Montagehandleiding WRS0100 (inbouwrolluiken)
1.

Zorg ervoor dat de binnenkant van de strek zuiver is, verwijder eventueel specie of metaal om beschadigingen
van het rolluikblad te voorkomen.

2. Plaats houten stelstukken waarop de steunen uiteindelijk zullen worden bevestigd. Zorg ervoor dat deze
houten stelstukken volledig waterpas staan!
3.

Eénmaal de stelstukken geplaatst worden de steunen bevestigd.
• lintbediening : 2 kogellagerhouders, 1 links en 1 rechts
• reductie : 1 kogellagerhouder en 1 reductiekussen aan de kant van de bediening
• elektrische bediening : 1 kogellagerhouder en 1 kussen voor de motor aan de bedieningszijde

4. Bepalen van centerpunt voor het plaatsen van de steunen.
Tip : Plaats het rolluik zo hoog mogelijk en zover mogelijk naar voren (met inachtneming van de nodige marges).
Voorbeeld :
De daghoogte is 1500 mm. Om de afgewerkte hoogte te bekomen 250 mm bij tellen.
Dus totale hoogte = 1750 mm.
Bij as Ø 60 is de oproldiameter in dit geval 184 mm.
De helft hiervan is 92 mm (a), tel 10 mm speling bij t.o.v. de buitenmuur (b) = 102 mm (c).
Meet deze afstand (c) vanaf de betonnen balk naar onder toe (d). Meet dan vervolgens ook deze afstand (c)
vanuit de strek naar binnen toe.
Markeer het verkregen punt als het middelpunt van de steunen.
5.

Bij een rolluikblad vanaf 2500 mm breed dient 1 raamrolletje gemonteerd te worden. Voor een rolluikblad breder
dan 3200 mm moeten 2 raamrolletjes voorzien worden.

6.

Monteer het steunkussen en plaats de kogellager in het steunkussen.

7.

Zaag de as op maat (voorzie een speling van 5 mm).

8.

Schuif de lintschijf over de as (enkel lintbediening). Vervolgens de capsules in de as brengen. Bij
motorbediening is er slechts 1 capsule voorzien, langs de bedieningskant rust de motorkop in een motorsteun.
Schuif de kogellager aan de pen van de capsule en plaats de as. Niet vergeten de borgpennen boven aan de
steun dicht te zetten. Controleer met de waterpas of alles correct geplaatst is.

9.

Bevestig het blad aan de as met de ophangveren. Let er wel op dat er zowel links als rechts evenveel speling in
de geleider gegeven wordt.
De ophangveren dienen met behulp van een parkerschroef of popnagel vast gezet te worden.
Mon
10. Sluit de motor aan of bevestig het lint.
Voorzie op de lintschijf altijd 1 omwenteling extra lint. Snij het lint af +/- 25 cm onder de plaats waar de
opwinder komt.
11. Bevestig het lint aan de opwinder.
12. Bedien het rolluik enkele keren en controleer of er nergens wrijvingen zijn.

