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RUST UIT

IN DE SCHADUW

Een zonnige dag tovert
bij eenieder een glimlach
op zijn gezicht! Tijdens
een dagje zonnen op het
strand is de zon een allemans vriend, maar als de
zon uw kamer verwarmd
tot onaangename temperaturen, weren wij hem het
liefst. Bescherm uw huis
door buitenzonweringen
te plaatsen, die de beste
bescherming tegen zonnewarmte bieden. Voornamelijk in zuidelijk of westelijk gerichte kamers is de
toepassing van buitenzonweringen een geschikte
oplossing.
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De temperatuur
, in een
. kamer op een
warme dag is afhankelijk van de toepassing
van beschermende oplossingen.
“De ruimte moet beschermd worden tegen oververhitting tijdens de zomerdagen met het
gebruik van buitenzonweringen geplaatst aan de buitenkant van het glas, waardoor de
warmte reflecteert. Oververhitting is het gevolg van absorptie van globale straling van
objecten in de ruimte en oppervlakten die de ruimte afscheiden (muren, vloeren). De
geabsorbeerde straling verandert in lange-golf infrarode straling (warmtestraling), die
niet voorbij komt aan het glas en ongewenste oververhitting veroorzaakt.” - DIN 5034-1.

effectiever
dan binnenzonwering
Buitenzonwering biedt
8 keer effectievere
bescherming tegen
zonnewarmte dan
binnenzonwering.

Buitenzonwering beschermen tegen zonnewarmte.
Ze absorberen de warmte van de zon voordat het glas
bereikt wordt, waardoor voorkomen wordt dat de binnenruimte opwarmt.

De zonnewarmte dat door het glas naar binnenkomt wordt opgevangen door de binnenzonwering. Deze houdt het vast en laat de temperatuur oplopen en geleid het niet meer terug naar buiten toe.
De stof van de binnenzonwering geleid deze warmte
weer naar de binnenruimte, fungerend als een heater. Hierdoor stijgt de temperatuur tot onaangename
hoogte tijdens zonnige dagen, vooral bij een op het
zuiden gerichte kamer. Binnenzonwering zijn derhalve niet geschikt voor het weren van de zonnewarmte,
maar dienen primair voor het reguleren van binnenkomend licht.
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BUITENZONWERING
VOOR VERTICALE RAMEN
• VMZ, VMZ Z-Wave, VMZ Solar, VMB Z-Wave, VMB Solar

Buitenzonwering

VMB Z-Wave
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Buitenzonweringen typen VMZ en VMB
zijn ontwikkelt voor toepassing op verticale ramen. De VMB buitenzonwering
kan naar buiten toe uitklappen, waardoor u het raam open kunt maken of
naar buiten toe kunt kijken.
Beide typen buitenzonweringen worden aan de buitenzijde bevestigd en

zijn leverbaar in PVC, aluminium of hout.
De buitenzonwering beschermt de binnenruimte tegen oververhitting en distribueert het licht op gelijkmatig niveau,
waardoor het leefcomfort in uw ruimte
verbetert wordt.

Buitenzonwering

VMZ Solar
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WAAROM GEBRUIKEN WE ZONWERINGEN
VOOR VERTICALE RAMEN?
EFFECTIEVE BESCHERMING
TEGEN WARMTE
Buitenzonweringen bieden dé optimale oplossing tegen overmatige
zonnewarmte. Ze absorberen de
zonnewarmte nog voordat het glas
bereikt wordt. Hierdoor blijft de warmte buiten en houdt uw kamer een
prettige temperatuur. De buitenzonwering biedt tot wel 8 keer effectievere bescherming tegen zonnewarmte dan een binnenzonwering,
wat al gauw een temperatuurverschil
inhoudt tot 100C.
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effectiever
dan binnenzonwering

ENERGIE EFFICIËNT

NATUURLIJKE LICHTINVAL

De VMZ buitenzonwering vermindert het energieverbruik van airconditionings, hierdoor bespaart u
op uw energiekosten en stoot u minder CO2 gassen
uit. De Solar uitvoering gebruikt zelfs geen enkele
stroom, dankzij ingebouwde zonnecellen.

Ramen waar een buitenzonwering op gemonteerd
is, laten nog steeds toe dat natuurlijk licht naar binnen komt, dit in tegenstelling tot rolluiken. Hierdoor
wordt uw kamer nog steeds belicht en hoeft u niet
onnodig een lamp aan te zetten.
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ZICHT NAAR BUITEN TOE
EN PRIVACY
In volledig gesloten stand kunt u nog steeds genieten van een uitzicht én u geniet tevens het comfort
van privacy, doordat men niet naar binnen kan kijken.

VERBETERDE ERGONOMIE
De buitenzonwering zorgt in volledig open stand
voor voldoende natuurlijke lichtinval en beschermt u
tevens tegen nadelige effecten van reflectie en felle
zonnestralen. Dit is vooral lastig als u uw kamer gebruikt als werkplek en/of als u achter een computer
zit. Tevens zorgt de zonwering ervoor dat u minder
snel moe wordt als gevolg van de felle zonnestralen,
doordat de buitenzonwering het licht geleidelijk aan
naar binnen toe geleid.

BESCHERMING TEGEN
UV-STRALING

BESCHERMING TEGEN INSECTEN

De buitenzonwering weerkaatst schadelijke UV stralen, waardoor een beperkte hoeveelheid UV stralen
de binnenruimte bereikt. In volledig uitgeklapte
stand beschermt de zonwering het interieur tegen
verkleuring als gevolg van deze schadelijke stralen.

De elektrische buitenzonwering zorgt als aanvulling
op de bescherming tegen warmte ook tegen insecten. Dankzij de profielen aan de zijkant kunnen
insecten in een volledig uitgeklapte stand niet naar
binnen.
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BUITENZONWERING VOOR

VERTICALE RAMEN
VMZ BUITENZONWERING

8

VMZ SOLAR

VMZ Z-Wave

•

•
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automatische bediening dmv
zonne-energie.

elektrische bediening
met een schakelaar
of afstandbediening.

VMZ
•

handmatige bediening of
gebruik met een bedieningsstok
(bijgeleverd).

VMB BUITENZONWERING

VMB Solar
•

automatische bediening dmv
zonne-energie.

VMB Z-Wave
•

elektrische bediening
met een schakelaar of
afstandbediening.
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COMFORTABEL GEBRUIK
De VMZ buitenzonwering is verkrijgbaar in 3 uitvoeringen, de VMB buitenzonwering in 2 uitvoeringen.

VMZ Solar en VMB Solar
•

Automatische bediening. Het intelligente
systeem bedient de zonwering automatisch
afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht. Dit
alles wordt aangestuurd dmv de zonnecellen,
die reageren op het zonlicht. Bij hoge zonlicht waarden sluit de buitenzonwering zich
automatisch. Bij aanhoudende bewolking
opent de zonwering zich ook automatisch
weer. De Solar uitvoering is voorzien van een
12V accu, ingebouwd in de cassette. De accu
wordt opgeladen dankzij de zonnecellen. De
motor gebruikt 1.4A.
De Solar buitenzonwering is voorzien van een
zonnecel, deze meet de lichtintensiteit en kan in
3 standen gezet worden:
• automatisch (openen en sluiten afhankelijk
van intensiteit zonlicht),
• semi-automatisch (automatisch sluiten,
openen middels afstandbediening),
• bediening via de bijgeleverde afstandbediening.
In bijzondere gevallen kan de buitenzonwering
ook bediend worden middels de serviceknop.
1. Bedien de buitenzonwering
handmatig of middels de
bijgeleverde bedieningsstok.
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VMZ Z-Wave en VMB Z-Wave

VMZ

•

•
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de elektrische buitenzonwering kan bediend
worden middels een afstandbediening of
een wandschakelaar.

2. Bij plaatsing onder een balkon dient u een extra accu of
zonnecel bij te bestellen.

De buitenzonwering kan handmatig bediend
worden of middels een bedieningsstok, die
is bijgeleverd (een extra bedieningsstok kan
bijbesteld worden).

BESCHIKBARE KLEUREN EN MATERIALEN
De profielen van de buitenzonwering zijn beschikbaar in 3 kleuren; wit, grijs en bruin. Op verzoek kunt u ze ook in een
gewenste RAL kleur bestellen. De stof is leverbaar in 7 verschillende kleuren (5 kleuren met 10% stof transparantie, 2
kleuren met 1% stof transparantie).

VMZ,VMB GROEP I

090

leverbaar in 5 kleuren
(
stof transparantie)

10%

089

091

094

CONSTRUCTIE VAN
DE ELEKTRISCHE
BUITENZONWERING
VOOR VERTICALE
RAMEN
De VMZ Z-Wave is gefabriceerd van
duurzame, weersbestendige glasvezel
stof gecoat met PVC. De stof wordt opgerold in de motorgestuurde schacht
die in de aluminium cassette gemonteerd zit. De zijkanten van de stof zijn
voorzien van speciale tape, dat strak
blijft zitten tussen de zijgeleiding en
voorkomt dat het los raakt. Dit bevordert de windbestendigheid enorm en
creëert een ondoordringbare barrière
voor insecten. Deze oplossing is bestand tegen windstoten tot 120 km/h
en zijdelingse windstoten tot wel 220
km/h.
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VMZ,VMB GROEP II

092

leverbaar in 2 kleuren
(
stof transparantie)

1%

Een extra voordeel van dit type buitenzonwering is de mogelijkheid voor een
nagenoeg complete verduistering.
De VMZ Solar buitenzonwering is voorzien van een zonnecel dat volledig
geïntegreerd is in de cassette.

0933
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ELEKTRISCHE BEDIENINGSSYSTEMEN Z-WAVE

ZWK 10

ZWG 1

ZWG 3

De draadloze wandschakelaar maakt
het mogelijk om maximaal 231 elektrische producten verdeeld over 10
afzonderlijke groepen te bedienen.

De draadloze touch-wandschakelaar
maakt het mogelijk om één groep
van maximaal 231 elektrische producten tegelijk te bedienen.

De draadloze touch-wandschakelaar
maakt het mogelijk om maximaal 231
elektrische producten verdeeld over
3 afzonderlijke groepen te bedienen.

58,70
71,03

127,51
154,29

139,66
168,99

ZZWP 10

ZWP TV

De afstandbediening maakt het
mogelijk om max. 231 producten
verdeeld over 10 afzonderlijke groepen
te bedienen.

Universele afstandbediening voor de
sturing van Z-Wave producten en max.
5 AV apparaten zoals TV, DVD, VCR,
SAT, Tuner, etc. De afstandbediening
maakt het mogelijk om maximaal 231
elektrische producten verdeeld over 36
afzonderlijke groepen te bedienen.

62,74
75,92

230,74
279,20

ZZ60

ZZ60h

15V voeding voor montage op rail.
Kan max. 3 FAKRO Z-Wave producten
van stroom voorzien. Zet 230V om in 15V.

15V voeding in kunststof behuizing.
Kan max. 3 FAKRO Z-Wave producten
van stroom voorzien. Zet 230V om in 15V.

76,91
93,06

76,91
93,06

Bekijk de brochure elektrische bedieningssystemen voor complete uitleg over het Z-Wave systeem
Levertermijn (in werkdagen)
Prijzen in EURO
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Prijs excl. 21% BTW
Prijs incl. 21% BTW

3 12 25

FAKRO SHOWROOM
De Ren 42, 6562 JK Groesbeek
Tel: 024 3978095; Fax: 024 3977607
showroom@fakronederland.nl
www.fakro.nl

Productwijzigingen, kleur, druk- en zetfouten. Alleen FAKRO heeft het recht dit document aan te
passen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
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