Bestekbeschrijving BS 100


Systeem

De lamellen worden bevestigd op een draagarm door middel van een bevestigingsset met as.  Deze draagarmen worden verankerd aan de onderliggende structuur, zoals bijvoorbeeld gordijngevels van het type CW 50, CW 60, CW 86 en andere. Bevestiging aan een structuur uit beton, staal, baksteen e.d. is eveneens mogelijk.

De lamellen kunnen eveneens rechtstreeks opgehangen worden in een staalstructuur die los staat van de achterliggende gevel. In dit geval wordt de as op het kopschot van de lamel voorzien, terwijl vooraf gaten geboord worden in de staalstructuur. De lamellen worden tussen de kolommen gebracht en vervolgens gefixeerd d.m.v. borgringen.

De lamellen in kadervorm worden bevestigd tussen 2 kopschotplaten door middel van inox schroeven, deze kopschotplaten worden op hun beurt verankerd aan de onderliggende structuur, zoals daar zijn CW 50, CW 60, CW 86 en andere. Bevestiging aan een structuur uit beton, baksteen e.d. is eveneens mogelijk.

Andere configuraties kunnen ook bekomen worden, de dimensies van uitgelaserde kopplaten en verankeringen dienen steeds uitgerekend te worden naargelang de plaatselijk geldende normen en gewicht van de gebruikte lamellen.

Profielen

De aluminium profielen zijn geëxtrudeerd uit de legering EN-AW6060B volgens EN 573-3 met bijkomende vereisten om de corrosieweerstand te verhogen: Zn ≤ 0,15 %, Cu ≤ 0,02 %, Pb ≤ 0,022 %, Si: 0,30 – 0,55 %, Fe: 0,10 – 0,30 %, Mg: 0,35 – 0,60 %, Mn ≤ 0,10 %,  Cr ≤ 0,05 %, Ti ≤ 0,10 %, andere elementen individueel ≤ 0,05 %, samen ≤ 0,15 %. De mechanische kenmerken beantwoorden aan de norm EN 755-2 met nabehandeling T66 of aan norm DIN 1748-1 met F22 . De toleranties zijn gebaseerd op de norm EN 12020-2 of aan DIN 17615-3.

De profielen bestaan uit geëxtrudeerd aluminium.  Met uitzondering van de kopschotplaten voor het vervaardigen van lamellen in kadervorm en de profielen voor loopbruggen, bestaan alle profielen uit naadloze buisvormige aluminium extrusies.  

De lamellen met een breedte van 120 mm, 140 mm, 180 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm en 400 mm bestaan uit één enkele naadloze buisvormige extrusie.  Een centrale detaillering en/of schroefkanalen in de lamel maken de bevestiging aan de draagarmen mogelijk.
De lamellen met breedte 500 mm en 700 mm worden samengesteld uit verschillende buisvormige profielen die via een klipsverbinding met elkaar verbonden worden.  

De structurele profielwanden hebben een nominale dikte van 1,6 mm tot 4 mm voor de lamellen, van 3 mm tot 4 mm voor de buisvormige draagarmen en van 2 tot 12 mm voor de looproosterprofielen.  De kopschotplaten voor het vervaardigen van lamellen in kadervorm zijn 6 of 8 mm dik en hebben een hoogte van 105 mm of 135 mm, naargelang de lamel die toegepast wordt.
In functie van het project kunnen deze diktes en hoogtes aangepast worden naargelang het ontwerp van de architect en de plaatselijk geldende normen.

Assemblage

Het systeem BS 100 kan naargelang de toepassing opgedeeld worden in verschillende deelsystemen :

	beweegbare lamellen tussen vertikale draagarmen:
Zowel voor luifels als vertikale zonwering toepasbaar.

De draagarmen worden aan de onderliggende structuur bevestigd.  Deze bouwaansluiting is projectafhankelijk.  De kopse kanten van de lamellen worden afgewerkt met een aluminium afdekplaat om de zaagsnede te bedekken.  Deze afdekplaten hebben een centrale opening voor de bevestigingsstukken naar de draagarmen.  De bevestigingsstukken worden in de draagarmen geschoven en vormen de verbinding tussen draagarm en lamel. De lamellen worden vervolgens tussen de draagarmen gemonteerd. De lamellen hebben een gekartelde centrale detaillering waarin het bevestigingsstuk wordt geschoven, welke een roterende beweging toelaat. Het uiteinde van één afdekplaat wordt verbonden met een drijfstang.  Door de drijfstang op en neer te bewegen, nemen de lamellen de gewenste positie in.  De motor die de drijfstang op een neer beweegt, wordt op de drager bevestigd. De electrisch lineaire motor is volledig regelbaar en kan 2 vakken bedienen.  Om een zonwerende sluiting te bekomen, wordt de asafstand 5 mm. minder genomen dan de lengte van de lamel.

	beweegbare lamellen tussen staalstructuur:
Zowel voor luifels als vertikale zonwering toepasbaar.

In de staalstructuur worden vooraf gaten voorzien met een diameter van 16,2 mm, waarin vervolgens een kunststof bus wordt geplaatst. Door het midden van afdekplaten met de vorm van de lamel, wordt een as aangebracht die aan de achterzijde onzichtbaar vastgeschroefd wordt. Vervolgens wordt de afdekplaat op de kopse kant van de lamellen geschroefd zodat de zaagsnede bedekt wordt. Het geheel van de lamel met kopschotten wordt vervolgens met de assen in de gaten van de staalstructuur geschoven. Nadien worden de lamellen gepositioneerd door middel van twee afstandsklipsen. Het uiteinde van één afdekplaat wordt verbonden met een drijfstang.  Door de drijfstang op en neer te bewegen, nemen de lamellen de gewenste positie in.  De motor die de drijfstang op een neer beweegt, wordt op de stalen kolom bevestigd. De electrisch lineaire motor is volledig regelbaar en kan 2 vakken bedienen.  Om een zonwerende sluiting te bekomen, wordt de asafstand 5 mm. minder genomen dan de lengte van de lamel.

	vaste lamellen tussen staalstructuur:
Zowel voor luifels als vertikale zonwering toepasbaar.

In de staalstructuur worden vooraf gaten voorzien met een diameter van 16,2 mm, waarin vervolgens een kunststof bus wordt geplaatst. Door het midden van afdekplaten met de vorm van de lamel, wordt een as aangebracht die aan de achterzijde onzichtbaar vastgeschroefd wordt. Vervolgens wordt de afdekplaat op de kopse kant van de lamellen geschroefd zodat de zaagsnede bedekt wordt. Het geheel van de lamel met kopschotten wordt vervolgens met de assen in de gaten van de staalstructuur geschoven. De speciale as zorgt ervoor dat de lamellen in de breedte juist gepositioneerd staan. De stand van de lamellen is vrij te kiezen en wordt bepaald door één afdekplaat te verbinden met de stalen kolom, door middel van een schroef en een afstandsbus.

	vaste lamellen tussen draagarmen:
Zowel voor luifels als vertikale zonwering toepasbaar.

De draagarmen worden aan de onderliggende structuur bevestigd.  Deze bouwaansluiting is projectafhankelijk.  
De kopse kanten van de lamellen worden afgewerkt met een aluminium afdekplaat om de zaagsnede te bedekken.  Deze afdekplaten hebben een centrale opening voor de bevestigingsstukken naar de draagarmen.  Deze bevestigingsstukken worden in de draagarmen geschoven en vormen de verbinding tussen draagarm en lamel. De lamellen worden vervolgens tussen de draagarmen gemonteerd. De lamellen hebben een gekartelde centrale detaillering waarin het bevestigingsstuk wordt geschoven,welke toelaat dat de lamel per 15° kan ingesteld worden.

	vaste lamellen voorgemonteerd in kadervorm:
Zowel voor luifels als vertikale zonwering toepasbaar.

Door de lamellen tussen twee voorgeboorde kopschotplaten te schroeven worden kaders gevormd.  Vervolgens worden deze kaders aan de onderliggende structuur verankerd door middel van passende ankerbevestigingen.  Afhankelijk van de belasting wordt bijkomend ter plaatse van het anker een trekstang geplaatst.
De dimensies van uitgelaserde kopplaten en verankeringen dienen steeds uitgerekend te worden naargelang de plaatselijk geldende normen en gewicht van de gebruikte lamellen.

	loopbrug, al dan niet gecombineerd met voorgaande deelsystemen:
Een loopbrug wordt opgebouwd door draagprofielen te verbinden door middel van draadstangen en afstandhouders. Deze afstandshouders zorgen ervoor dat de juiste afstand tussen 2 draagprofielen gerespecteerd wordt. Op deze wijze hebben de draagprofielen eveneens een zonwerende functie. Aan de voorzijde kan de loopbrug eventueel afgewerkt worden met een stootplaat of een klipsprofiel. Dit laatste zorgt ervoor dat de bevestigingen onzichtbaar worden. De loopbrug kan op hulpprofielen gelegd worden en door middel van bouten bevestigd worden. Eveneens bestaat de mogelijkheid om tussen 2 horizontale draagarmen te bevestigen, bovenop een horizontale draagarm of aan een horizontale draagarm die op zijn beurt loodrecht op een vertikale draagarm bevestigd is.


	enkelvoudige lamelbevestiging door middel van lamelhouders:
Een lamelhouder wordt aan de onderliggende structuur bevestigd.  Voor gordijngevelprofiel gebeurt dit aan de hand van een geëxtrudeerd profiel die in de doorn van de drager gemonteerd worden.  Afstandhouders laten vrije uitzetting van glas en afdekprofielen toe. 

In de lamelhouder wordt een lamel aangebracht door middel van zelftappende schroeven.  Het systeem is zo ontwikkeld dat één enkele lamelhouder horizontale koppeling van lamellen toelaat.  
Zowel lamellen met een breedte van 200 mm, 250 mm als 300 mm kunnen gemonteerd worden. Afhankelijk van de lamelhouder wordt de lamel onder 0°, 15°, 30° of 45° geplaatst.

3 Beslag
Alle schroeven en andere toebehoren zijn uit roestvast staal.


4 Plaatsing en verankering

De verankering van de zonwering gebeurt met aangepaste ankerbevestigingen in aluminium of gemetaliseerd staal, afhankelijk van de toepassing.

De verankering van de aluminium elementen aan het gebouw dient zo uitgevoerd te worden dat bewegingen van het gebouw opgevangen worden zonder dat hierdoor belastingen op de aluminium constructies worden overgedragen.

Rechtstreeks contact tussen aluminium en andere metalen dient vermeden te worden door het aanbrengen van een isolerende laag.
Het aantal en de plaatsing van de bevestigingen dient te gebeuren op een manier dat de belasting van de zonwering wordt overgedragen aan de ruwbouw.



