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12.11.2 Elektrische bediening
Buismotor
De motoren zijn voorzien van CE-markering, hetgeen betekent dat zij zijn geproduceerd
volgens de EU – richtlijnen naar de eisen van zekerheid, gezondheid, milieu en veiligheid van de
gebruiker. De motoren dienen voorzien te zijn van een keurmerk van een Europees
keuringsinstituut voor elektrische materialen.
230 Vac motoren
De motoren worden ingebouwd in de bovenbuis in het geval van rolgordijnen en in de
bovenbak in het geval van plissé gordijnen, waar via (in het geval van rolgordijnen) de bovenbuis
in beweging wordt gebracht. De specificaties van de motor hangt af van de afmeting van het
rolgordijn en dienen door het VMRG Zonwering bedrijf te worden bepaald. In geval van 230 Vac
motoren heeft. De motor met zijn deze voorzien van een ingebouwde condensator zijn ze is stofen spatwater-dicht.
De motor is één fase asynchroon, heeft een lange levensduur, een gering energieverbruik en is
voorzien van een thermische beveiliging. Deze treedt in werking wanneer de temperatuur van
de motor als gevolg van overbelasting of storing te hoog oploopt.
De motor is voorzien van een regelbare eindafstelling die nauwkeurig werkt en van buitenaf
bereikbaar is. Dit sluit elektronische eindafstellingen via de remote control uit.
De motor is radio- en tv-ontstoord, heeft een maximale looptijd van vier minuten,
voedingsspanning 230 VAC 50 Hz en is voorzien van een voedingskabel 3x of 4x 0,75 mm2 met
trekontlasting en een zo mogelijk aangegoten stekker.
Het opgenomen vermogen bedraagt 65 tot 450 Watt en de stroomsterkte van 0,32 tot 2,1
ampère afhankelijk van het te kiezen type. In overleg met het VMRG Zonwering bedrijf kan in
specifieke gevallen gebruik worden gemaakt van 12 of 24 volt gelijkspanning buismotoren.
Batterijmotoren
Batterijmotoren kunnen tijdelijk worden voorzien van stroom, om vervolgens stand alone de

benodigde spanning generen om de zonwering op en neer te halen. De bediening hiervan is
middels een afstandsbediening of en via een gateway met smartphone of tablet mogelijk, maar
ook middels puls schakelaars.
In sommige veel gevallen worden de motoren gevoed middels kleine PV-panelen die aan de
binnenzijde van het raam kunnen worden aangebracht. Bij deze systemen is er sprake van een
intelligent besturingssysteem die middels de cloud of locale server in een netwerk onderling
gekoppeld kunnen worden zonder deze fysiek te verbinden. Tevens laten deze systemen zich
eenvoudig koppelen aan Gebouwen Beheer Systemen.
Automatische besturing
Automatisering van zonwering levert een bijdrage aan het zowel comfort als aan
energiebesparing dankzij een optimaal gebruik van de beschikbare zonne-energie. Dit wordt
gerealiseerd door het automatiseren van de zonwering d.m.v. centrale en individuele besturing
van de zonwering
De daartoe benodigde besturingscomponenten dienen afgestemd te worden op de te
gebruiken motoren en kunnen door het VMRG Zonwering bedrijf worden geleverd. volgende
onderdelen bevatten:
signalering van zon per zone, gevel of geveldeel
signalering laatste commando
tijdklok
binnentemperatuur meter
De intensiteit van het zonlicht dient instelbaar te zijn. De automatisch gegeven commando’s
dienen van een tijdvertraging te zijn voorzien. Indien de automatisering door het VMRG
Zonwering bedrijf wordt geleverd dan gelden de volgende voorwaarden: Het monteren en het
aansluiten van de besturingscomponenten en bekabeling dient, volgens door het VMRG
Zonwering bedrijf te verstrekken principe-aansluitschema door een erkende elektra-installateur
te worden verzorgd overeenkomstig NEN 1010. Het inregelen van de installatie wordt, voor zover
geleverd en geïnstalleerd door het VMRG Zonwering bedrijf, door het VMRG Zonwering bedrijf
uitgevoerd. Om tot een voor een project optimaal bedieningssysteem te komen, is tijdig contact
met het VMRG Zonwering bedrijf noodzakelijk.
Instellingen besturingscentrale & plaatsing sensoren
De functies van een besturingscentrale zijn vooral gericht op comfort, veiligheid en
energiezuinigheid. Door middel van het centraal aansturen van de zonwering kan zowel aan

individuele alsook collectieve eisen worden voldaan. Individuele eisen kunnen zijn: comfort
(warmtewering, lichtregeling, privacy, etc.). Collectieve behoeften kunnen zijn energiezuinigheid
(verminderen koelenergie of verwarmingsenergie).

