
ProScreen 75, 85, 95 en 95 Recess 

 
 

 Fraaie ronde vormgeving 
 Extra accent aan de gevel 
 Verlengde voorlijst (optioneel) 
 
 
 
 

De ronde aluminium kast heeft een diameter van 95mm. Bij 
de optie ‘verlengde voorprofiel’ verdwijnt de onderlat achter 
het voorprofiel waardoor vervuiling van het opgetrokken doek   
verminderd wordt en de ronde vormen van de kast toch        
onaangetast blijven. 
De Cylinder 95 wordt veel toegepast op vlakke gevels en op   
gordijngevels. De strakke, ronde vorm kan dan als extra accent 
op de gevel gebruikt worden. 
Montage geschiedt meestal direct op het raam, waarbij de   
aluminium zijgeleiding met behulp van kunststof afstands-
busjes standaard op 16mm vanaf het raam is geplaatst.  
Er is ook een variante Cylinder 120 met een geheel ronde kast  
(Ø 120mm) leverbaar voor extra brede en hoge ramen. 

Compact 75 Cylinder 95 en 120 

    
    

 Strakke, onopvallende  
vormgeving 

 Zeer efficiënte zonwering 
 Geschikt voor vrijwel iedere 

bouwkundige situatie 
 
 
De aluminium kast heeft een afmeting van 75x75, 85x85 of 
95x95mm. Het sluitprofiel van de types 75 en 85 is recht-
hoekig (Type R), maar kan indien gewenst ook afgeschuind 
(Type S) geleverd worden. Kast type 95 is enkel leverbaar met 
rechte voorlijst. De onderlat (hoogte ca. 38 mm) hangt in op-
getrokken positie deels in de kast. 
Verticale screens worden over het algemeen direct en onop-
vallend tegen het raam gemonteerd. Het aanzicht van het  
gebouw wordt hierdoor niet aangetast. De aluminium profiel-
geleiding wordt met behulp van kunststofclips standaard op 
het raam gemonteerd. Als variant is er de mogelijkheid met 
afstandsbusjes of afstandssteunen te werken. 

Bij naast elkaar liggende schermen kunnen de oprolbuizen 
door middel van een koppelstift met elkaar verbonden wor-
den. Voor types 75 en 85 kan dit zowel in een doorlopende als 
tussen 2 naast elkaar liggende kasten. Type 95 laat alleen   
koppeling tussen 2 naast elkaar liggende kasten toe. Type 95 is 
bij uitstek geschikt voor plaatsing in een nis wegens de toegan-
kelijkheid voor onderhoud via de onderkant. 

  
 
 Sierlijke halfronde vormgeving 
 Ingetrokken onderlat 
 Zeer geschikt voor smalle raam
 -profielen 
 
 
 

De aluminium kast heeft een hoogte van 75mm en een diepte 
van 85mm en is aan de voorzijde rond. Bij kleinere screen-
afmetingen heeft de ronde onderlat een diameter van 22mm. 
Deze kan in opgetrokken toestand worden opgeborgen in de 
kast. Dit vermindert de vervuiling van het doek en reduceert 
de  hoogte van de kast inclusief de onderlat tot slechts 75mm. 
De Compact 75 wordt veel toegepast op plaatsen waar geen 
verhoogde raamprofielen aanwezig zijn. De kast hangt niet 
voor het glas en het aanzicht is door de sierlijke ronde vorm zo 
onopvallend mogelijk .  
Montage geschiedt meestal direct op het raam, waarbij de    
aluminium zijgeleiding met behulp van kunststof afstandsbus-
jes standaard op 16mm vanaf het raam is geplaatst. 
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 Windbestendigheid (EN 13561): windklasse 2 
 
 2 tot 7 E-peilpunten verschil bij EPB –berekening 
 
 Uitstekende warmtewerende eigenschappen 
 
 Prima daglichtregeling 
 
 Optimale integratie in 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 Proscreen 

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 
Naast de eerder beschreven types 75, 85, 95, Compact en   
Cylinder 95 is er ook de Cylinder 120 leverbaar. Indien nodig 
kan Helioscreen deze types ook aanpassen aan klantenwensen 
of specifieke bouwkundige situaties. Hierdoor kunnen screens 
in vrijwel ieder bouwkundig ontwerp toegepast worden,     
onopvallend of juist als extra accent in het gevelbeeld. 

De minimale breedtemaat is 600mm 
bij handbediende screens. Bij screens 
met een ingebouwde buismotor is dit 
635mm.  
De verhouding tussen de breedte en 
de hoogte bedraagt bij voorkeur 1:3 
Afhankelijk van de afmeting kan een 
horizontale doeknaad noodzakelijk 
zijn. 
Om technische redenen kan maximale 
breedte meestal niet met maximale 
hoogte gecombineerd worden. 
- Kabelgeleiding is enkel toepasbaar bij 
afrolling naar het raam toe en onder 
voorwaarde van een goede toeganke-
lijkheid. 
- Kabelgeleiding is enkel mogelijk op 
het gelijkvloers en op de eerste verdie-
ping mits toepassing van een wind-
zonautomaat ingesteld op maximaal          
6 m/sec. Toepassing op hoeken is te 
vermijden. 

Algemene beschrijving ProScreen 

Bestelreferentie Bediening Kastformaat Buisdiam. Geleiding mm Max breedte Max hoogte Max aantal 
doeken per 
bediening 

EVC 047 075 APA SLINGER 75 47 27/27 2600 2600 2 

EVC 047 075 APC SLINGER 75 47 KABEL 2600 2400 1 

EVE 047 075 APA MOTOR 75 47 27/27 2600 2600 2 

EVE 047 075 APC MOTOR 75 47 KABEL 2600 2400 1 

EVC 047 085 APA SLINGER 85 47 27/27 2600 3300 2 

EVC 047 085 APC SLINGER 85 47 KABEL 2600 2600 1 

EVE 047 085 APA MOTOR 85 47 27/27 2600 3300 2 

EVE 047 085 APC MOTOR 85 47 KABEL 2600 2600 1 

EVE 064 085 APA MOTOR 85 64 27/27 3400 2400 2 

EVE 064 085 APC MOTOR 85 64 KABEL 3400 2200 1 

EVE 064 095 APA MOTOR 95 64 27/27 3400 3500 3 

EVE 064 095 RPA MOTOR 95 64 27/95 3400 3500 3 

EVC 047 075 TPA SLINGER 75 47 30/20 2400 2400 2 

EVE 047 075 TPA MOTOR 75 47 30/20 2400 2400 2 

EVC 047 095 TPA SLINGER 95 47 30/20 2600 3200 3 

EVE 047 095 TPA MOTOR 95 47 30/20 2600 3200 3 

EVE 064 095 TPA MOTOR 95 64 30/20 3400 2300 3 

EVE 064 120 TPA MOTOR 120 64 30/20 3400 3200 3 

EVC 064 105 IPA SLINGER 105 64 30/20 3400 3200 3 

EVE 064 105 IPA MOTOR 105 64 30/20 3400 3200 3 

ProScreen 75, 85 en 95 

Compact 75 en Cylinder 95 en 120 



Bouwtechnische specificaties ProScreen en ProScreen Recess 

ProScreen Type 75, 85 en 95 

De bevestiging is nagenoeg onzichtbaar en de montage eenvoudig. 
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             
ingebouwd. Deze is met de hand regelbaar. 
Aan de andere zijde zit er een zelfremmend 
tandwielmechanisme. De overbrenging ge-
beurd door middel van een kniestuk. De be-
diening 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 
oprolbuis van Ø47mm. 

 

• Elektrische motor  

Oprolbuis, Ø47mm of Ø64mm, volgens breedte en kastgrootte. Inge-
bouwde asynchrone motor met wrijvingsloze 
werking, beschermd door een thermische bevei-
liging. Vertragingskast van het planetaire type; 
gelijkmatige verdeling van de belasting over in 
serie gemonteerde tand- en planeetwielen. 
Schakelgedeelte gesynchroniseerd met de oprol-
buis. Automatische koppeling van de schuifkra-
gen in de eindstand 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. 

 

 

Type 75 

Type 75 Type 85 

EVE 047 075 APA EVC 047 075 APA 

Type 85 

EVE 047 085 APA EVC 047 085 APA Type 75 A-afrolling met clipgeleider Type 85 B-afrolling met afstandssteun 



Schermkast 

• Voorbouw tegen het raam of de gevel 
De zonneschermen worden geplaatst in voorgeassembleerde kasten 
van geëxtrudeerde aluminium profielen. 
Vorm en afmeting van de kasten zijn als volgt: 

- Vierkante doorsnede: 75x75mm, 85x85mm, 95x95mm* 

- Vierkante doorsnede met 1 afgeschuinde onderkant: 75x75mm en 
85x85mm 
*Type 95x95mm is uitermate geschikt voor plaatsing in een nis wegens 
de toegankelijkheid voor onderhoud via de onderkant 
 

Alle kasttypes kunnen  toegepast worden met een doekafrolling naar 
het raam toe of van het raam weg. De kast is samengesteld uit max.      
3 profielen, waarvan minstens 1 opendraaiend om de binnenkant van 
de kast bereikbaar te maken. Het servicedeksel, bij afrolling naar het 
raam toe, wordt vergrendeld door een schroef en blijft zo toegankelijk. 
De onderlat verdwijnt deels in de kast om de inbouwhoogte tot een      
minimum te beperken. De kasten zijn zelfdragend. Elke kast wordt aan 
weerszijden afgesloten door een eindkap. De eindkappen zijn gemaakt 
van gegoten zamak. De   lagering van de doekrol is zo uitgevoerd dat de 
kast niet hoeft  gedemonteerd te worden om doek of aandrijfmechanis-
me te vervangen. De eindkappen worden door middel van roestvrije 
schroeven aan de profielen bevestigd. Alle schroeven zijn uit roestvrij 
staal en zijn discreet, waar mogelijk onzichtbaar voor het oog aange-
bracht. 

 
•  *Inbouw in de spouw of in een nis 

De kast 95x95 is uiterst geschikt om in te bouwen in een spouw of in 
een nis. Door gebruik te maken van 2-delige geleiders met een diepte 
van 95mm wordt de spouw ook zijdelings gedicht en kan het doek  ver-
ticaal gedemonteerd worden, terwijl de kast toch op de  geleiding blijft. 
In deze speciale geleiders kan men ook door middel van een  stekker-
koppeling de motor op de stuurmodules aansluiten. Door de speciale 
constructie van kast en geleiders kan de screen ook contra-afrollend 
gemonteerd worden. 

Zijgeleiding 
 
De geleideblokjes schuiven in aluminium zijgeleiders. 

De kast is bevestigd op clipzijgeleiders met opsteekdoorn. De geleiders 
dragen dus de kast. Standaard wordt door Helioscreen de clipzijgelei-
ding gebruikt van 27x27mm en voor gekoppelde schermen de dubbele 
clipzijgeleiding van 57x27mm. 

De bevestiging is nagenoeg onzichtbaar, de clips zitten verborgen ach-
ter de geleiders. De zwarte kunststof eindstukken geven nog een  extra 
mechanische versteviging. 

De zijgeleiders gecombineerd met de onderlat voorzien van geluids-
dempende eindstukken geven een geruisloze werking van het geheel. 
Het rammelen van de onderlat wordt in alle posities vermeden. 

In functie van gebouwspecifieke omstandigheden kunnen desgewenst 
andere geleidertypes toegepast worden. 

Indien een volledige integratie van kast en geleiding gevraagd wordt, 
bijvoorbeeld voor passiefbouw of om te voldoen aan een lage EPB-
norm, heeft Helioscreen als oplossing het type 95 Recess met een  
specifieke zijgeleiding van 27x95mm. 

Bouwtechnische specificaties ProScreen en ProScreen Recess 

Type 95 Type 95 Recess 

Type 95 

EVE 064 095 APA EVE 064 095 RPA 

Dwarsdoorsnede Type 95 Recess 

Kabel 

27x20 

27x27 

57x27 

27x50 

27x95 



Beschrijving 
Verticale en conventionele buitenzonwering (ProScreen). 
  
Oppervlaktebehandeling 
Natuurkleurig geanodiseerd of gemoffeld in RAL–kleur.  
Structuurlak op aanvraag. 
 
Kast 
Samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen, in       
diverse afmetingen en vormen. 
 
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 aan de gevel 
overbodig. 
 
Oprolbuis 
Geëxtrudeerde aluminium, diameter afhankelijk van  de  
schermafmetingen en het bedieningstype. 
 
Zijgeleiding 
Geëxtrudeerde aluminium clipgeleiding afmeting 27x27mm. 
De bevestiging is nagenoeg onzichtbaar. Onderaan wordt       
de clipgeleiding voorzien van een zwart kunststof eindstuk.  Bij 
gekoppelde schermen wordt een dubbele clipgeleider  ge-
bruikt,  afmeting 57x27mm. 
Opties geleiding 

 Aluminium geleider 27x20mm, zichtbaar bevestigd met 
zwarte kunststof afstandsbusjes. 

 Aluminium clipgeleider 27x27mm, bevestigd op   alumi-
nium afstandssteun, wordt toegepast bij doekafrolling 
van het raam weg. 

 Aluminium geleider 27x50mm  met bevestigingsvlak 
voor montage in de dag. 

 Aluminium recessgeleider 27x95mm voor montage ach-
ter de slag. 

 Gecoate RVS kabelgeleiding, diameter 3.2mm. Enkel bij 
afrolling naar het raam bij kast 75mm en 85mm. Hierbij 
wordt de screenkast opgehangen aan een montage-
beugel. Gelimiteerde toepassing mogelijk. 

- Kabelgeleiding is enkel toepasbaar bij afrolling naar 
het raam toe en onder voorwaarde van een goede toe-
gankelijkheid. 

 Kabelgeleiding is enkel mogelijk op het gelijk-
vloers en op de eerste verdieping mits toepas-
sing van een wind-zonautomaat ingesteld op 
maximaal 6m/sec. 

           Toepassing op hoeken is te vermijden. 
 
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      thermi-
sche beveiliging. Motor kan optioneel voorzien      worden van 
Hirschmannstekker. 
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 aanvraag). 
 
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 voorkeur 
1:3. Er kunnen maximaal drie doeken op één bediening wor-
den gekoppeld (type 75 en 85 kunnen enkel per twee gekop-
peld worden).  
 
Montage 
Alle bevestigingsmaterialen zijn in RVS.  
 
Garantie 
Garantietermijn: 5 jaar, mits onderhoudscontract waarbij de 
schermen vanaf oplevering jaarlijks onderhouden worden 
door Helioscreen Projects. Wanneer de zonwering vanaf ople-
vering niet jaarlijks door Helioscreen Projects worden onder-
houden geldt de standaard garantietermijn van 2 jaar. 
 

.  

Bestekbeschrijving ProScreen en ProScreen Recess 

www.helioscreen-projects.be 

Onder voorbehoud van wijzigingen 


