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11.7.3 Handbediening
Koord
Het koord is van nylon garen met een diameter van 4,5 mm. Het koord wordt via kunststof of
aluminium geleide rollen naar binnen gevoerd. Ter bevestiging van het koord wordt een
ophangbeugel in vernikkelde uitvoering of een koordopwinder gemonteerd. Koordbediening is
alleen mogelijk bij verticaalschermen.
Bandopwinder

Het band bestaat voor 97,5% uit polipropyleen en voor 2,5% uit polyester. het band is
weerbestendig. Voor bediening buiten is de bandopwinder gemaakt van materiaal dat bestand
is tegen de weersomstandigheden. Bij bediening binnen is de bandopwinder van verzinkt staal
en is het geheel opgenomen in een kunststof omkasting. Bediening met band is alleen mogelijk
bij bepaalde typen uitvalschermen en bij verticaalschermen.
Staaldraadwindwerk

De roestvaststalen kabel is opgebouwd uit roestvast stalen draden en heeft een diameter van 3
tot 4 mm. De windwerken zijn opgebouwd uit corrosiebestendig gietaluminium en gemoffeld.
De lagering is van brons of nylon materiaal. De windwerken kunnen, indien gewenst, worden

ingebouwd.
Monocommando

De monocommando bediening is een handbediening via een draaistang. De draaistang is
opgebouwd uit een buis van verzinkt staal of naturel geanodiseerd aluminium met een
diameter van 15 tot 17 mm. De stalen buis is afgewerkt met een kunststof materiaal of
gemoffeld. Na gebruik van de draaistang kan deze worden vastgezet in een aan te brengen
kunststof klembeugel of magneetklem. De buis wordt vastgezet aan een beslag dat bij het
draaien de kracht overbrengt naar het drijfwerk in de bovenrol. Het huis van het beslag bestaat
een vernikkeld zamac materiaal en is voorzien van kogellagers of nylon lager. De hoek
waaronder de bediening naar buiten gaat kan variëren van 45 tot 90 graden bij kogellagers of
gefixeerd zijn op 45 graden bij nylonlagers. In de bovenbuis of bovenbak wordt een drijfwerk
aangebracht. Het drijfwerk is gesloten, geheel onderhoudsvrij, voorzien van een remsysteem en
eventueel van een eindbegrenzer. De eindbegrenzer voorkomt het verkeerd oprollen van de
zonwering.

