personen 
met een beperking in acht nemen). 

 

2.14 Oplevering 
Alle bedieningshandleidingen, alsmede de montage- en instelhandleidingen van de fabrikanten 
van motor, schakelaar en besturing moeten met een instructie aan de gebruiker worden 
overhandigd. Hij is  
uitgebreid over de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van de zonwering ingelicht. Bij niet-
naleving van deze instructies en onjuiste bediening kan de zonwering beschadigd raken en 
kunnen er ongevallen ontstaan.  
 
De klant dient de handleidingen te bewaren en bij een eventuele  
overdracht van de zonwering aan derden aan de nieuwe eigenaar te overhandigen. 
 
Na kennisneming van de plaatselijke omstandigheden en na uitgevoerde montage meldt het 
montagebedrijf aan de gebruiker, of de door de fabrikant aangegeven windweerstandsklasse in 
gemonteerde toestand bereikt is. Als dit niet het geval is, moet het montagebedrijf de 
daadwerkelijk bereikte windweerstandsklasse schriftelijk vastleggen. 
 
Automatische besturingen moeten op deze waarde worden ingesteld. 
 
De klant bevestigt schriftelijk aan de monteur de correcte uitvoering van de zonwering en de 
montage, de montagetijd en het gesprek bij oplevering met de veiligheidsinstructies (zie 
hoofdstuk Oplevering). 
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3 Productbeschrijving 

3.1 Schematische weergave 

  

 
Afbeelding 1: schematische weergave van de Sottezza II Stretch 

 1 Houder kopplaat 5 Ledspot 
 2 Houder transportprofiel 6 Cassette 
 3 Transportprofiel 7 Doekbespanning 
 4 Uitvalprofiel   

 
  

 
Afbeelding 2: schematische weergave van de Sottezza II OptiStretch 

 1 Houder kopplaat 5 Ledspot 
 2 Houder transportprofiel 6 Afstandskabel 
 3 Transportprofiel 7 Cassette 
 4 Uitvalprofiel 8 Doekbespanning 
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4 Montage 

4.1 Veiligheidsinstructies 

 
Gevaar door ontbrekende of verkeerde bevestigingen en het voorgespannen 
kabelspansysteem. 
Controleer voorafgaand aan montage 
• of de geleverde bevestigingen in type en aantal overeenkomen met de bestelling. 
• of het voorgespannen kabelspansysteem juist zit en gefixeerd is. 
Bij afwijkingen die afbreuk doen aan de veiligheid, de montage niet uitvoeren. 
 

 
• Om de Sottezza II in de houders voor kopplaat te hangen, is achteraan een afstand 

van 40 mm ten opzichte van de wand vereist. 
• Bij de optie licht geldt dezelfde afstand tot de wand. 
 

  

 
 

Afbeelding 3: afstand van de Sottezza II tot de wand 
 

  

GEVAAR 
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4.2 Montage aan een weinor terrasdak zonder Sottezza II-voorbereiding 

  

 
 

Afbeelding 4: zijdelingse weergave van de Sottezza II 
 
 
 

 

 
 

Afbeelding 5: boorposities 
  

asmaat A 

asmaat A 

Cassettebreedte K 

U
itv

al
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 Montage houder kopplaat 

 
• Vóór aanvang van de montage moet gecontroleerd worden of de onderconstructie 

belastbaar is en rechte hoeken heeft.  
• Bevestigingsschroeven voor de houders moeten bij een vreemd dak of bij een 

weinor-dak zonder houdervoorbereiding voor Sottezza II geselecteerd worden 
overeenkomstig de bouwkundige omstandigheden en vereisten. Deze moeten steeds 
afgedicht worden opdat regenwater niet naar binnen kan dringen. 

• Minimaal het aantal voorgeschreven houders moet worden gebruikt. 
• Bij de Sottezza II is de standaardmontage steeds inspringend, opdat 

onderbouwelementen aan de zijkant achteraf toegevoegd kunnen worden. 
 

 
 
1. Boorsjabloon 1 (houder kopplaat) 

 
• De „boorsjabloon 1” (houder kopplaat) 

is reeds gereed gestanst meegeleverd. 
• Indien zij ontbreekt, vindt u op bladzijde 

55 een boorsjabloon om uit te knippen. 
• De „boorsjabloon 1” (houder kopplaat) 

is zodanig geconcipieerd dat ze zowel 
voor de standaardmontage 
‘inspringend’, voor 
onderbouwelementen aan de zijkant 
(hier moet de knik naar de kant met 
afbeeldingen gemaakt worden), als 
voor de montage ‘niet inspringend’, bij 
afwezigheid van onderbouwelementen 
aan de zijkant (hier moet de knik naar 
de kant zonder afbeeldingen gemaakt 
worden), gebruikt kan worden. 

• Zij kan tevens zowel voor de linker als 
de rechterkant van het systeem 
gebruikt worden, eveneens door 
dienovereenkomstig de knik aan te 
brengen. 

 
LET OP: 
De „boorsjabloon 1” (houder kopplaat) is 
slechts in beperkte mate geschikt voor 
vreemde daken. De afstand van de 
boringen in de uitvalrichting kan benut 
worden. Ook is deze niet geschikt bij 
montage met het rechthoekige profiel 
100x30 mm of de bevestigingsplaten. 
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• Bij een weinor terrasdak met Sottezza II-voorbereiding kunnen de houders kopplaat / 

transportprofiel rechtstreeks vastgeschroefd worden. De bevestigingsslede is reeds af 
fabriek in de dakdrager afgedicht. 

• Bij een bevestiging van de houders kopplaat / transportprofiel aan een weinor 
terrasdak met lensplaatschroeven 4,8x16 moeten boringen van max. 3,8 mm geboord 
worden. De bevestigingsslede komt te vervallen. Er moet een afdichting uitgevoerd 
worden (zie punt „Afdichten van de bevestigingen”). Indien verder uitgerust wordt, zijn 
4 lensplaatschroeven 4,8x16 bij de houder kopplaat vereist.  

• Bij vreemde daken moeten overeenkomstige schroeven voor het gebouw gekozen 
worden. De aanbevolen diameter van de schroefkop dient maximaal 9,5 mm te 
bedragen. 

 
 
2a. Met de boorsjabloon boort u boorgaten 

voor de houders kopplaat 
(standaardmontage inspringend voor 
onderbouwelementen aan de zijkant) 
 
LET OP:  
Voorafgaandelijk de breedte, de uitval en 
de montagepositie van het systeem 
controleren. 
 
1. Met de meegeleverde „boorsjabloon 1” 

(houder kopplaat) (1) kunnen de 
boorposities voor de houders kopplaat 
gemarkeerd worden.  

2. De „boorsjabloon 1” (houder kopplaat) 
moet bij „standaardmontage 
inspringend” tegen de binnenkant van 
de linker (A) of rechter (B) dakdrager 
gelegd worden. 

3. De afstand van de Sottezza II ten 
opzichte van de wand is reeds met 40 
mm in de boorsjabloon opgegeven  

4. Boorpositie voor de houders kopplaat 
aan de onderkant van de dakdrager 
markeren of intekenen en boren. 

 
5. Vrijkomend zagemeel verwijderen. 
 
 

 

  
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Linkerkant 
van het 
systeem 

Rechterkant 
van het 
systeem 

A B 

Binnenkant 
dakdrager 

Foto van een inspringend systeem 
(linkerkant van het systeem) 

Boorpositie aan 
de dakdrager 
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3a. Montage van de houders kopplaat met 
cilinderschroeven (standaardmontage 
inspringend voor onderbouwelementen 
aan de zijkant) 
 
1. Bevestigingsslede 60x8x3 mm (1) van 

bovenaf op de beide boringen in de 
dakdrager (2) leggen, de houder 
kopplaat (3) van onderop tegen de 
dakdrager (2) houden (de opening voor 
de bevestigingsslede moet in de 
richting van de dakgoot wijzen) en met 
de beide cilinderschroeven 
vastschroeven met inbussleutel M5 (4). 

2. Eventueel kan de houder kopplaat (3) 
uitgelijnd worden voordat hij wordt 
vastgeschroefd (winkelhaak gebruiken). 

3. De boringen worden aan de andere 
kant van de dakconstructie herhaald.  

 
LET OP: 
Bij weinor-daken kunnen 
onderbouwelementen van maximaal 50 
mm dik gebruikt worden indien rechtstreeks 
op de dakdrager gemonteerd moet worden. 
 
Aanwijzing: 
Alternatieve vastschroefpositie  
(Dit geldt alleen voor de standaardmontage 
inspringend voor onderbouwelementen aan 
de zijkant) 
 
1. In plaats van 17 mm kan als alternatief 

ook een afstand van 6,5 mm in de 
afdichtingsgleuf van de dakdrager 
geboord worden. Maximaal 10 mm 
diep boren. 
Hiervoor is de meegeleverde 
boorsjabloon niet geschikt. 

2. Twee van de meegeleverde 
plaatschroeven per houder worden 
hiervoor gebruikt.  
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2b. Met de boorsjabloon boort u boorgaten 
voor de houders kopplaat (montage 
‘niet inspringend’ bij afwezige 
onderbouwelementen aan de zijkant) 
 
LET OP: 
Voorafgaandelijk de breedte, de uitval en 
de montagepositie van het systeem 
controleren. 
 
1. Met de meegeleverde „boorsjabloon 1” 

(houder kopplaat) (1) kunnen de 
boorposities voor de houders kopplaat 
gemarkeerd worden. 

2. De „boorsjabloon 1” (houder kopplaat) 
moet bij montage „niet inspringend” 
tegen de buitenkant van de linker (A) of 
rechter (B) dakdrager gelegd worden. 

3. De afstand van de Sottezza II ten 
opzichte van de wand is reeds met 40 
mm in de boorsjabloon opgegeven  

4. Boorpositie voor de houders kopplaat 
aan de onderkant van de dakdrager 
markeren of intekenen en boren. 

 
5. Vrijkomend zagemeel verwijderen. 
 
 

  

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

Buitenkant 
dakdrager 

A B 

Linkerkant 
van het systeem 

Rechterkant 
van het systeem 

Foto van een niet inspringend 
systeem (linkerkant van het 
systeem) 

Boorpositie aan 
de dakdrager 
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3b. Montage van de houders kopplaat 
(montage ‘niet inspringend’ bij afwezige 
onderbouwelementen aan de zijkant) 
 

1. Bevestigingsslede 60x8x3 mm (1) van 
bovenaf op de beide boringen in de 
dakdrager (2) leggen, de houder kopplaat 
(3) van onderop tegen de dakdrager (2) 
houden (de opening voor de 
bevestigingsslede moet in de richting van 
de dakgoot wijzen) en met de beide 
cilinderschroeven vastschroeven met 
inbussleutel M5 (4). 

2. Eventueel kan de houder kopplaat (3) 
uitgelijnd worden voordat hij wordt 
vastgeschroefd (winkelhaak gebruiken). 

3. De boringen worden aan de andere kant 
van de dakconstructie herhaald.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De volgende punten gelden voor „standaardmontage inspringend voor onderbouwelementen 
aan de zijkant” en voor „montage niet inspringend bij afwezige onderbouwelementen aan de 
zijkant”: 

 
Afdichten van de bevestigingen 
 

Het afdichten van de schroefverbindingen 
van de houders kopplaat in de 
waterafvoerende gleuven van de dakdrager 
van bovenaf middels lijm en afdichtingsstof 
dient na de voltooide montage en het testen 
van het systeem plaats te vinden, wanneer 
het zeker is dat de bevestigingen niet 
nogmaals uitgelijnd moeten worden. 
 

De weergave toont de inspringende 
standaardvariant (met bevestigingsslede en 
cilinderschroeven) voor 
onderbouwelementen aan de zijkant van de 
Sottezza II. Bij de niet inspringende variant 
van de Sottezza II bevindt de afdichtlocatie 
zich aan de tegenovergestelde kant van de 
dakdrager.  
 

Bij gebruik van de lensplaatschroeven 
moeten deze eveneens afgedicht worden 
door de afdichtstof rechtstreeks op de 
schroefdraad of in het boorgat in de 
dakdrager aan te brengen. 

 

 
 

    
 

 
Vastschroeven van de lensplaatschroeven 
 

Wanneer de houders met lensplaatschroeven 
gemonteerd worden, moeten de houders 
kopplaat elk met 4 schroeven bevestigd 
worden. Hierbij moet erop gelet worden dat 
allereerst de beide schroeven in de slobgaten 
1 aangespannen worden en vervolgens de 
beide andere boringen in de dakdrager 
geboord worden. Als laatste worden de beide 
binnenste schroeven 2 aan de dakdrager 
vastgeschroefd. 
 

 

 
 

 

Lijm en 
afdichtstof 

De slede dusdanig met 
lijm en afdichtstof 
dichten dat nog water 
in de gleuf van de 
dakdrager voorbij kan 
stromen (aanzicht van 
de dakdrager van 
bovenaf) 

1 
2 2 1 
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 Montage houder transportprofiel 

 
De asmaat van de transportprofielen moet gecontroleerd worden.  
De cassettebreedte controleren voor de afstand tussen de houders transportprofiel. 

 
1. Boorsjabloon 2 (houder transportprofiel) 

 
• De „boorsjabloon 2” (houder 

transportprofiel) is reeds gereed 
gestanst meegeleverd. 

• Indien zij ontbreekt, vindt u op bladzijde 
56 een boorsjabloon om uit te knippen. 

• De „boorsjabloon 2” (houder 
transportprofiel) is zodanig 
geconcipieerd dat ze zowel voor de 
standaardmontage ‘inspringend’, voor 
onderbouwelementen aan de zijkant 
(hier moet de knik naar de kant met 
afbeeldingen gemaakt worden), als 
voor de montage ‘niet inspringend’, bij 
afwezigheid van onderbouwelementen 
aan de zijkant (hier moet de knik naar 
de kant zonder afbeeldingen gemaakt 
worden), gebruikt kan worden. 

• Zij kan tevens zowel voor de linker als 
de rechterkant van het systeem 
gebruikt worden, eveneens door 
dienovereenkomstig de knik aan te 
brengen. 

 
LET OP: 
De „boorsjabloon 2” (houder 
transportprofiel) is slechts in beperkte mate 
geschikt voor vreemde daken. De afstand 
van de boringen in de uitvalrichting kan 
benut worden. Ook is deze niet geschikt bij 
montage met het rechthoekige profiel 
100x30 mm of de bevestigingsplaten. 
Bij obstakels in de zone van de dakgoot 
kan de afstand van 20 mm ten opzichte 
van de dakgoot niet gehandhaafd worden. 
Deze afstand moet dienovereenkomstig 
vergroot worden en kan niet met de 
„boorsjabloon 2” (houder transportprofiel) 
worden gecreëerd. 
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• Bij een weinor terrasdak met Sottezza II-voorbereiding kunnen de houders kopplaat / 

transportprofiel rechtstreeks vastgeschroefd worden. De bevestigingsslede is reeds af 
fabriek in de dakdrager afgedicht. 

• Bij een bevestiging van de houders kopplaat / transportprofiel met  
lensplaatschroeven moeten boorgaten van max. 3,8 mm geboord worden. De 
bevestigingsslede komt te vervallen. Er moet een afdichting uitgevoerd worden (zie 
punt „Afdichten van de bevestigingen”). 

• Bij vreemde daken moeten overeenkomstige schroeven voor het gebouw gekozen 
worden. De aanbevolen diameter van de schroefkop dient maximaal 9,5 mm te 
bedragen. 

2a. Met de boorsjabloon boort u boorgaten 
voor de houders transportprofiel 
(standaardmontage inspringend voor 
onderbouwelementen aan de zijkant) 
 

Aanwijzing: 
De eerste houder transportprofiel bevindt 
zich steeds 100 mm van de buitenste rand 
van de eindkap aan het transportprofiel 
verwijderd. 
 

1. Met de meegeleverde „boorsjabloon 2” 
(houder transportprofiel) (1) kunnen de 
boorposities voor de houders 
transportplaat gemarkeerd worden. 

2. De „boorsjabloon 2” (houder 
transportplaat) moet bij 
„standaardmontage inspringend” tegen 
de binnenkant van de linker (A) of 
rechter (B) dakdrager gelegd worden. 

3. Door de „boorsjabloon 2” wordt de 
afstand tussen eindkap en dakgoot van  
20 mm nageleefd. 

4. Boorpositie voor de houders 
transportplaat aan de onderkant van de 
dakdrager markeren of intekenen en 
boren. 

5. Vrijkomend zagemeel verwijderen. 
6. De posities van de grotere (indien bij 

grote uitval aanwezig) houders 
transportprofiel markeren, zodat deze in 
ongeveer gelijke afstanden ten opzichte 
van de andere houders verdeeld zijn 
over de lengte van de dakdrager heen. 

7. „Boorsjabloon 2” (houder 
transportprofiel) dienovereenkomstig 
ertegen leggen (indien vereist 
bijsnijden) en de boorpositie op de 
onderkant van de dakdrager markeren 
of intekenen en boren. 
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Bij Terrazza zonder Sottezza II-voorbereiding met een zijdelings obstakel zoals bv. 
een windlastdrager 
 
Bij deze combinatie is nauwelijks plaats voor het boren van de boorgaten voor de 
houders transportprofiel. Om deze reden kan de eerste houder transportprofiel tot 500 
mm inspringen indien de uitval van het systeem groter dan 2 m is.  
 

 
 

3a. Montage van de houders 
transportprofiel met cilinderschroeven 
(standaardmontage inspringend voor 
onderbouwelementen aan de zijkant) 
 
1. Bevestigingsslede 60x8x3 mm (1) van 

bovenaf op de beide boringen in de 
dakdrager (2) leggen, de houder 
transportprofiel (3) van onderop tegen 
de dakdrager (2) houden (de opening 
voor de bevestigingsslede moet in de 
richting van de wand wijzen) en met de 
beide cilinderschroeven vastschroeven 
met inbussleutel M5 (4). 

2. Eventueel kan de houder 
transportprofiel (3) uitgelijnd worden 
voordat hij wordt vastgeschroefd 
(winkelhaak gebruiken). 

3. De boringen worden aan de andere 
kant van de dakconstructie herhaald.  

 
LET OP: 
Bij weinor-daken kunnen 
onderbouwelementen van maximaal 50 
mm dik gebruikt worden indien rechtstreeks 
op de dakdrager gemonteerd moet worden. 
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2b. Met de boorsjabloon boort u boorgaten 
voor de houders transportprofiel 
(montage ‘niet inspringend’ bij afwezige 
onderbouwelementen aan de zijkant) 
 

Aanwijzing: 
De eerste houder transportprofiel bevindt 
zich steeds 100 mm van de buitenste rand 
van de eindkap aan het transportprofiel 
verwijderd.  
 

1. Met de meegeleverde „boorsjabloon 2” 
(houder transportprofiel) (1) kunnen de 
boorposities voor de houders 
transportplaat gemarkeerd worden. 

2. De „boorsjabloon 2” (houder 
transportprofiel) moet bij montage „niet 
inspringend” tegen de buitenkant van 
de linker (A) of rechter (B) dakdrager 
gelegd worden.  

3. Door de „boorsjabloon 2” wordt de 
afstand tussen eindkap en dakgoot van  
20 mm nageleefd. 

4. Boorpositie voor de houders 
transportplaat aan de onderkant van de 
dakdrager markeren of intekenen en 
boren. 

 
5. Vrijkomend zagemeel verwijderen. 
6. De posities van de grotere (indien bij 

grote uitval aanwezig) houders 
transportprofiel markeren, zodat deze 
symmetrisch ten opzichte van de 
andere houders verdeeld zijn over de 
lengte van de dakdrager heen. 

7. „Boorsjabloon 2” (houder 
transportprofiel) dienovereenkomstig 
ertegen leggen (indien vereist 
bijsnijden) en de boorpositie op de 
onderkant van de dakdrager markeren 
of intekenen en boren. 
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3b. Montage van de houders transportprofiel 
(montage ‘niet inspringend’ bij afwezige 
onderbouwelementen aan de zijkant) 
 

1. Bevestigingsslede 60x8x3 mm (1) van 
bovenaf op de beide boringen in de 
dakdrager (2) leggen, de houder 
transportprofiel (3) van onderop tegen de 
dakdrager (2) houden (de opening voor 
de bevestigingsslede moet in de richting 
van de wand wijzen) en met de beide 
cilinderschroeven vastschroeven met 
inbussleutel M5 (4). 

2. Eventueel kan de houder transportprofiel 
(3) uitgelijnd worden voordat hij wordt 
vastgeschroefd (winkelhaak gebruiken). 

3. De boringen worden aan de andere kant 
van de dakconstructie herhaald.  

 

 

 
 

 
De volgende punten gelden voor „standaardmontage inspringend voor onderbouwelementen aan de 
zijkant” en voor „montage niet inspringend bij afwezige onderbouwelementen aan de zijkant”: 

 
Het afdichten van de schroefverbindingen 
van de houders transportprofiel in de 
waterafvoerende gleuven van de dakdrager 
van bovenaf middels lijm en afdichtingsstof 
dient na de voltooide montage en het testen 
van het systeem plaats te vinden, wanneer 
het zeker is dat de bevestigingen niet 
nogmaals uitgelijnd moeten worden. 
 

De weergave toont de inspringende 
standaardvariant (met bevestigingsslede en 
cilinderschroeven) voor 
onderbouwelementen aan de zijkant van de 
Sottezza II. Bij de niet inspringende variant 
van de Sottezza II bevindt de afdichtlocatie 
zich aan de tegenovergestelde kant van de 
dakdrager.  
 

Bij gebruik van de lensplaatschroeven 
moeten deze eveneens afgedicht worden 
door de afdichtstof rechtstreeks op de 
schroefdraad of in het boorgat in de 
dakdrager aan te brengen.  
 

 

 

 
 

 
Vastschroeven van de lensplaatschroeven 
 

Wanneer de houders met lensplaatschroeven 
gemonteerd worden, moeten de houders 
kopplaat elk met 4 schroeven bevestigd 
worden. Hierbij moet erop gelet worden dat 
allereerst de beide schroeven in de slobgaten 
1 aangespannen worden en vervolgens de 
beide andere boringen in de dakdrager 
geboord worden. Als laatste worden de beide 
binnenste schroeven 2 aan de dakdrager 
vastgeschroefd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Lijm en 
afdichtstof 

De slede dusdanig met 
lijm en afdichtstof 
dichten dat nog water 
in de gleuf van de 
dakdrager voorbij kan 
stromen (aanzicht van 
de dakdrager van 
bovenaf) 

A 

1 

1 
2 2 
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 Montage cassette 

 
Van het weinor-logo, dat zich op het onderste deel van de cassette bevindt, moet ter 
plaatse de beschermende folie afgetrokken worden. 
 

1. Cassette aanbrengen 
 
LET OP: 
Bij het aanbrengen en losmaken van de 
cassette bestaat beknellingsgevaar voor de 
vingers. 
 
• Cassette van achteren in de houder 

kopplaat aanbrengen (detail A). 
• Controleren of de kopplaten in de 

houders kopplaat goed vastzitten 
(detail B).  

 
Aanwijzing: 
Hier dient de buitenste afstand van de 
houders kopplaat ten opzichte van de 
buitenrand van de kopplaat (buitenrand van 
de cassette) 3 mm te bedragen. De gleuf 
van de kopplaat (1) dient over de gleuf van 
de houder kopplaat (2) te liggen.  
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Schuimplastic blok plaatsen 
 
• Schuif de meegeleverde schuimstof 

blokken 90x50x40 mm (1) als 
bescherming tussen wand en cassette. 
De kant van 40 mm klemt niet vast en 
dient bijgevolg niet gebruikt te worden. 

 
 

 

 
 

 

  

B 

A 

Aanzicht van voren 
Bovenaanzicht 
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3. Cassette aan de houders kopplaat 
bevestigen 
 
1. Flensmoer met vergrendelingstand M6 

(1) ietwat op de slede 28x28x4 mm (2) 
schroeven. 

2. Slede 28x28x4 mm (2) met de 
flensmoer met vergrendelingstand M6 
(1) aan weerszijden in de kopplaat (3) 
met houder kopplaat (4) schuiven. 

 
Aanwijzing: 
Opdat de sleden in de daartoe voorziene 
openingen van de kopplaat passen, moet 
de cassette eventueel terzijde geschoven 
worden. 
 
3. Cassette parallel ten opzichte van de 

wand uitlijnen en de schroefverbinding 
met een steeksleutel SW 10 strak 
aanspannen. Maximaal 
aanhaalmoment 10 Nm. 

 
LET OP:  
Let op een nauwkeurige uitlijning van de 
cassette ten opzichte van de wand en tot 
eventueel belendende onderdelen! 
 
Aanwijzing: 
Ter plekke is een lange steeksleutel SW 10 
nodig om bij gemonteerde 
transportprofielen de flensmoer in de 
houders kopplaat te kunnen bereiken (bv. 
voor het uitlijnen in aangespannen 
toestand).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. Als eerste wordt de linkerzijde van het systeem (indien noodzakelijk bv. bij 
onnauwkeurig geplaatste houders) dusdanig uitgelijnd dat de houder kopplaat (4) een 
afstand van 3 mm ten opzichte van de buitenrand van de cassette heeft. 

b. Vervolgens wordt het systeem zo ver naar rechts of links verschoven,  
c. totdat de slede 28x28x4 mm (2) eveneens in de kopplaat (3) met houder kopplaat (4) 

geschoven kan worden. Aansluitend wordt de positie van de cassette bepaald. 
 

  
 

 
  

a. b. c. 
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 Montage van de transportprofielen 
1. Transportprofielen voorbereiden 

 
1. Overeenkomstig het aantal houders 

transportprofiel de slede 28x28x4 mm 
en flensmoer met tandvergrendeling M6 
(1) in de bovenste gleuf van het 
transportprofiel (2) schuiven. 

2. Boven de latere positie van de houders 
transportprofiel lichtelijk met de hand 
aanspannen, opdat de onderdelen niet 
wegglijden. 

 

 

2. Uitvalprofiel enigszins uitschuiven 
 
Zonder afstandsbediening: 
Systeem met de Hirschmann-stekker op een motorinstelkabel aansluiten en het 
uitvalprofiel ca. 30 cm uitschuiven. 
 
Met afstandsbediening:  
Systeem met de Hirschmann-stekker op de netspanning aansluiten en het uitvalprofiel 
ca. 30 cm uitschuiven. 
 
Vervolgens moet de netspanning weer gescheiden worden. 
 

3a. Transportprofielen bij systemen met 
OptiStretch gebruiken 
 
1. Het doekvoeringsprofiel (2) zit met de 

ingekeepte zijde in de richting van de 
cassette. 

2. Spankabel moet in het transportprofiel 
liggen. 

3. Transportprofiel met het 
doekvoeringsprofiel (1+2) schuin 
vanonder met de loopwerkkamer tegen 
de rollen (4) van het loopwerk zetten. 

4. Transportprofiel met 
doekvoeringsprofiel (1+2) net zo ver 
over de rollen (4) van het loopwerk 
schuiven dat de rits (3) in de spleet van 
het doekvoeringsprofiel (2) geschoven 
kan worden. 

 
 
 
Aanwijzing: zie volgende pagina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Loopwerkkamer 
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Aanwijzing: 
• Ingekeepte zijde van het 

doekvoeringsprofiel wijst steeds in de 
richting van de cassette 

• Er moet gecontroleerd worden dat het 
OptiStretch-doek aan het uitvalprofiel 
ten minste 9 mm uitsteekt. 

 
LET OP: 
Het doek mag niet besmeurd worden. 
 

 

 
 

 

 
3b. Transportprofielen bij systemen met 

Stretch gebruiken 
 
1. Bij Stretch-systemen het 

transportprofiel (1) schuin vanonder 
met de loopwerkkamer tegen de rollen 
(2) van het loopwerk zetten. 

2. Transportprofiel (1) over de rollen (2) 
van het loopwerk leiden, zodat deze 
juist in de loopwerkkamer zitten. 

 
LET OP: 
Het doek mag niet besmeurd worden. 
 

 

     
 
 

 

  

Controleren of 
het OptiStretch-
doek ten minste  
9 mm uitsteekt 

Loopwerkkamer 
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4. Transportprofielen bevestigen 
 
1. Transportprofiel (1) naar de houder(s) 

transportprofiel (2) leiden. 
2. Slede 28x28x4 mm en flensmoer met 

vergrendelingstand M6 (3), die lichtelijk 
op het transportprofiel (1) is 
geschroefd, losmaken en in de houder 
transportprofiel (2) van voren invoeren. 

3. Transportprofiel tot tegen de kopplaat 
schuiven. 

4. Schroefverbinding van de houders 
transportprofiel voorlopig slechts 
lichtelijk aanspannen. 

 

 

 
 
 

 
 
 

5. Spankabel — bij voorgespannen 
systemen — in het transportprofiel 
leggen 
 
1. Spankabel (5) is reeds met de 

geleiderrol D39 mm (4) van de eindkap 
(1) voorgemonteerd. 

2. Kabelbinder aan de eindkap (5) 
losmaken. 

3. Eindkap (1) met de spankabel (5) aan 
de frontzijde van het transportprofiel (3) 
erop zetten en de spankabel (5) 
dusdanig in het transportprofiel (3) 
leggen dat dit niet wegdraait en de 
kabel rondomrond aansluit.  

4. Met flensmoer zonder 
vergrendelingstand M6 (2) 
vastschroeven met een steeksleutel 
SW 10.  

5. Spankabel (5) moet juist in de 
geleiderrol D33 (6) van het loopwerk 
(7) in het uitvalprofiel (8) zitten. 

 

 

 
 

 
 

 
  

Systeem met Stretch 

Systeem met OptiStretch 
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 Spankabel 
1. Uitvalprofiel openen 

 
1. Lensplaatschroeven 4,2x16 uit het 

uitvalprofiel verwijderen. 
 
Aanwijzing: 
Aan de zijkanten van de loopwerken 
bevinden zich uitsparingen waardoorheen 
het uitvalprofieldeksel met een hefboom 
naar buiten geduwd kan worden. Hier 
voorzichtig naar buiten duwen opdat de 
poederlaag niet beschadigd wordt. 
 
2. Het uitvalprofieldeksel eraf nemen en 

dusdanig wegleggen dat het geen 
krassen kan oplopen. 

 

 

2. Uitvalprofiel met spankabel bij 
voorgespannen systemen 
 
Aanwijzing: 
Veren in het uitvalprofiel zijn met een 
groene spanband voorgespannen. 
 
1. Controleer het verloop van de 

spankabel in het algehele systeem.  
2. Controleer het verloop van de 

spankabel op de geleiderrollen van de 
eindkappen. 
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3a. Hantering van de spankabel bij een 
voorgespannen systeem met twee 
spanveren 
 
1. De beide kabeluiteinden zijn met een 

kabelklem met bijbehorende 
netwerkaansluiting verbonden. 
Spankabel strak trekken door de 
kabelklem lichtelijk te lossen en met 
een inbussleutel SW 4 wederom vast te 
schroeven wanneer de veren lichtelijk 
op de groene spanband gespannen 
zijn. De kabelklem moet in het midden 
van het uitvalprofiel aan het 
markeringspunt zitten. 

2. De spanposities tot dewelke de veren 
voorgespannen worden, zijn in het 
uitvalprofiel met markeringspunten 
aangeduid en bevinden zich als 
spanningsinformatie op de zelfklever in 
het uitvalprofieldeksel. 

3. Overtollige uiteinden van spankabels 
telkenmale op een afstand van 1,5 
meter ten opzichte van de kabelklem 
afknippen. 

4. Netwerkaansluiting over de kabelklem 
schuiven. 

5. Met de uitstekende uiteinden van de 
spankabel een knoop vóór en achter de 
kabelklem maken en de 
spankabeluiteinden in lussen wikkelen. 
Deze mogen niet langer dan 30 cm zijn 
en worden centraal over de kabelklem 
rechts en links op de gespannen kabel 
gefixeerd middels de in het uitvalprofiel 
meegeleverde, rode kabelbinders. 

6. De groene spanband met een 
zijkniptang doorknippen en de resten 
verwijderen. 

 
LET OP: 
Systeem staat thans onder spanning! 
Het verloop van de spankabel moet 
voorafgaandelijk gecontroleerd worden. 
 
Aanwijzing: 
Spankabel mag niet tussen uitvalprofiel (1) 
en uitvalprofieldeksel (2) klemmen (detail 
A). 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

Spankabel met kabelbinders 
gefixeerd 
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3b. Hantering van de spankabel bij een 
voorgespannen systeem met één 
spanveer 
 
1. De beide kabeluiteinden zijn met een 

kabelklem met bijbehorende 
netwerkaansluiting verbonden. 
Spankabel strak trekken door de 
kabelklem lichtelijk te lossen en met 
een inbussleutel SW 4 wederom vast te 
schroeven wanneer de veren lichtelijk 
op de groene spanband gespannen 
zijn. 

2. De spanpositie tot dewelke de veer 
voorgespannen wordt, is in het 
uitvalprofiel met een markeringspunt 
aangeduid en bevindt zich als 
spanningsinformatie op de zelfklever in 
het uitvalprofieldeksel. 

3. Overtollige uiteinden van spankabels 
telkenmale op een afstand van 0,5 
meter ten opzichte van de kabelklem 
afknippen. 

4. Met de uitstekende uiteinden van de 
spankabel een knoop vóór en achter de 
kabelklem maken en de 
spankabeluiteinden in lussen wikkelen. 
Deze mogen niet langer dan 15 cm zijn 
en worden tussen de kabelklem en de 
veer op de gespannen kabel gefixeerd 
middels de in het uitvalprofiel 
meegeleverde kabelbinders. 

5. De groene spanband met een 
zijkniptang doorknippen en de resten 
verwijderen. 
 

LET OP: 
Het systeem staat thans onder spanning! 
Het verloop van de spankabel moet 
gecontroleerd worden. 
 
 
 
Aanwijzing: 
Spankabel mag niet tussen uitvalprofiel (1) 
en uitvalprofieldeksel (2) klemmen (detail 
A). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Spankabel met kabelbinders 
gefixeerd 
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5 Uitlijnen van het systeem 

 
Het uitlijnen van de transportprofielen ten overstaan van het systeem en van de 
dakdragers alsook ten overstaan van aangrenzende onderdelen controleren. De 
parallelliteit en de diagonalen van de transportprofielen ten opzichte van elkander 
moeten kloppen. Bij een staande terrasoverkapping moet tevens gecontroleerd worden 
of deze een rechte hoek heeft. 

 

Schuine verstelling 
 
• Door de combinatie van de langs- en 

dwarse verstelling kann het systeem schuin 
ten opzichte van de dakdragers ingesteld 
worden. 

• De schuine verstelling van het systeem is 
vereist om afwijkingen van de rechte hoek 
van de dakdragers ten opzichte van de 
wandaansluiting te compenseren. 

 
LET OP: 

Het systeem kann in de houders met 10 
mm in langsrichting in de richting van de 
wandaansluiting versteld worden, en met 
+/- 3 mm dwars ten opzichte van de 
wandaansluiting. De houder mag noch 
terzijde noch naar voren uit de kopplaat 
uitsteken; zo niet bestaat het gevaar dat de 
cassette naar beneden valt. 

 

 
 

 
 

Parallellen en diagonalen 
 
• Systeem inschuiven.  
• Controle van de montagematen: parallellen en diagonalen aan de transportprofielen meten 

(rechts en links op dezelfde plaats).  
• Toelaatbare afwijking van de parallel: 3 mm 
• Toelaatbare afwijking van de diagonaal:  Diagonaal ≤ 4000 mm, 3 mm 

                                                                      Diagonaal > 4000 mm, 5 mm 
 

 
 

  

Diagonaal 1 = diagonaal 2 
Parallel 1 = parallel 2 

 

Onderbou
welement 

Sottezza II 

Terrazza 

Cassettebreedte 

U
itv

al
 

A 

Parallel 1 

Parallel 2 

Parallel 2 

Parallel 1 

Parallel 1 

Parallel 2 
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5.1 Mogelijke verkeerde posities van de Sottezza II 

1. Transportprofielen staan te ver naar 
rechts of links: 
 
Oplossing: 
• Afdekkingen van de houders der 

transportprofielen demonteren 
• Flensmoer in de houders 

transportprofiel losmaken. 
• Transportprofielen opnieuw uitlijnen 
• Flensmoer aanspannen 
• Afdekkingen van de houders er 

weer op zetten 

 

 
 

 
 

 
 

2. Compleet systeem staat scheef ten 
opzichte van de terrasoverkapping 
 
Oplossing: 
• Afdekkingen van alle houders 

demonteren 
• Flensmoer in de houders losmaken. 
• Cassette en transportprofielen 

opnieuw uitlijnen 
• Houders kopplaat mogen bij het 

verstellen noch naar voren noch 
zijdelings uit de kopplaat uitsteken 
(zie onderste afbeelding) 

• Flensmoer aanspannen 
• Afdekkingen van de houders er 

weer op zetten 
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Mogelijkheden voor het uitlijnen van het systeem: 
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5.1 Verschuifbaarheid van de de cassette in de houder van de kopplaat 
 Staandard positie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Verschuifbaarheid langs de as van de cassette 

  

 
 

 
 

 Verschuifbaarheid in de uitlooprichting 
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6 Functiecontrole 

6.1 Veiligheidsinstructies 

 
Lichamelijk letsel 
Bij de functiekeuring bestaan gevaren. Neem de volgende maatregelen: 
 Bij het eerste uitschuiven mag er zich niemand ophouden binnen de actieradius van 

het zonnescherm of onder de serrezonwering.  
 De bevestigingsmiddelen moeten na het eerste uitschuiven visueel worden 

geïnspecteerd. 
 Voor het testen mogen nooit automatische besturingen of schakelaars worden 

gebruikt, waarbij de serrezonwering zich buiten het zicht van de bediener bevindt 
(gevaar van onverwacht starten).  

 Het gebruik van een testkabel voor de motoraansluiting wordt aangeraden. 
Bijgevoegde montage- en instelhandleidingen van de fabrikanten van motor, 
schakelaar en besturing in acht nemen. 

 De draairichting van de motor bij aansluiting op een automatische besturing 
controleren (de serrezonwering moet b.v. bij wind inschuiven). 

 Bij de montage géén gehoorbescherming of koptelefoon dragen, teneinde de 
bewegingsgeluiden van het systeem te kunnen horen en zich uit de gevarenzone te 
kunnen verwijderen. 

 Zones met verwondingsrisico liggen tussen uitvalprofiel en cassette, tussen 
uitvalprofiel en dakgoot of dwarsdrager, tussen uitvalprofiel en dakventilator, 
permanent aan de loopwerkrollen en tussen transportprofiel en kopplaat (gebruik van 
vergrendelingsbouten). 

 Er is nog geen eindpositie ingesteld. Niet te ver uitschuiven, opdat het doek niet 
beschadigd wordt. 

 

6.2 Functiecontrole van de installatie 

 
• De door de constructie bepaalde inschakelduur van de motor bedraagt 4 minuten. 

Wordt deze overschreden, dan schakelt de interne thermische beveiliging de motor 
uit. Afhankelijk van de buitentemperatuur is de motor na 10 - 15 minuten weer klaar 
voor gebruik.  

• Vóór de eerste beweging moet het verloop van de spankabel in het algehele systeem 
gecontroleerd worden. 

• De test is een verplicht criterium voor de functiecontrole! 
 

 Installatie ten minste tweemaal in- en uitschuiven. Daarbij het volgende 
controleren: 
 
• De doekspanning in uitgelopen toestand 
• Doektoestand: doek moet zo glad en plooienvrij mogelijk zijn. 
• Bewegingsgeluiden: er mag geen slepen, knarsen of klapperen te horen zijn. 
• In- en uitschuifpositie. 
• Het correcte sluiten van het systeem. 
• Spankabel controleren. 
 

  

GEVAAR 



 

              Sottezza II Stretch/ LED  /  Sottezza II OptiStrech/ LED  
Montagehandleiding Versie 10 29.10.2020  
Technische wijzigingen voorbehouden Artikelnummer 118077-0000 Bladzijde 37/68 

 Openen van de cassette en testen 

 
Het systeem staat onder spanning! 
 

1. Cassette openen 
 
Aanwijzing: 
De montage dient met tweeën, één kant 
per keer, uitgevoerd te worden.  
 
1. Flensmoer met vergrendelingstand M6 

in de houders transportprofiel 
losmaken. 

2. Eén monteur trekt de spankabel uit de 
onderste transportprofielkamer en trekt 
hem in de richting van de eindkap. 

3. Op dit moment wordt het 
transportprofiel door de tweede 
monteur van de kopplaat 
weggetrokken, zodat de tap met de 
boring aan de kopplaat zichtbaar wordt.  

4. Nu kan de vergrendelingsbout (3) van 
binnenin in de tap met de boring van de 
kopplaat geplaatst worden (linker- en 
rechterkant van het systeem). 

 
Aanwijzing: 
De vergrendelingsbout heeft een 
verdikking, zodat hij niet te diep in de 
boring geplaatst kan worden. 
 
5. Transportprofiel kan weer in de richting 

van de kopplaat bewogen worden en 
rust zodoende op de aanslag van de 
vergrendelingsbout (detail A). 

6. Cilinderschroef met inbus M4 (1) met 
de schijf M4 (2) van het onderste deel 
van de kopplaat losmaken en de 
cassette voorzichtig openen. 

 
Aanwijzing: 
Cassettebodem wordt door riembanden (4) 
begrensd in de openingshoek. Een sterke 
uitoefening van kracht op de 
cassettebodem kan de riembanden (4) 
beschadigen. 
 
7. Controleer of de spankabel goed op de 

kabeltrommels zit. Hier moeten de 
eerste twee veiligheidswikkelingen aan 
de binnenkanten van de kabeltrommel 
parallel naast elkander liggen. 

8. Controleer of de spankabel goed op de 
geleiderollen (D39) van de kopplaten 
zit. Hier moet de spankabel precies op 
de geleiderol zitten. 
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2. Proefloop 
 
1. Sluit de motorinstelkabel aan op de 

voeding van de testkabel  
2. De test moet met open cassettebodem 

en open uitvalprofiel worden 
uitgevoerd. De vergrendelingsbout 
moet hierbij in de boring van de 
kopplaat worden gelaten. 

 
LET OP: 
Bij het uitschuiven van het systeem mag 
het systeem tot aan het einde van de 
transportprofielen worden verplaatst.  
Om schade aan het product te voorkomen, 
moet bij het inschuiven een afstand van 
30 cm worden aangehouden. 
 
3. Voer de test uit door het systeem tot 

aan het einde van de transportprofielen 
te verplaatsen. 

4. Controleer het loopgedrag en let daarbij 
op gelijkmatigheid. Het systeem mag 
niet schokkerig lopen.  

5. Controleer de spankabel en zijn 
wikkelgedrag op de geleiderollen (D39) 
van de kopplaten opnieuw (Detail A) 
(zie punt 8.) 

6. Controleren of de geleiderrol D39 in de 
kopplaat kan draaien. 

7. De doekgeleiding bij OptiStretch-
systemen moet worden gecontroleerd. 
Het OptiStretch-doek moet gelijkmatig 
en zonder schokken door het 
doekgeleidingsprofiel lopen. 

8. De doekstand moet worden 
gecontroleerd. 

9. Controleren of de kabels juist in de 
kabelhouder zitten en de kabelbinder 
stevig vastzit (detail B).  

10. Schuif het systeem tot 30 cm voor de 
cassette in. 

 
Let op: optioneel: als er fouten optreden, 
zie hoofdstuk Foutanalyse. 
 
11. Klap de cassettebodem omhoog 

wanneer alles naar behoren 
functioneert en let erop dat de 
riembanden naar achteren in de 
kopplaten worden gelegd (detail C). 

12. Met de cilinderschroef M4 de beide 
delen van de kopplaat met elkander 
verbinden met behulp van een 
steeksleutel. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

B 

B Riemband  
Bevestigingspunten 

C 

A 

C 

A 

B 

B 
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Aanwijzing: 
Daar het systeem onder spanning staat, kan 
het helpen het transportprofiel enigszins van 
de kopplaat weg te trekken, teneinde aldus 
de spanning op de vergrendelingsbouten te 
reduceren. 
 

13. Vergrendelingsbouten kunnen thans 
verwijderd en in de meegeleverde houder 
voor vergrendelingsbouten gestopt 
worden. Deze kan thans in het voorste 
gedeelte van de cassette geplaatst 
worden (zie foto’s). 

 

LET OP: 
Na het verwijderen van de 
vergrendelingsbout glijdt het transportprofiel 
door toedoen van de spanning tegen de 
opname in de kopplaat. Niet laten botsen! 
 

14. Thans kan de testkabel losgemaakt 
worden. 

 

LET OP: 
Afdekprofiel led plaatsen indien het 
ontbreekt, vooraleer het systeem volledig 
inschuift. 
 

15. Het systeem moet worden uitgelijnd 
(zie hoofdstuk "Verschuifbaarheid van 
de cassette in de houder kopplaat"). 

16. Schroefverbindingen van de houders 
transportprofiel stevig aanspannen met 
een steeksleutel (maximaal 
aanhaalmoment 10 Nm). 

17. Afdekking houder (1) met verbinder 
houderafdekking (2) ineen steken (detail 
C). 

 

Aanwijzing: 
De onderkanten van beide onderdelen 
moeten strokend ineen gestoken worden. 
 

18. Afdekkingen houders op de houders 
steken. 

19. Uitvalprofieldeksel in de draaigleuf van 
het uitvalprofiel leggen, het deksel 
omhoog draaien totdat het over de 
gehele lengte vastklikt en vastschroeven 
met de lensplaatschroeven 4,2x16.  

 

Aanwijzing: 
De spankabel mag niet tussen uitvalprofiel 
(1) en uitvalprofieldeksel (2) klemmen (detail 
D). 
 

20. Afdekpluggen 10x6,7 mm in de boringen 
van het uitvalprofieldeksel steken. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

Randen 
moeten 
met 
elkaar 
stroken 

C 

D 

Vergrendelingsbouten in 
de bovenste rand van de 
opnamekamer van de 
cassette plaatsen. 

En onderaan achter de 
rand van de profilering 
drukken. 

Meegeleverde houder 
voor de 
vergrendelingsbouten 
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7 Montage van de afstandskabels 

Bij Stretch-systemen worden afstandskabels vanaf een bepaalde systeembreedte en van een 
bepaalde uitval gebruikt. 
 

 
De afstandskabels dienen steeds op het punt van de grootste doekdoorhang gemonteerd 
te worden. Indien mogelijk in de buurt van een houder transportprofiel. Zodoende wordt 
bij het spannen van de afstandskabels een overspanning en doorbuiging van de 
transportprofielen voorkomen. 
Bij het gebruik van meerdere afstandskabels aan één systeem worden deze gelijkmatig 
over de uitval, omtrent de plaats van de maximale doekdoorhang, geplaatst.  

1. Boorsjabloon 3 (afstandskabelhouder) 
 
• Indien de „boorsjabloon 3” 

(afstandskabelhouder) ontbreekt, vindt 
u op bladzijde 57 een boorsjabloon om 
uit te knippen. 

• De „boorsjabloon 3” 
(afstandskabelhouder) is dusdanig 
geconcipieerd dat zij voor de linker- en 
de rechterkant van het systeem 
gebruikt kan worden door middel van 
dienovereenkomstig doorknikken. 

 
LET OP: 
De „boorsjabloon 3” (afstandskabelhouder) 
is niet voor vreemde daken geschikt.  
 

 

 
 

2. Met de boorsjabloon boringen voor de 
afstandskabelhouders boren 
 
1. Met de meegeleverde „boorsjabloon 3” 

(afstandskabelhouder) kunnen de 
boorposities voor de 
afstandskabelhouders gemarkeerd 
worden. 

2. De „boorsjabloon 3” 
(afstandskabelhouder) moet tegen de 
binnenkant van het transportprofiel 
gelegd worden. 

3. Overeenkomstige boorpositie voor de 
afstandskabels op de onderkant van het 
transportprofiel intekenen of markeren en 
met een boor van 7 mm boren. 

4. Vrijkomend zagemeel uit de 
transportprofielen verwijderen, aangezien 
dit de loop van het systeem kan 
belemmeren. 

8. Boorposities van de overige 
afstandskabelhouders markeren (indien 
bij grote uitval aanwezig), zodat deze 
symmetrisch ten opzichte van de andere 
afstandskabelhouders verdeeld zijn. 

 
 
 

 

 
 
 

 

Steeds tegen 
de 
binnenkant 
van het 
transportprof
iel leggen 

Linkerkant 
van het 
systeem 

Rechterkant 
van het 
systeem 
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3. Bevestiging van de 
afstandskabelhouders monteren 
 
1. Zeskantschroef M6 (1) dusdanig in het 

transportprofiel (2) leggen dat de 
schroefdraad van de schroef door het 
geboorde gat heen naar onderen wijst 
(stap A). 

2. Afstandskabelhouderhoek (3) met 
schijf 6,4 (4) en moer M6 (5) aan de 
uitstekende zeskantschroef M6 (1) 
bevestigen en vastschroeven (stap A). 

 

Aanwijzing: 
Om de afstandskabelhouderhoek in een 
rechte hoek uit te lijnen ten opzichte van 
het transportprofiel, dient een winkelhaak 
gebruikt te worden. 
 

3. Afstandskabel-afdekmoer (6) en 
vervolgens de 
afstandskabelhouderafdekking (7) op 
de afstandskabel (8) scheren en beide 
delen, bijvoorbeeld met een kabelklem 
van 2,3 mm, ongeveer 10 cm van het 
uiteinde van de afstandskabel 
vastzetten om te voorkomen dat hij 
naar beneden glijdt (stap B). 

4. Uiteinden van de afstandskabel door 
het gat in de afstandskabelhouderhoek 
(3) leiden en met de kabelspanner (9) 
vastschroeven met zeskantschroef M4 
(10). Hierbij ook de zeskantmoer M8 
(11) en schijf 8,4 (12) mede op de 
kabelspanner (9) schroeven of zetten 
(stap B). 

5. Hetzelfde proces ook voor de andere 
kant uitvoeren.  

6. Afstandskabel (8) voorspannen. 
 
LET OP:  
Afstandskabel niet overspannen, opdat het 
transportprofiel niet doorbuigt! 
 
7. Afstandskabel (8) met beide 

zeskantmoeren M8 (11) opspannen 
(stap C). 

8. Overtollige afstandskabel (8) aan de 
kabelspanner (9) met een zijkniptang 
afknippen 
(stap C); hierbij aan elke zijde ca. 2 cm 
laten uitsteken. 

9. Afdekking afstandskabelhouders (7) 
over de afstandskabelhouderhoek (3) 
klappen (stap D) en met de afdekmoer 
van de afstandskabel (6) 
vastschroeven (stap E). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stap A 

Stap B 

Stap C 

Stap D 

Stap E 
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8 Montage inloopnokken 

 
Inloopnokken worden vanaf een bepaalde systeembreedte meegeleverd. 
Deze zorgen ervoor dat het uitvalprofiel bij sterke doorbuiging niet tegen het onderste 
gedeelte van de cassette botst, maar over dit gedeelte heen correct in de cassette kan 
schuiven. 
 

1. Plaatsing 
 
• Indien een inloopnok aanwezig is, 

wordt zij in het midden van de cassette 
geplaatst. 

• De tweede inloopnok wordt enkel bij 
systemen met een oneven aantal 
ledspots meegeleverd. In dit geval 
worden de inloopnokken telkenmale 45 
cm van het midden van de cassette 
verwijderd geplaatst. 

 

 

 
 

2. Bevestiging 
 
1. Inloopnok (1) met de open zijde in de 

richting van de cassette en met de neus 
naar beneden op de cassettebodem 
plaatsen. 

2. Lichtelijk in de richting van de cassette 
drukken, opdat de inloopnok (1) 
hoorbaar vastklikt. 

3. Met een gekromde inbussleutel SW 2 
de schroefdraadpen M4 (2) in het 
daartoe voorziene gat schroeven en de 
inloopnok (1) zodoende bevestigen. 
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9 Speciale montagegevallen 

9.1 Montage met vloer- of bevestigingsplaten 

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn, het systeem met vloerplaten of 
bevestigingsplaten te monteren. 
A Vloerplaat 100x30x5 mm voor een 

verspringing 
 
LET OP: 
Hier moet ter plekke exact bepaald worden, 
welke posities de bevestigingen moeten 
hebben. De afstand van het systeem ten 
opzichte van de wand moet zoals voorheen 
ten minste 40 mm bedragen. 
 
1. Boorposities dienovereenkomstig 

opmeten en gaten in de dakdrager 
boren. 

2. Bevestigingsslede 60x8x3 mm (1) van 
bovenaf op de beide boringen in de 
dakdrager (2) leggen, vloerplaat 
100x30x5 mm (5) en houder kopplaat / 
transportprofiel (3) van onderop tegen 
de dakdrager (2) houden en met de 
beide cilinderschroeven vastschroeven 
met inbussleutel M5 (4). 

3. Eventueel kan de houder kopplaat / 
transportprofiel (3) uitgelijnd worden 
voordat hij wordt vastgeschroefd. 

4. Zie voor het verdere montageverloop 
de passende secties. 

 
Aanwijzing: 
De vloerplaat moet steeds strokend met de 
houder kopplaat / transportprofiel 
gemonteerd worden. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Vloerplaat met houder 
kopplaat 

Vloerplaat met houder 
transportprofiel 
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B Bevestigingsplaat 100x60x5 mm voor 
een verspringing 
 
LET OP: 
Hier moet ter plekke exact bepaald worden, 
welke posities de bevestigingen moeten 
hebben. De afstand van het systeem ten 
opzichte van de wand moet zoals voorheen 
ten minste 40 mm bedragen. 
 
1. Boorposities dienovereenkomstig 

opmeten en gaten in de dakdrager 
boren. 

2. Bevestigingsslede 60x8x3 mm (1) van 
bovenaf op de beide boringen in de 
dakdrager (2) leggen, vloerplaat 
100x60x5 mm (5) met de beide 
schroeven met verzonken kop 
vastschroeven met inbussleutel M5 (6). 

3. Houder kopplaat / transportprofiel (3) 
van onderop tegen bevestigingsplaat 
100x60x5 mm (5) houden en met de 
beide cilinderschroeven vastschroeven 
met inbussleutel M5 (4), schijven 5,3 
(8) en zeskantmoeren M5 (7). 

4. Eventueel kan de houder kopplaat / 
transportprofiel (3) uitgelijnd worden 
voordat hij wordt vastgeschroefd. 

5. Het proces wordt aan de andere kant 
van het systeem herhaald indien daar 
eveneens een bevestigingsplaat 
100x60x5 mm bevestigd moet worden. 

6. Zie voor het verdere montageverloop 
de passende secties. 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Vloerplaat met houder 
kopplaat 

Vloerplaat met houder 
transportprofiel 
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C Bevestigingsplaat 100x100x5 mm voor 
een vreemd dak 
 
LET OP: 
Bij een vreemde dakdrager kan de 
boorsjabloon niet gebruikt worden. Hier 
moet ter plekke exact bepaald worden, 
welke posities de bevestigingen moeten 
hebben. De afstand van het systeem ten 
opzichte van de wand moet zoals voorheen 
ten minste 40 mm bedragen. 
 
1. Op een vreemde dakdrager wordt 

centraal en met een afstand van 40 
mm de boorpositie voor de houders 
kopplaat / transportprofiel (3) op de 
onderkant van de dakdrager 
gemarkeerd of ingetekend en geboord 
met een ter plekke gekozen boor. 

2. Bevestigingsplaat 100x100x5 mm (1) 
op de vreemde dakdrager schroeven 
met twee ter plekke gekozen, 
dienovereenkomstige schroeven (2). 

3. Houder kopplaat / transportprofiel (3) 
van onderop tegen de 
bevestigingsplaat 100x100x5 mm (1) 
houden en met de beide 
cilinderschroeven vazstschroeven met 
inbussleutel M5 (4), schijven 5,3 (5) en 
zeskantmoeren M5 (6).  

4. Eventueel kan de houder kopplaat / 
transportprofiel (3) uitgelijnd worden 
voordat hij wordt vastgeschroefd. 

5. Het proces wordt aan de andere kant 
van het systeem herhaald indien daar 
eveneens een bevestigingsplaat 
100x100x5 mm bevestigd moet 
worden. 

6. Zie voor het verdere montageverloop 
de passende secties. 

 

 
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

Vloerplaat met houder 
kopplaat 

Vloerplaat met houder 
transportprofiel 

Voorbeeld voor 
een vreemde 
dakdrager 

Voorbeeld voor 
een vreemde 

 

Breedte vreemde dakdrager 

Boorpositie aan 
de dakdrager 

Cassettebreedte 
Afmetingen as 

U
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Afmetingen as 
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9.2 Montage van het systeem op afstand ten opzichte van de dakdragers 

Indien in de terrasoverkapping bijvoorbeeld verlichtingen, permanente ventilatoren of 
dakvensters gemonteerd zijn, kan het noodzakelijk zijn de montage van het systeem op een 
grotere afstand van het dak uit te voeren. 
 Rechthoekig profiel 100x30x35 mm 

monteren 
 
LET OP: 
Bij een montage met het rechthoekige 
profiel 100x3x35 mm (5) kan de 
boorsjabloon niet gebruikt worden. Hier 
moet ter plekke bepaald worden, welke 
afstand de bevestigingen ten opzichte van 
de wand of de dakgoot moeten hebben. De 
afstand van de boringen ten opzichte van 
elkander en van de buitenrand van de 
dakdrager blijven dezelfde. De afstand van 
het systeem ten opzichte van de wand 
moet zoals voorheen ten minste 40 mm 
bedragen. 
 
1. Boorpositie voor de houders kopplaat / 

transportplaat (3) aan de onderkant van 
de dakdrager markeren of intekenen en 
boren. 

2. Bevestigingsslede 60x8x3 mm (1) van 
bovenaf op de beide boringen in de 
dakdrager (2) leggen. 

3. Rechthoekig profiel 100x30x35 mm (5) 
met twee schroeven met verzonken 
plaat bevestigen aan alle aanwezige 
houders kopplaat / transportprofiel (3) 
middels inbussleutel 4,2x25 (4). 

4. De met het rechthoekige profiel 
100x30x35 mm (5) verlengde houder 
kopplaat / transportprofiel (3) wordt op 
de dakdrager (2) geschroefd. Hierbij 
moet op de lengte van de schroeven 
(6) gelet worden. 

 
Aanwijzing: 
In combinatie met een terrasoverkapping 
van weinor moeten cilinderschroeven met 
inbussleutel M5x50 (6) gebruikt worden. 
 
5. Het proces wordt aan de andere kant 

van het systeem herhaald. 
6. Zie voor het verdere montageverloop 

de passende secties. 
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Rechthoekig profiel met 
houder kopplaat 

Rechthoekig profiel met 
houder transportprofiel 
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9.3 Montage in een nis 

De Sottezza II heeft nisbevestigingshoeken nodig indien de terrasoverkapping in een nis staat 
en er geen mogelijkheid bestaat, de houders van de Sottezza II aan een dakdrager te 
bevestigen. 
 Nisbevestigingshoeken bevestigen 

 
LET OP: 
Voor de bevestiging van de 
nisbevestigingshoeken enkel 
bevestigingsmateriaal gebruiken dat aan 
de plaatselijke omstandigheden aangepast 
is en aan de geldende bouwvoorschriften 
voldoet. 
 
1. Nisbevestigingshoeken 60x60x5 mm 

(1) met overeenkomstige bevestiging 
conform de plaatselijke 
omstandigheden bevestigen op de 
plaats waaraan ook de houder kopplaat 
/ transportprofiel (2) moet zitten. 

 
Aanwijzing: 
Hier moet op de dakhelling gelet worden. 
 
2. Nisbevestigingshoeken 60x60x5 mm 

(1) op de tegenoverliggende kant van 
het systeem moet op één lijn met en op 
dezelfde hoogte als de eerste 
nisbevestigingshoek zitten. 

3. Houder kopplaat / transportprofiel (2) 
wordt met twee cilinderschroeven aan 
de nisbevestigingshoek bevestigd 
middels inbussleutel M5 (3), twee 
schijven 5,3 (4) en twee 
zeskantmoeren M5 (5). 

4. Zie voor het verdere montageverloop 
de passende secties. 

 

 

  
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

Nisbevestigingshoek bovenaan met houder 
kopplaat 

Nisbevestigingshoek bovenaan met houder 
transportprofiel 

Nisbevestigingshoek onderaan met houder 
kopplaat 

Nisbevestigingshoek onderaan met houder 
transportprofiel 
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10 Montage als seriesysteem 

 
De Sottezza II wordt niet gekoppeld, dat wil zeggen, niet met dienovereenkomstige 
onderdelen verbonden.  

1. Montage eerste systeem 
 
Aanwijzing: 
Systemen opmeten en de montagepositie 
per veld bepalen  
 
• De montage van het eerste systeem 

geschiedt zoals beschreven door de 
overeenkomstige punten in hoofdstuk 
montage.  

 

 

2. Montage tweede systeem 
 
LET OP: 
Bij het aangrenzende systeem moet de 
houder kopplaat / transportprofiel (3) op 
een afstand van 6 mm ten opzichte van de 
houder kopplaat / transportprofiel (3) van 
het eerste systeem gemonteerd worden 
(detail A). 
 
• De verdere montage van het tweede 

systeem geschiedt zoals beschreven 
door de overeenkomstige punten in 
hoofdstuk montage. Evenwel verschilt 
het boorpatroon (detail B). 

• Na de montage dient de afstand van 
beide systemen aan de kopplaten  
0 mm te bedragen. De systemen 
kunnen ook tegen elkander geschoven 
worden, opdat geen spleet zichtbaar is.  

 

 

 

 
 

 
Het afdichten van de schroefverbindingen 
van de houders transportprofiel in de 
waterafvoerende gleuven van de dakdrager 
van bovenaf middels lijm en afdichtingsstof 
dient na de voltooide montage en het 
testen van het systeem plaats te vinden, 
wanneer het zeker is dat de bevestigingen 
niet nogmaals uitgelijnd moeten worden. 
 

 

 
 

 
 
  

Detail A 

Detail B 

De slede dusdanig met lijm en 
afdichtstof dichten dat nog 
water in de gleuf van de 
dakdrager voorbij kan stromen 
(aanzicht van de dakdrager van 
bovenaf) 

Boorpositie aan 
de dakdrager 
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11 Elektrische aansluiting 

11.1 Veiligheidsinstructies 

 
Elektrische gevaren 
Bij ondeskundige elektrische aansluiting bestaan elektrische gevaren. 
De serrezonwering mag alleen worden aangesloten, als de gegevens op het plaatje aan de 
serrezonwering en/of de gegevens in de bijgevoegde montagehandleiding overeenkomen 
met de stroombron. Het plaatje of de gegevens in de handleiding moeten minimaal 
waarden bevatten over spanning, frequentie en vermogen. 
Een elektrische vaste aansluiting mag uitsluitend plaatsvinden op spanningsnetten, die 
beschikken over een scheidingsschakelaar voor alle polen met een contactopening van 
min. 3 mm. 
De bijgevoegde montage-instructies van de meegeleverde elektrische componenten 
moeten in acht worden genomen. 
 

11.2 De eindpositie instellen 

 
Productschade 
Onjuiste instelling van de eindposities kann schade aan het product veroorzaken (zie hiervoor de 
tabel „Afstanden van het uitvalprofiel tot de eindkap bij het instellen van de eindpositie”). 
 Maximale uitval van de serrezonwering niet overschrijden. Vooral niet bij OptiStretch-

systemen, aangezien het doek zich in de cassette kann ophopen en plooien kann 
oplopen. 

 De eindpositie van de motor moet te gepasten tijde gestopt en ingesteld worden, daar 
eventueel de magneetklemkeder van de doekas af kann springen. 

 

 
 

 
  

GEVAAR 

LET OP 
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 Afstanden van het uitvalprofiel tot de eindkap bij het instellen van de eindpositie 

OptiStretch Afstand einde eindkap tot begin uitvalprofiel 
na de voltooide montage van het systeem 

Ja ca. 10 mm 
Nee ca. 15 mm 

 

 
De waarden na de voltooide montage van het systeem kunnen afwijken indien het doek 
na verder gebruik uitgerekt is. 

 

 
 

 
 Uitschakeling van de motor controleren 

 
1. Na de montage van de serrezonwering de exacte uitschakeling van de motor 

controleren. De cassette moet in ingeschoven toestand sluiten.  
2. Indien nodig opnieuw instellen. 

 
 

11.3 De eindpositie van de Becker-motor instellen 

 
Om de eindpositie zonder BiConnect-radiobediening in te stellen, is een vast bekabelde 
schakelaar of een handschakelaar vereist. 

 • De montage- en bedieningshandleiding van de Becker-motor is bij de documentatie 
van het systeem gevoegd. 

• Het uitvalprofiel moet uitvalafhankelijk volgens de tabel „Afstanden van het 
uitvalprofiel tot de eindkap bij het instellen van de eindpositie” ingesteld worden, daar 
het doek bij de eerste cycli en in het gebruik steeds nog wat kann uitrekken (50e top 
de bovenste tabel). 

 

 
Als de eindpositie verkeerd is geprogrammeerd, moet deze met een instelset of bij 
aangesloten schakelaar met een schakelreeks worden gewist.  

 
 

 Instellen van de eindpositie met BiConnect-radiobediening programmeren 

 
Om de eindpositie in te stellen, zijn duurspanning en de BiConnect-handzender vereist. 

 • De afzonderlijke montage- en installatiehandleiding voor BiConnect is meegeleverd. 
• Zie voor de verdere bediening de montage- en gebruikshandleiding van de Becker-

motor. 
 

  

Uitval 

Doeklengte zonder veiligheidswikkeling 

Afstand einde 
eindkap tot 
begin 
uitvalprofiel 
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11.4 De eindpositie van de Somfy-motor instellen 

 
Om de eindpositie in te stellen, zijn duurspanning en de Somfy-handzender vereist. 

 • De gebruiksaanwijzing van de gebruikte Somfy-motor is bij de documentatie van het 
systeem gevoegd. 

• Het uitvalprofiel moet uitvalafhankelijk volgens de tabel „Afstanden van het 
uitvalprofiel tot de eindkap bij het instellen van de eindpositie” ingesteld worden, daar 
het doek bij de eerste cycli en in het gebruik steeds nog wat kan uitrekken (let op de 
tabel op de vorige bladzijde). 

 

 
Wanneer de eindpositie verkeerd is geprogrammeerd, moet deze met een instelset of 
met een Somfy-handzender gewist worden. 

 
 Somfy-radiobediening programmeren 

 
Bij Somfy zonder optie led 
 
• Sluit het systeem aan op de netspanning. 
• De Somfy-motor kan geprogrammeerd worden. 
• Bewegingsrichting en eindpositie programmeren en kanaal programmeren (zie 

afzonderlijke gebruiksaanwijzing Somfy-motor). 
• Programmeer eventueel verdere aandrijvingen op het kanaal. 
 

 
 Bij Somfy met optie LED 

 
• Sluit het systeem aan op de netspanning. 
• Enkel de Somfy-motor kan geprogrammeerd worden. 
• Bewegingsrichting en eindpositie programmeren en kanaal programmeren (zie 

afzonderlijke gebruiksaanwijzing Somfy-motor). 
• Programmeer eventueel verdere aandrijvingen op het kanaal. 
• afdekprofiel led eraf nemen. 
• Blinde stekker losmaken en in plaats daarvan met de Somfy Lighting Receiver 

verbinden. 
• Druk het kanaal in waarop het licht geprogrammeerd dient te worden en 

programmeer het licht. 
• afdekprofiel led opnieuw aanbrengen. 
 

 
Bij een nieuw opgeleverd systeem bevindt zich een blinde stekker met een 20 cm lang 
kabeletiket op de bekabeling. In plaats daarvan wordt de Somfy Lighting Receiver 
aangekoppeld.  
 
Bij reparaties moet allereerst de Somfy Lighting Receiver van de netspanning gescheiden 
worden, aangezien anders het licht en de motor niet afzonderlijk geprogrammeerd 
kunnen worden. 
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11.5 Eindpositie algemeen wissen. 

 
In het volgende hoofdstuk vindt u alle aansluitschema’s voor de aansluiting van de 
instelset. De met een asterisk * gemarkeerde plaatsen tonen de overeenkomstige 
locaties waarop de instelset aangesloten dient te worden.  
 
In het algemeen wordt de instelset om de eindpositie te wissen achteraan op de toevoer 
naar het systeem aangesloten; de radioafstandsbediening met BiConnect wijkt hiervan 
af, daar de instelset enkel vooraan onder het afdekprofiel led wordt aangesloten. 
 

 
 Voorbeeld wissen van eindpositie: Sottezza II led met BiConnect 

 
Gebruik voor het instellen of bedienen van de motor de meegeleverde kabel. Hier op de 
foto’s getoond en beschreven: verloop bij Sottezza II led met BiConnect-besturing. 

 • afdekprofiel led aan de motorzijde demonteren (1). 
• Scheid de motor van de BiConnect BiRec MLED (2). 
• Sluit de kabel aan op de motorkabel (3).  
• Sluit de Becker-instelset aan.  
• Wis de eindpositie wissen en stel deze opnieuw in overeenkomstig de montage- en 

gebruikshandleiding  
Becker-motor. 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 
  

1 

2 

3 

Motorkabel 

Ontvangerkabel 



 

              Sottezza II Stretch/ LED  /  Sottezza II OptiStrech/ LED  
Montagehandleiding Versie 10 29.10.2020  
Technische wijzigingen voorbehouden Artikelnummer 118077-0000 Bladzijde 53/68 

 

11.6 Aansluitschema’s voor de aansluiting van de instelset 

  

 
 

Afbeelding 6: aansluitschema Sottezza II bij BiConnect met led 
 
 
  

 
 

Afbeelding 7: aansluitschema Sottezza II bij BiConnect zonder led 

op locatie 

Toevoer 

Hirschmann 
Stas3 
1 = N blauw 
2 = L1 zwart 
3 = L2 bruin 
PE = aarding 

Hirschmann 
Stas3 
1 = N blauw 
2 = L bruin 
3 = niet bezet 
PE = aarding 

op locatie 

Toevoer 

*hier instelset 
met kabel 
aansluiten 

*hier instelset 
aansluiten 

Hirschmann 
Stak3 
1 = N blauw 
2 = L bruin 
3 = niet bezet 
PE = aarding 
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Afbeelding 8: Aansluitschema Sottezza II bij conventionele uitvoering met led 

 
  

 
 
 

Afbeelding 9: aansluitschema Sottezza II bij conventionele uitvoering zonder led 

  

Voedingsadapter 
Ledverlichting 

op 
 

Lichtschakelaar 

Schakelaar voor 'OP' 
en 'NEER' bewegen 

op locatie 

Toevoer 

Toevoer 

Toevoer 

*hier instelset aansluiten 

*hier instelset 
met kabel 
aansluiten 
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Afbeelding 10: aansluitschema Sottezza II bij Somfy met led 

 
  

 
 

Afbeelding 11: aansluitschema Sottezza II bij Somfy zonder led 

  

Voedingsadapter 
Ledverlichting 

Toevoer 

Toevoer 

op locatie 

op locatie 

Hirschmann 
Stas3 
1 = N blauw 
2 = L bruin 
3 = niet bezet 
PE = aarding 

Hirschmann 
Stak3 
1 = N blauw 
2 = L bruin 
3 = niet bezet 
PE = aarding 

**hier bevindt zich 
de zelfklever 
„Programmeren 
Somfy” 

*hier instelset 
aansluiten 

*hier instelset 
aansluiten 



 

              Sottezza II Stretch/ LED  /  Sottezza II OptiStrech/ LED  
Montagehandleiding Versie 10 29.10.2020  
Technische wijzigingen voorbehouden Artikelnummer 118077-0000 Bladzijde 56/68 

11.7 Sottezza II met Hirschmann-steekverbinding 

  

 
 
Afbeelding 12: Hirschmann-steekverbinding 

 
  

Bezetting voor een 3-aderige kabel 
Hirschmann STAK 3-contrasteker 
1 = N blauw 
2 = L bruin 
3 = niet bezet 
PE = aarding 

Bezetting voor een 4-aderige kabel 
Hirschmann STAK 3-contrasteker 
1 = N blauw 
2 = L1 zwart 
3 = L2 bruin 
PE = aarding 

Bezetting voor een 3-aderige kabel 
Hirschmann STAS 3-stekker  
1 = N blauw 
2 = L bruin 
3 = niet bezet 
PE = aarding 

Bezetting voor een 4-aderige 
kabel Hirschmann STAS 3-stekker  
1 = N blauw 
2 = L1 zwart 
3 = L2 bruin 
PE = aarding 
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11.8 Kabelplaatsing 

 Standaard installatie motorkabel 

  

 
 

• *Niet gebruikte boringen worden van een blinde stop voorzien. 
 

 

 Optionele Hirschmann-aansluiting bij ingekorte kabel 
  

 
 

 

 

• Voor de bevestiging van de Hirschmann-aansluiting kunnen de 3 kabelklemmen met 
spreidanker in de voorgeboorde gaten worden geplaatst. 

• Motorkabel tot 450 mm inkorten en aansluiten zoals afgebeeld. 
• De motorkabel moet passend worden geïnstalleerd, nadat de installatie is ingehangen. 
• *Niet gebruikte boringen worden van blinde stoppen voorzien. 
• De motorkabel kan ook over de gehele lengte van het systeem op de andere zijde 

geplaatst worden (voorbeeld: zie kabelinstallatie bij seriesystemen). 
 

 

 Kabelplaatsing bij seriesystemen (OPTIE) 
  

 
 

 

 

 • Voor de bevestiging van de kabels kunnen de kabelklemmen met spreidanker in de 
voorgeboorde gaten worden geplaatst. 

• De kabel moet passend worden geïnstalleerd, voordat de installatie wordt ingehangen. 
• Niet gebruikte boringen worden van blinde stoppen voorzien*. 
 

 

Blinde stop 

Installatie motorkabel 
naar wens 

* * 

* 

Kabelklem 
met  
spreidanker 

Overige 
motorkabelinstallatie  
naar behoefte 

Blinde stop 
* 

* 

Kabelklem 
met  
spreidanker 

Blinde stop 

* 

* 
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12 Sottezza II ledverlichting 

12.1 Veiligheidsinstructies voor ledverlichting 

 
Beschadiging van de ledspots 
Door ondeskundige aansluiting en bedrading kan de ledverlichting beschadigd raken. 
Om de softstartfunctie - die de inschakelpieken voorkomt - te garanderen, de 
ledverlichtingsinrichting nooit onder spanning monteren. Dit geldt ook voor 
afzonderlijke ledspots bij vervanging. Altijd in spanningsloze toestand aansluiten en pas 
dan de adapter via de 230 V AC aansluiting inschakelen. 
 

12.2 Technische gegevens ledverlichting 

 Verlichtingsinrichting 
 Nominale spanning:  230 V AC / 700 mA DC 

Aantal LED-spots:  tot maximaal 10  
Dimbaar:   ja (met BiConnect BiRec MLED) 
Opbouw schakeling  elektrische serieschakeling 
Beschermingsgraad:  IP24 
Beschermingsklasse:  III 

 
 Ledlampen 

 Ledspot: 
 
Lamp:   Ledlamp (Cree MX6) 
Bedrijfsstroom:  700 mA constant stroombedrijf 
Spanning per lamp: 3,7 V 
Vermogen per lamp: 2,6 W 
Kleurtemperatuur: warmwit (3000 K)  
Straalhoek:  60° 
Diameter behuizing: 29 mm 
Hoogte behuizing: 32 mm 

 

 

 
 

LET OP 
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13 Foutanalyse 
Fout Oorzaak Verhelpen 
Motor loopt niet • Geen stroom aanwezig 

• Motor onjuist aangesloten 
• Motor is te warm 
• Motor is defect 
• Ontvanger werkt niet 

• Netspanning controleren  
• Motor opnieuw aansluiten 
• 10 tot 15 minuten wachten 
• Motorvervanging 
• Ontvanger vervangen 

Systeem schakelt te laat uit • Motor onjuist ingesteld • Motor juist instellen  
Systeem schuift niet volledig in • Motor onjuist ingesteld 

• Blokkade door vreemd element  
• Motor juist instellen  
• Vreemd element verwijderen 

Systeem scheef • Systeem niet uitgelijnd • Systeem opnieuw opmeten en uitlijnen 
Doekspanning te laag • Veerspanning volstaat niet 

• Spankabelverloop verkeerd 
 
• Wrijving binnen het systeem 

• Veren bijspannen 
• Spankabelverloop in het algehele 

systeem controleren 
• Systeem opnieuw opmeten en uitlijnen  

Uitvalprofiel in uitgeschoven 
toestand is scheef of staat in 
ingeschoven toestand niet parallel 
aan de cassette (cassette, 
transportprofiel of dakgoot) 

• Systeem niet correct uitgelijnd 
• Doek is verschillend lang geworden 
 

• Systeem opnieuw opmeten en uitlijnen 
(zie hoofdstuk 5 Uitlijnen van het 
systeem)  

• Onderlegstroken onder het doek 
aanbrengen (artikelnummer 126664) 

Systeem sluit niet over de gehele 
breedte 

• Doek scheef genaaid 
• Doek niet juist over de buizen in het 

uitvalprofiel verdeeld (OptiStretch) 
• Eindpositie van de motor is niet correct 

ingesteld 

 
• Doek moet zijdelings min. 9 mm uit het 

uitvalprofiel uitsteken (OptiStretch) 
• Motor juist instellen 

Knik- en wikkelvouwen • Systeem met beperking • geen 
Luide geluiden • Spankabelverloop verkeerd 

 
• Loop-, geleiderrollen of lagers knarsen 
• Speling tussen motor en doekas 

• Kabeltrommel ten opzichte van de 
geleiderrol uitlijnen 

• Lagerplekken met geschikte middelen 
smeren  

• Motorvervanging 
Doek hangt aan de zijkant sterk 
door 

• Afstandskabels vergeten 
• Spanning in het systeem te laag 

• Afstandskabels monteren (zie 
hoofdstuk 7 Montage van de 
afstandskabels) 

• Spanning controleren, opnieuw 
spannen (zie hoofdstuk 4.2.5: 
Spankabel) 

Eindkap kan niet gemonteerd 
worden 

• Systeem is niet correct gemonteerd • Transportprofiel inkorten 

Transportprofiel te lang • Verkeerd gezaagd • Transportprofiel inkorten 
Overschrijding van onderste 
eindpositie 

• Motor bij het programmeren niet tijdig 
gestopt  

• Cassette openen  
• Systeem zo ver bewegen totdat de 

magneetklemkeder zichtbaar wordt 
• Positie van de magneetklemkeder over 

de gehele doeklengte controleren en 
positie corrigeren 

• Cassette sluiten 
• Eindpositie herprogrammeren 

Rode lamp brandt in de 
ledspot 

• Led defect • Ledspot vervangen 

Ledspots branden niet • geen stroom aanwezig 
• Voedingsadapter defect 

• Netverbinding tot stand brengen 
• Voedingsadapter vervangen 

Motor en licht niet bedienbaar 
(bij optie radiobediening) 

• Afstandsbediening batterij ontladen 
• Afstandsbediening defect 
• Defecte ontvanger 

• Vervanging van de batterij in de 
afstandsbediening 

• nieuwe afstandsbediening 
LED-spots kunnen niet worden 
gedimd 
(alleen bij dimfunctie met 
BiConnect) 

• Afstandsbediening batterij ontladen 
 

• Afstandsbediening defect 
• Dimmer defect 

• Vervanging van de batterij in de 
afstandsbediening 

• nieuwe afstandsbediening 
• Dimmer vervangen 

Afstandsbediening werkt niet • Afstandsbediening batterij ontladen 
 

• Object tussen zender en ontvanger 
• Afstand tot de ontvanger te groot 
 
• Afstandsbediening defect 

• Vervanging van de batterij in de 
afstandsbediening 

• dichter naar de ontvanger gaan of 
andere positie van de zender 

• dichter naar de ontvanger gaan 
• nieuwe afstandsbediening 

Eindpositie verkeerd ingesteld 
(standaard) 

• Systeem werd tijdens de installatiefase 
meer dan 30 cm tot voor de aanslag 
ingeschoven 

• Eindpositie wissen. 
• Eindpositie herprogrammeren 

Doekgeleidingsprofiel trekt naar 
binnen 

• Systeem niet correct uitgelijnd • Uitlijnen van het systeem (zie hoofdstuk 
5 Uitlijnen van het systeem) 

Alle reparaties dienen door een geautoriseerd vakpersoon uitgevoerd te worden. 
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14 Oplevering 

Alle bedienings- en onderhoudshandleidingen moeten worden overhandigd aan de gebruiker 
met een instructie. Deze moet uitgebreid over de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van de 
zonwering ingelicht worden. Bij niet-naleving van deze instructies en onjuiste bediening kan de 
zonwering beschadigd raken en kunnen er ongevallen ontstaan. De klant dient de handleidingen 
te bewaren en bij een eventuele overdracht van de zonwering aan derden aan de nieuwe 
eigenaar te overhandigen. 
 
Na kennisneming van de plaatselijke omstandigheden en na uitgevoerde montage meldt het 
montagebedrijf aan de eindgebruiker, of de door de fabrikant aangegeven 
windweerstandsklasse in gemonteerde toestand bereikt is. Als dit niet het geval is, moet het 
montagebedrijf de daadwerkelijk bereikte windweerstandsklasse schriftelijk vastleggen. 
Automatische besturingen moeten op deze waarde worden ingesteld. De klant bevestigt 
schriftelijk aan de monteur de correcte uitvoering van de zonwering en de montage, de 
montagetijd en het gesprek bij oplevering met de veiligheidsinstructies. 
 

15 Demontage en verwijdering 

 
Lichamelijk letsel door onderdelen onder voorspanning 
Vóór de demontage moet het systeem ontspannen worden. 
Hiervoor moet een geschikt vakbedrijf worden ingeschakeld. 
 
Het product bevat geen materialen, die een gevaar voor andere personen of voor het milieu 
opleveren. Toch moeten de onderdelen van de zonwering correct worden verwijderd. 
 

  

GEVAAR 
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16 Overdrachtsprotocol 
Offerte-/opdrachtnr.: 
 
 
Adres klant: 
 
 
 
 
 
Tel.: 
 
Mobiel: 
 
E-mail: 

Firma 
 
 
 
 

Overdrachtsprotocol Datum 

 
De zonwering werd na afspraak met mevrouw/de heer __________________________________ zonder duidelijke  
gebreken afgenomen:  ja  nee 
Indien niet, wat zijn de gebreken? 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
*Ziet de klant af van een formele overdracht en neemt hij/zij de zonwering in gebruik, dan geldt ze als afgenomen 
De klant werd correct aan de hand 
van de onderhouds- en 
gebruiksaanwijzing geïnstrueerd in de 
bediening van de zonwering  
 
 ja  
 nee 

De zonwering mag worden gebruikt onder de volgende voorwaarden: 

 
 
wind:  
regen: 
kans op vorst: 

tot windkracht _____ toegestaan  
 
 niet toegestaan  
 onder toezicht toegestaan  
 zonder beperkingen toegestaan  
 niet toegestaan 

De klant werden de volgende documenten overhandigd: 
 
Onderhouds- en gebruiksaanwijzing 
Montagehandleiding 
Garantiedocumenten 

 
 ja  nee 
 ja  nee 
 ja  nee 

 
Montage- en instelhandleidingen 
van de fabrikanten van motor, 
schakelaar en besturing 

 
 
 ja  nee 

Overige: 
 
 
 

De montage wordt uitgevoerd door: 

Naam 
van tot 

Uren Tijd Tijd 
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening monteur 

 
Handtekening klant 
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17 Prestatieverklaring 

 
Producten:   
Sottezza II 
 
 
Typen: 
Serrezonwering 
 
 
 
Toepassing volgens DIN EN 13561 Zonneschermen – Prestatie- en veiligheidseisen; Duitse 
versie: 2009-01 
 
 
Fabrikant: 
weinor BV 
Mathias-Brüggen-Strasse 110 
D-50829 Keulen, Duitsland 
 
 
Certificering volgens beoordelingssysteem 4 van de verordening bouwproducten 
305/2011/EG geschied door de fabrikant. 
 
Bij gebruik volgens de voorschriften voldoet het product aan de belangrijke eigenschappen 
die in de volgende normen vastgelegd zijn. 
 
 
Aangegeven prestatie: 
 
Belangrijke kenmerken/ 
prestaties 

Norm Aangegeven prestatie 

Windweerstandsklasse 
(0-3) 

DIN EN 13561 
Zonneschermen – 
Prestatie- en 
veiligheidseisen; Duitse 
versie: 2009-01 

Windweerstandsklasse 2 

 
 
Gevolmachtigde voor de samenstelling van de technische documentatie:  
Czarnetzki, Erwin, documentatiegevolmachtigde 
weinor BV 
Mathias-Brüggen-Str. 110 
D-50829 Keulen, Duitsland 
 
 
 
 
 
 
 
Datum/ handtekening:     
 
Keulen, 01.11.2013      ppa. Karl-Heinz Stawski 
 
 

 

 
weinorGmbH & Co. KG 
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18 NL EU-conformiteitsverklaring Sottezza  II 
D  EU-Konformitätserklärung  
GB  EU Declaration of Conformity 
FR  Déclaration de conformité UE 
 

Hersteller weinor GmbH & Co. KG 
Mathias-Brüggen-Straße 110 
50829 Köln/Cologne/Keulen 

Deutschland/Duitsland/ 
Germany/Allemagn 

Dokumentationsbevollmächtigter  
 

Czarnetzki, Erwin Fabrikant Documentatiegevolmachtigde 
Manufacturer Documentation Officer 
Fabricant Chargé de la documentation 
Produkt | Produkttyp | Baujahr Sottezza II   |   Wintergartenmarkise mit Motorantrieb  

 
ab  | 
vanaf  | 
from  | 
à partir de  | 
04/2016 

Product | Producttype | Bouwjaar Sottezza II   |   Serrezonwering met motoraandrijving 

Product | Product type | Year 
built 

Sottezza II   |   Conservatory awning with motor drive 

Produit | Type de produit | 
 Année de construction  

Sottezza II   |   Store de véranda avec entraînement motorisé 

Produktbeschreibung Außenliegender Sonnenschutz 

Productbeschrijving Aan de buitenzijde aangebrachte zonwering 

Product description Outdoor sun protection 

Description du produit Protection solaire extérieure 

Erklärung 
 
 
 
Verklaring 
 
 
 
Declaration 
 
 
 
Déclaration 

Wir erklären, dass das oben bezeichnete Produkt aufgrund seiner Konzipierung und Bauart, 
sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der folgenden EU-Richtlinien entspricht. Bei einer 
nicht von uns abgesprochenen Änderung des Produktes verliert die Erklärung ihre Gültigkeit. 

Wij verklaren, dat het hierboven aangeduide product, op basis van ontwerp en bouwwijze, 
alsmede in de door ons in verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de geldende fundamentele 
veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de volgende EU-richtlijnen. Bij een niet met ons 
afgesproken wijziging van het product verliest de verklaring haar geldigheid. 

We declare that, due to its design and type of construction as well as in the form in which it was 
marketed by us, the product mentioned above meets the relevant fundamental health and 
safety requirements prescribed by the EU directives stated below. Any modification of the 
product not approved by us will result in this declaration becoming invalid. 

Nous déclarons que le produit désigné ci-dessus, sur la base de sa conception et de son type 
de construction, répond dans la version que nous commercialisons, aux exigences 
fondamentales de santé et de sécurité des directives UE suivantes. En cas de modification du 
produit sans notre accord, cette déclaration n‘est plus valable. 

Richtlinien und Normen 
 
Richtlijnen en normen 
 
Directives and standards 
 
Directives et normes 

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG   |   Machinerichtlijn 2006/42/EG   |    
Machinery Directive 2006/42/EG   |   Directive sur les machines 2006/42/EG 
 

EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU   |   EU-Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU   | 
EU low voltage directive 2014/35/EU   |   EU directive basse tension 2014/35/EU 
 

Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU   |   Richtlijn inzake 
elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU   |   Electromagnetic Compatibility Directive 
2014/30/EU   |   Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU 
 

EN 13561:2015   |   EN 50366:2003 + A1:2006   |  
EN 60335-1:2012   |   EN 60335-2-97:2006 + A11:2008 + A2:2010 

Ort, Datum 
Stad, datum 
City, Date 
Ville, Date 

Köln, 20.04.2016 
Keulen, 20-04-2016 
Cologne, 2016-04-2016 
Cologne, le 20/04/2016 

Unterschrift 
Handtekening 
Signature 
Signature 
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19  NL EU-conformiteitsverklaring Sottezza II LED 
D  EU-Konformitätserklärung  
GB  EU Declaration of Conformity 
FR  Déclaration de conformité UE 
 

Hersteller weinor GmbH & Co. KG 
Mathias-Brüggen-Straße 110 
50829 Köln/Cologne/Keulen 

Deutschland/Duitsland/ 
Germany/Allemagn 

Dokumentationsbevollmächtigter  
 

Czarnetzki, Erwin Fabrikant Documentatiegevolmachtigde 
Manufacturer Documentation Officer 
Fabricant Chargé de la documentation 
Produkt | Produkttyp | Baujahr Sottezza II LED   |   Wintergartenmarkise mit Motorantrieb und  

integrierter LED Beleuchtung 
 
 
ab  | 
vanaf  | 
from  | 
à partir de  | 
04/2016 

Product | Producttype | Bouwjaar Sottezza II LED   |   Serrezonwering met motoraandrijving en 
geïntegreerde ledverlichting 

Product | Product type | Year 
built 

Sottezza II LED   |   Conservatory awning with motor drive and  
integrated LED lighting 

Produit | Type de produit | 
 Année de construction  

Sottezza II LED   |   Store de véranda avec entraînement motorisé  
et éclairage LED intégré 

Produktbeschreibung Außenliegender Sonnenschutz 

Productbeschrijving Aan de buitenzijde aangebrachte zonwering 

Product description Outdoor sun protection 

Description du produit Protection solaire extérieure 

Erklärung 
 
 
 
Verklaring 
 
 
 
Declaration 
 
 
 
Déclaration 

Wir erklären, dass das oben bezeichnete Produkt aufgrund seiner Konzipierung und Bauart, 
sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der folgenden EU-Richtlinien entspricht. Bei einer 
nicht von uns abgesprochenen Änderung des Produktes verliert die Erklärung ihre Gültigkeit. 

Wij verklaren, dat het hierboven aangeduide product, op basis van ontwerp en bouwwijze, 
alsmede in de door ons in verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de geldende fundamentele 
veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de volgende EU-richtlijnen. Bij een niet met ons 
afgesproken wijziging van het product verliest de verklaring haar geldigheid. 

We declare that, due to its design and type of construction as well as in the form in which it was 
marketed by us, the product mentioned above meets the relevant fundamental health and 
safety requirements prescribed by the EU directives stated below. Any modification of the 
product not approved by us will result in this declaration becoming invalid. 

Nous déclarons que le produit désigné ci-dessus, sur la base de sa conception et de son type 
de construction, répond dans la version que nous commercialisons, aux exigences 
fondamentales de santé et de sécurité des directives UE suivantes. En cas de modification du 
produit sans notre accord, cette déclaration n‘est plus valable. 

Richtlinien und Normen 
 
Richtlijnen en normen 
 
Directives and standards 
 
Directives et normes 

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG   |   Machinerichtlijn 2006/42/EG   |    
Machinery Directive 2006/42/EG   |   Directive sur les machines 2006/42/EG 
 

EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU   |   EU-Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU   | 
EU low voltage directive 2014/35/EU   |   EU directive basse tension 2014/35/EU 
 

Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU   |   Richtlijn inzake 
elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU   |   Electromagnetic Compatibility Directive 
2014/30/EU   |   Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU 
 

EN 13561:2015   |   EN 50366:2003 + A1:2006   |   EN 55015:2013 + A1:2015   |    
EN 60335-1:2012   |   EN 60335-2-97:2006 + A11:2008 + A2:2010   |   EN 60598-1:2015-10   |    
EN 60598-2-2:2012/10   |   EN 61000-3-2:2014   |   EN 61000-3-3:2013   |   EN 61547:2009   |    
EN 62471:2009-03 

Ort, Datum 
Stad, datum 
City, Date 
Ville, Date 

Köln, 20.04.2016 
Keulen, 20-04-2016 
Cologne, 2016-04-2016 
Cologne, le 20/04/2016 
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