
IntegraScreen 95 

 
 Geïntegreerde zonwering 
 Voorzien van ventilatie 
 Extra E-peilpunten bij  
 EBP berekening 
 
 
 

 

Vent-O-Sun verticaal is opgebouwd uit een combinatie van 
ventilatierooster naar keuze type 40, 80 of 120 en de verticale 
screen. Het ventilatierooster in de Vent-O-Sun verticaal heeft 
standaard ventilatiecapaciteit van 22 dm3/s met een Rq,Atr  van 
+1,4 dB(A). Als optie kan een akoestische unit voorzien wor-
den. De Vent-O-Sun verticaal levert u op twee manieren een 
extra waardering op in de EPC-berekening. Allereerst omdat 
de Vent-O-Sun verticaal als geïntegreerde zonwering aan een 
gebouw een directe bijdrage levert aan de reductie van de 
warmtebelasting in een gebouw. Daarnaast zorgt dit product, 
ook binnen het passief geregeld of op vraag gestuurd natuur-
lijk ventilatiesysteem, voor een reductie op de EPC.  

IntegraScreen ‘inbouw raam’ Vent-O-Sun verticaal ‘met ventilatie’ 

    
 Geïntegreerde vormgeving 
 Zeer efficiënte zonwering 
 Enkel voor inbouw situatie 
 Verwijderbaar servicedeksel 
 Mogelijkheid muggenhor te 

voorzien tussen raam en 
screen 

 

IntegraScreen 95 is een onzichtbaar inbouwsysteem waarbij 
de oprolbuis boven op het raam gemonteerd is en geïnte-
greerd in de spouw achter de latei. IntegraScreen 95 zorgt 
voor een perfecte inbouw bij alle geveltypes en raamprofielen. 
De plaatsing gebeurt van binnen, de aansluiting en afregeling 
gebeuren achteraf. IntegraScreen 95 is de ideale oplossing 
voor nieuwbouw en renovatie. Afhankelijk van de breedte 
wordt buis 47mm of buis 64mm toegepast. De kast is zelfdra-
gend en komt op de geleiding te steunen. Er is geen direct 
contact en dus geen koude brug met het raam. Tussen raam 
en rondom kast dient isolatie voorzien te worden. Het screen 
is eenvoudig in het eigen atelier van de raamconstructeur op 
de ramen te plaatsen. Er is de mogelijkheid om de montage te 
spreiden in 2 fasen. Eerst in de ruwbouwfase door enkel de 
kasten en geleiding op het raam te plaatsen. Later vóór de 
binnenafwerking worden de oprolbuizen met doeken in de 
kasten geplaatst. Optioneel kan er XPS isolatie van 3cm voor-
zien worden voor de afwerking.  
De demonteerbare binnenafwerking wordt niet door Helio-
screen Projects voorzien en behoort tot de afwerkingwerken.  

 

 

 
 

 Integratie in ramen met 
 binnenkamer 
 Mogelijkheid om de onderlat 
 in binnenkamer op te trekken 
 Geschikt voor inbouw bij  
 oudere gebouwen 
 
 

De IntegraScreen‘inbouw raam’ wordt geïntegreerd in de voor- 
ziene binnenkamer van het raam. Het screen bestaande uit 
oprolas, doek en bedieningsmechanisme wordt tussen twee 
kunststoffen plaatjes geplaatst. De geleidingsprofielen zijn in 
het raam ingewerkt en de IntegraScreen wordt afhankelijk van 
raamleverancier voorzien van de nodige en juiste kunststoffen 
geleidingstukken. De ramen zijn zo voorzien dat het Integra-
Screen voldoende afstand heeft bij het op- en neer laten t.o.v. 
het raamvlak om drainagekapjes, muggenhorren en zelfregule-
rende ventilatieroosters te kruisen.  
Het systeem laat toe, de montage en onderhoudswerkzaam-
heden op een gemakkelijke manier langs binnen uit te voeren. 
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 Windbestendigheid (EN 13561): windklasse 2 
 
 2 tot 7 E-peilpunten verschil bij EPB –berekening 
 
 Uitstekende warmtewerende eigenschappen 
 
 Prima daglichtregeling 
 
 Integratie achter de gevelconstructie 
 
 Zicht naar buiten mogelijk 
 
 Ruime keuze in kleuren, bedieningsvarianten en 

doekcollecties 



 Zicht naar buiten mogelijk 
Het doek is een gepolyvinyliseerd glasvezeldoek, dat in      
neergelaten positie nog het zicht in zekere mate naar buiten  
behoud. Als alternatief wordt er ook polyester composiet-
textiel aangeboden. 
 

 Ruime keuze in kleuren, bedieningsvarianten en doek-
collecties 

Alle aluminium delen kunnen geanodiseerd of in een RAL-kleur 
naar wens geleverd worden. Daarnaast is er een ruime keuze 
uit vele doekcollecties en motorische bedieningsopties.  
 

 Bestekservice 
De uitgebreide bestektekst is te raadplegen op de website van 
Cobosystem www.bestekservice.be/helioscreen of u kan ook 
onze website raadplegen: www.helioscreen-projects.be 

Afmetingen IntegraScreen 95, IntegraScreen ‘inbouw raam’, Vent-O-Sun ‘verticaal’ 

Helioscreen verticale screens worden al bijna 50 jaar succesvol 
in de utiliteitsbouw toegepast.  
De verschillende types verticale screens van Helioscreen     
bieden ontwerpers en gebruikers een groot aantal voordelen: 
 

 Uitstekende warmtewerende eigenschappen 
Tot 90% van de zonnewarmte die op een raam valt, wordt 
door de verticale screen geweerd. 
 

 Goede windbestendigheid 
Afhankelijk van de doekoppervlakte zijn screens tot wind-
kracht 5 Beaufort te gebruiken (windklasse2). Een beveiliging 
in de vorm van een windmeter wordt overigens altijd aanbevo-
len. Door geleideblokjes met geluidsdemping wordt het ram-
melen van de onderlat in elke positie effectief tegengegaan. 
 

 Prima daglichtregeling 
Het Helioscreen glasvezeldoek tempert het licht in het         
interieur. Het open weefsel houdt warmte buiten maar laat 
diffuus licht binnen. Een correct gekozen zonweringdoek geeft 
een betere lichtverdeling in een werkruimte zonder   verblin-
ding of contrast in het gezichtveld. 

Bij toepassing van verticale zonwering dient u er rekening mee 
te houden dat bij lage zonnestand de lichttoetreding hoger zal 
zijn. Dit kan een hinderlijk effect hebben bij het gebruik van  
digitale borden en beeldschermen. Hier kan een combinatie 
met Helioscreen binnenzonwering uitkomst bieden. 
 

 Optimale integratie in de gevelconstructie 
De kast is zelfdragend en komt op de geleiding te steunen. Er is 
geen direct contact en dus geen koude brug met het raam. 
Tussen raam en rondom kast dient isolatie voorzien te wor-
den. Het screen is eenvoudig in het eigen atelier van de raam-
constructeur op de ramen te plaatsen. Optioneel kan er XPS 
isolatie van 3cm voorzien worden voor de afwerking. 

Algemene beschrijving IntegraScreen 95 

Bestelreferentie Bediening Kastformaat Buisdiameter Geleiding mm Max breedte Max hoogte Max # doeken 
per bediening 

EVC 047 095 IPA SLINGER 95 47 21/43 2600 3300 2 

EVE 047 095 IPA MOTOR 95 47 21/43 2600 3300 2 

EVE 064 095 IPA MOTOR 95 64 21/43 3400 3500 3 

Bestelreferentie Bediening Kastformaat Buisdiameter Geleiding mm Max breedte Max hoogte Max # doeken 

EVC 047 N00 ISA SLINGER NIS  47 In het raam 2600 3200 1 

EVE 047 N00 ISA MOTOR NIS 47 In het raam 2600 3300 1 

EVE 064 N00 ISA MOTOR NIS 64 In het raam 3400 3500 1 

IntegraScreen 95 

IntegraScreen ‘inbouw raam’ 

Vent-O-Sun ‘verticaal’ 
Bestelreferentie qv Dne;A  Dne;Atr  Rq,Atr  125 Hz  250 Hz  500 Hz  1 KHz 2 KHz  hoogte 

mm 
diepte 

mm 
maximale 

breedte mm 
maximale 

hoogte mm 

Vent-O-Sun verticaal 22 29 28 1,4 32,5 28,2 26,7 28,1 30,3 120 190 3400 2800 

Vent-O-Sun Verticaal AK40* 22 32 31 4,4 34,8 28,9 33,7 30,8 32,8 120 190 3400 2800 

Vent-O-Sun Verticaal AK80* 22 34 33 6,4 35,1 28,5 33,7 31,9 36,9 120 190 3400 2800 

Vent-O-Sun Verticaal AK120* 22 36 34 7,4 35,3 35,6 33 33,3 39,3 120 190 3400 2800 



Bouwtechnische specificaties IntegraScreen 95 

IntegraScreen 95 

Is een onzichtbaar inbouwsysteem waarbij de oprolbuis boven op het 
raam gemonteerd is en geïntegreerd in de spouw achter de latei. 
IntegraScreen 95 zorgt voor een perfecte inbouw bij alle geveltypes 
en raamprofielen. De bediening kan manueel of elektrisch via een op 
en neer schakelaar, een regelsysteem met zon– en windsensoren of 
via een intelligent regelsysteem met programmeerbare software, 
aangesloten op het gebouwenbeheersysteem. 
 

Bedieningsmechanisme 

 

• Stang en slinger 

In het ene uiteinde van de oprolbuis is een eindbegrenzing inge-
bouwd. Deze is met de hand regelbaar. Aan de andere zijde zit er een 
zelfremmend tandwielmechanisme. De overbrenging gebeurd door 
middel van een kniestuk. De bediening gebeurd van de binnenzijde 
uit d.m.v. een aluminium stang en slinger. De slinger wordt bevestigd 
d.m.v. een klem uit polyamide. Schermen zijn voorzien van een oprol-
buis van Ø47mm. 

 

• Elektrische motor  

Oprolbuis, Ø47mm of Ø64mm, volgens breedte en kastgrootte. Inge-
bouwde asynchrone motor met wrijvingsloze werking, beschermd 
door een thermische beveiliging. Vertragingskast van het planetaire 
type; gelijkmatige verdeling van de belasting over in serie gemonteer-
de tand- en planeetwielen. Schakelgedeelte gesynchroniseerd met de 
oprolbuis. Automatische koppeling van de schuifkragen in de eind-
stand boven en onder. Rem met elektrische ontkoppeling zodra de 
motor onder spanning wordt gezet.  

 

• Elektronische motor  

Motor waarbij eindposities gemakkelijk ingesteld kunnen worden via 
een instelschakelaar.   

Beperkte parallelle aansluiting is mogelijk afhankelijk van het        
vermogen in de schakelkast of groepssturing. 

 

EVC 047 095 IPA 

EVE 047 095 IPA 

Stang en slinger 

Elektrische motor 



Bouwtechnische specificaties IntegraScreen ‘inbouw raam’ 

Type 95 

IntegraScreen ‘Inbouw raam’ 

Raamtype Reynaers Raamtype Sapa 

IntegraScreen ‘inbouw raam’ 

De IntegraScreen‘inbouw raam’ wordt geïntegreerd in de voorziene 
binnenkamer van het raam. Het screen bestaande uit oprolas, doek 
en bedieningsmechanisme wordt tussen twee kunststoffen plaatjes 
geplaatst. De geleidingsprofielen zijn in het raam ingewerkt en de 
IntegraScreen wordt afhankelijk van raamleverancier voorzien van de 
nodige en juiste kunststoffen geleidingstukken. De ramen zijn zo 
voorzien dat het IntegraScreen voldoende afstand heeft bij het op– 
en neer laten t.o.v. het raamvlak om drainagekapjes, muggenhorren 
en zelfregulerende ventilatieroosters te kruisen. Het systeem laat 
toe, de montage en onderhoudswerkzaamheden op een gemakkelij-
ke manier langs binnen uit te voeren. 
De bediening kan manueel of elektrisch via een op en neer schake-
laar, een regelsysteem met zon– en windsensoren of via een intelli-
gent regelsysteem met programmeerbare software, aangesloten op 
het gebouwenbeheersysteem. 
 

Bedieningsmechanisme 

 

• Stang en slinger 

In het ene uiteinde van de oprolbuis is een eindbegrenzing inge-
bouwd. Deze is met de hand regelbaar. Aan de andere zijde zit er een 
zelfremmend tandwielmechanisme. De overbrenging gebeurd door 
middel van een kniestuk. De bediening gebeurd van de binnenzijde 
uit d.m.v. een aluminium stang en slinger. De slinger wordt bevestigd 
d.m.v. een klem uit polyamide. Schermen zijn voorzien van een oprol-
buis van Ø47mm. 

 

• Elektrische motor  

Oprolbuis, Ø47mm of Ø64mm, volgens breedte en kastgrootte. Inge-
bouwde asynchrone motor met wrijvingsloze werking, beschermd 
door een thermische beveiliging. Vertragingskast van het planetaire 
type; gelijkmatige verdeling van de belasting over in serie gemonteer-
de tand- en planeetwielen. Schakelgedeelte gesynchroniseerd met de 
oprolbuis. Automatische koppeling van de schuifkragen in de eind-
stand boven en onder. Rem met elektrische ontkoppeling zodra de 
motor onder spanning wordt gezet.  

 

• Elektronische motor  

Motor waarbij eindposities gemakkelijk ingesteld kunnen worden via 
een instelschakelaar.   

Beperkte parallelle aansluiting is mogelijk afhankelijk van het        
vermogen in de schakelkast of groepssturing. 

Raamtype Reynaers 



Bouwtechnische specificaties Vent-O-Sun ‘verticaal’ 

Vent-O-Sun verticaal 

Vent-O-Sun verticaal is opgebouwd uit een combinatie van ventilatie-
rooster naar keuze type 40, 80 of 120 en de verticale screen. Het ven-
tilatierooster in de Vent-O-Sun verticaal heeft standaard ventilatie-
capaciteit van 22 dm3/s met een Rq,Atr  van +1,4 dB(A). Als optie kan 
een akoestische unit voorzien worden. De Vent-O-Sun verticaal levert 
u op twee manieren een extra waardering op in de EPC-berekening. 
Allereerst omdat de Vent-O-Sun verticaal als geïntegreerde zonwe-
ring aan een gebouw een directe bijdrage levert aan de reductie van 
de warmtebelasting in een gebouw. Daarnaast zorgt dit product, ook 
binnen het passief geregeld of op vraag gestuurd natuurlijk ventilatie-
systeem, voor een reductie op de EPC.  
 

Bedieningsmechanisme 

 

• Elektrische motor  

Oprolbuis, Ø47mm of Ø64mm, volgens breedte en kastgrootte. Inge-
bouwde asynchrone motor met wrijvingsloze werking, beschermd 
door een thermische beveiliging. Vertragingskast van het planetaire 
type; gelijkmatige verdeling van de belasting over in serie gemonteer-
de tand- en planeetwielen. Schakelgedeelte gesynchroniseerd met de 
oprolbuis. Automatische koppeling van de schuifkragen in de eind-
stand boven en onder. Rem met elektrische ontkoppeling zodra de 
motor onder spanning wordt gezet.  

 

• Elektronische motor  

Motor waarbij eindposities gemakkelijk ingesteld kunnen worden via 
een instelschakelaar.   

Beperkte parallelle aansluiting is mogelijk afhankelijk van het        
vermogen in de schakelkast of groepssturing. 

 

Vent-O-Sun verticaal 

Elektrische motor 





Beschrijving 
Verticale en conventionele buitenzonwering  
type inbouw op het raam (IntegraScreen). 
Zelfdragende kast in te bouwen achter de latei.  
 
Oppervlaktebehandeling 
Natuurkleurig geanodiseerd of gemoffeld in RAL–kleur.  
Structuurlak op aanvraag. 
 
Kast 
Samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen. Kast is 
gemonteerd op de geleiders en vrijdragend t.o.v. het raam. De 
buitenzijde van de kast en de geleiders liggen in eenzelfde vlak 
om de kitvoeg met het gevelblad minimaal te houden. Om de 
thermische onderbreking te vrijwaren raakt geen van de kast-
delen van de zonweringen de binnenzijde van het raamprofiel. 
De bovenkast heeft een afgeronde vorm om het spouwwater 
maximaal af te leiden. Een servicedeksel langs binnenzijde te 
voorzien.  
 
Kaststeunen 
Gegoten aluminium, voorzien van aanslagnok voor de onderlat 
en naar beneden gerichte nokken ter bevestiging in het zijge-
leidingsprofiel. Hierdoor is montage van de kast overbodig. 
 
Oprolbuis 
Geëxtrudeerde aluminium, diameter afhankelijk van  de  
schermafmetingen en het bedieningstype. 
 
Zijgeleiding 
Geëxtrudeerde aluminium zijgeleidingen van 21mmx43mm. 
De zijgeleidingen dragen de inbouwkast boven het raam. De 
geleiders worden op het raam gemonteerd. 
 
Windbeveiliging 
Windklasse 2 (tot 5 Beaufort = 38km/u). Het gebruik van een 
centrale bediening met windbeveiliging wordt steeds               
aanbevolen. 
 
Onderlat 
Geëxtrudeerde aluminium, rechthoekige vorm 20x38mm. De 
onderlat wordt verzwaard met thermisch verzinkt staal. De  
zwarte kunststof eindstukken van de onderlat zijn bij alumini-
umgeleiding voorzien van een geluidsdemping. 
 
Onderlat Inzetstuk 
De onderlat wordt voorzien van kunststof inzetstukken, welke 
strak in het profiel zijn gefixeerd en voorzien zijn van gelei-
dingsnokken die in de geleiding schuiven. 
 
Bediening  
Elektrisch: in de oprolbuis wordt een asynchrone 230V-motor 
gemonteerd met ingebouwde eindschakelaar en  thermische 
beveiliging.  

Motor kan optioneel voorzien worden van Hirschmann-
stekker. 
Manueel: in de kast gemonteerde mekaniek, overbrenging 
3,5:1. Verchroomd kniestuk met grondplaat 22x85mm met 
doorvoeras en aansluiting voor de aluminium draaistang. 
Doorvoering mogelijk onder een helling van 45° tot 90°.  
 
Doek 
Weer– en UV-bestendig glasvezeldoek, voorzien van een     
PVC-coating, van Helioscreen Fabrics, type Sergé 2165 met 
EndurisTM  Glass Core. 41,5% glasvezel, 58,5% PVC. Gewicht   
ca. 525 gr/m2.(andere doekcollecties mogelijk op aan-
vraag). 
 
Afmetingen (zie de tabel op pagina 2) 
Afhankelijk van de grootte van de kast, de bediening en de 
toegepaste oprolbuis. De minimale breedte is 600mm voor 
manuele bediening en 635mm voor elektrische bediening.  
De verhouding tussen breedte en hoogte bedraagt bij voor-
keur 1:3. Er kunnen maximaal twee doeken op één bedie-
ning worden gekoppeld.  
 
Montage 
Alle bevestigingsmaterialen zijn in RVS.  
 
Garantie 
Garantietermijn: 5 jaar, mits de zonwering vanaf oplevering 
jaarlijks wordt onderhouden door Helioscreen Projects.  
Wanneer de zonwering vanaf oplevering niet jaarlijks door 
Helioscreen Projects wordt onderhouden geldt de stan-
daard   garantietermijn van 2 jaar. 
 

.  

Bestekbeschrijving IntegraScreen 95 

www.helioscreen-projects.be 

Onder voorbehoud van wijzigingen 



Beschrijving 
Combinatie van verticale en conventionele screen met een 
geïntegreerde ventilatierooster. 
  
Oppervlaktebehandeling 
Natuurkleurig geanodiseerd of gemoffeld in RAL–kleur.  
Structuurlak op aanvraag. 
 
Kast 
Geïntegreerd in ventilatiekast, afmetingen 132mmx257mm 
(materiaaldikte 1,5mm). Samengesteld uit geëxtrudeerde alu-
minium profielen, inbouwhoogte 132mm.  
 
Oprolbuis 
Geëxtrudeerde aluminium buis 64mm. 
 
Zijgeleiding 
Geëxtrudeerde aluminium zijgeleiding afmeting 18x36mm. De 
bevestiging is nagenoeg onzichtbaar.  
 
Windbeveiliging 
Windklasse 2 (tot 5 Beaufort = 38km/u). Het gebruik van een 
centrale bediening met windbeveiliging wordt steeds               
aanbevolen. 
 
Onderlat 
Geëxtrudeerde aluminium, rechthoekige vorm. De onderlat 
wordt verzwaard met thermisch verzinkt staal. De  zwarte 
kunststof eindstukken van de onderlat zijn bij aluminiumgelei-
ding voorzien van een geluidsdemping. 
 
Onderlat Inzetstuk 
De onderlat wordt voorzien van kunststof inzetstukken, welke 
strak in het profiel zijn gefixeerd en voorzien zijn van gelei-
dingsnokken die in de geleiding schuiven. 
 
Bediening screen 
Elektrisch: in de oprolbuis wordt een asynchrone 230V-motor 
gemonteerd met ingebouwde eindschakelaar en  thermische 
beveiliging. Motor kan optioneel voorzien worden van Hirsch-
mannstekker. 
 
Bediening ventilatie  
Elektrisch: met motor te bedienen via afstandsbediening of 
aangestuurd via een gebouwenbeheersysteem. Kan ook: 
Manueel: door middel van stangbediening. 
 
Doek 
Weer– en UV-bestendig glasvezeldoek, voorzien van een     
PVC-coating, van Helioscreen Fabrics, type Sergé 2165 met 
EndurisTM  Glass Core. 41,5% glasvezel, 58,5% PVC. Gewicht   
ca. 525 gr/m2.(andere doekcollecties mogelijk op aanvraag). 
 
 

Afmetingen  
De maximale breedte bedraagt 3400mm. De maximale hoog-
te 2800mm. De minimale breedte is 635mm voor elektrische 
bediening.  De verhouding tussen breedte en hoogte mag 
maximaal 1:2,5 bedragen. Geen koppelingen mogelijk. 
 
Montage 
Alle bevestigingsmaterialen zijn in RVS. 
De kast wordt op het raam geplaatst. 
 
Prestaties ventilatie  
De ventilatierooster heeft een capaciteit van 22 dm³/s met  
een RqA van +1,4dB(A).  
Bij toepassing met AK 40 een RqA van 4,4dB, AK80 een RqA 
van 6,4dB, AK120 een RqA van 7,4dB. 
  
Garantie 
Garantietermijn: 5 jaar, mits onderhoudscontract waarbij de 
schermen vanaf oplevering jaarlijks onderhouden worden 
door Helioscreen Projects. Wanneer de zonwering vanaf op-
levering niet jaarlijks door Helioscreen Projects worden on-
derhouden geldt de standaard garantietermijn van 2 jaar.  

Bestekbeschrijving Vent-O-Sun verticaal 

www.helioscreen-projects.be 

Onder voorbehoud van wijzigingen 


