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Met haar avant-gardistisch design is de weinor Zenara het design 

 zonnescherm onder de zonwering. Bij moderne huizen begint het 

 cassette zonnescherm een harmonieuze dialoog met de gevel, aan 

 oudere gebouwen zorgt zij voor spannende contrasten. Zelfs met grote 

breedtes tot 6,5 m  vereist de weinor Zenara slechts 2 muurconsoles 

en vormt hierdoor een éénheid met het huis. Veelvoudige  innovaties 

 maken de Zenara ook technisch avant-gardistisch. 

weinor Zenara – 
zonnescherm-design in optima forma
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weinor Zenara in een oogopslag

weinor Zenara kenmerken

weinor LongLife-arm

Innovatieve 
muurbevestiging

Nieuw 
 kantelmechanisme

Varianten voor elke behoefte

Zenara en
Zenara LED blz. 10

Onzichtbaar 
geintegreerde techniek

Kabelspan-
technologie uit 
de bruggenbouw
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Productvoordelen in detail 
Technologie en design op zijn best: de kenmerken van de weinor Zenara

Innovatieve muurbevestiging – voor een strak nieuw design

Alle technische componenten zijn 
onzichtbaar en plaatssparend in de 
behuizing geïntegreerd. Het voordeel:
• geen zichtbare consoles of 

 schroeven

De comfortabele servicekap 
 vergemakkelijkt
• eenvoudig bereiken van de 

 BiConnect componenten 
• gemakkelijk onderhoud van de 

elektronica

Onzichtbaar geïntegreerde techniek – voor het oog uit één stuk

De innovatieve technologie van de 
weinor Zenara, waarvoor een patent 
aangevraagd is, is de basis voor haar 
architecturale styling:
• verkrijgbaar tot 6,5 m – slechts 

twee bevestigings punten nodig

• strakke nieuwe look
• stevige constructie voor minder 

door buigen van het profiel
• vanaf 5,5 m breedte kabelspan-

technologie uit de  bruggenbouw

De nieuwe arm is met een zeer hoog 
belastbare hightech band uitgerust.
• meer dan 100.000 cycli tijdens test 
• zeer stille loop
• geen onderhoud nodig 

• vormgesmeed aluminium in de 
scharnieren – licht, maar zeer 
duur zaam 

• uitstekende doekspanning
• 10 jaar garantie

weinor LongLife-arm – duurzaam en stil

De technologie van het weinor 
kantel- scharnier maakt het bijzonder 
exacte sluiten van de cassette 
 mogelijk.

• optimale doekafstand tot de arm
• instelling van het zonnescherm 

van 5° tot 40°
• windbeveiliging
• mechanisme elegant verborgen

Nieuw kantel-scharnier – nog preciezer instelbaar

In afwijking met de conventionele 
zonnescherm-technologie benodigt 
de Zenara ook bij grote afmetingen 
slechts twee bevestigingspunten 
aan het huis.

• slechts twee bevestigingspunten
•  ook bij grote breedtes vanaf 5,5 m 

door innovatieve kabelspan- 
technologie uit de bruggenbouw 

Kabelspan-technologie uit de bruggenbouw – 
slechts twee bevestigingspunten
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Productvoordelen in detail

Zenara Zenara LED

Techniek

Max. breedte 650 cm 650 cm

Max. uitval 400 cm 400 cm

Afmetingen box (B x H) 251 x 160 mm 251 x 165 mm 

Gekoppelde installaties ⎯ ⎯

Motoraandrĳ ving ● standaard, zonder slinger ● standaard, zonder slinger

Zonnescherm hellingshoek verandering 5° tot 40° 5° tot 40° 

Montagevarianten muur-, plafond- en dakspantmontage mogelĳ k

LED-verlichting (individuele spots) ⎯ ●  in de zonnescherm-cassette 
 geïntegreerd

Design

47 standaard framekleuren ● ●

Meer dan 150 andere RAL kleuren ○ ○

9 WiGa-trendkleuren ○ ○

Andere structuurkleuren ○ ○

weinor doekcollectie ● ●

Accessoires

Verwarmingssysteem Tempura ○ bevestiging met universele houder 

Besturing

Afstandsbediening ○ zie weinor/Somfy draadloze besturing, vanaf p. 12

Zonder afstandsbediening ● zie weinor vast verkabeld, vanaf p. 17

Weersensoren

Zonnen sensor ○ zie weinor/Somfy weersensoren, vanaf p. 13

Zonne-wind sensor ○ zie weinor/Somfy weersensoren, vanaf p. 13

Varianten weinor Zenara

● standaard
○ optie
⎯ niet mogelijk
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Doek- en framekleuren

47 standaard framekleuren

RAL 1002
Zandgeel

RAL 1003
Signaalgeel

RAL 1014
Ivoor

RAL 1015
Licht ivoorkleurig

RAL 1023
Verkeersgeel

RAL 1034
Pastelgeel

RAL 2000
Geeloranje

RAL 2002
Vermiljoen

RAL 2011
Dieporanje

RAL 3002
Karmĳ nrood

RAL 3004
Purpurrood

RAL 3007
Zwartrood

RAL 4005
Blauwlila

RAL 4006
Verkeerspurper

RAL 5005
Signaalblauw

RAL 5009
Azuurblauw

RAL 5014
Duifblauw

RAL 5021
Waterblauw

RAL 5022
Nachtblauw

RAL 5024
Pastelblauw

RAL 6005
Mosgroen

RAL 6009
Dennengroen

RAL 6011
Resedagroen

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 7015
Leigrĳ s

RAL 7016
Antracietgrĳ s

RAL 7021
Zwartgrĳ s

RAL 7030
Steengrĳ s

RAL 7032
Kiezelgrĳ s

RAL 7035
Lichtgrĳ s

RAL 7039
Kwartsgrĳ s

RAL 7040
Venstergrĳ s

weinor 7319
Weinorgrĳ s

RAL 8001
Okerbruin

RAL 8003
Leembruin

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 8016
Mahoniebruin

RAL 8017
Chocoladebruin

RAL 8019
Grĳ sbruin

RAL 8022
Zwartbruin

weinor 8077
Weinorbruin

RAL 9001
Crèmewit

RAL 9005
Gitzwart

RAL 9006
Blank aluminiumkleurig

RAL 9007
Grĳ s aluminiumkleurig

RAL 9010
Zuiverwit

RAL 9016
Verkeerswit

9 WiGa-trendkleuren

WT 29/10797
Approx. RAL 9010

WT 29/50704
Approx. RAL 6009 Metallic

WT 29/60740
Marrone 04 Metallic

WT 29/70786
Sparkling Iron Eff ect

WT 29/71289
Approx. RAL 7016

WT 29/80077
Approx. DB 703 Metallic

WT 29/80081
Iron Glimmer Eff ect P 7

WT 29/90146
Approx. RAL 9006 Metallic

WT 29/90147
Approx. RAL 9007 Metallic

Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen in 
poeder coating kan, ondanks alle inspanningen van de verf-
fabrikanten om de stabiliteit van de kleurschakering te waar-
borgen, een verschieten van de kleur, met name bĳ  de kleur 
Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. 
Kleuren kunnen om druktechnische redenen duidelĳ k afwĳ ken.

weinor is een bedrĳ f dat milieubewust handelt. 
Teneinde te  voldoen aan strenge milieunormen 
worden de productieprocessen en materialen 
  voortdurend gecontroleerd door experts. 

Een doek met hoge kwaliteit is 
de eerste vereiste voor een mooi 
zonnescherm. Hier bieden de  
colours by  weinor® collecties evenals 
het klimaat bestendige doek Perluca 
een omvang rijke keuze.

•  kleurvast door spin dopverving
•  langdurig mooi en schoon door 

vuil- en waterafwerende nano-
coating 

•  optioneel ook grote keuze uit col-
lecties van andere doekfabrikanten

Doeken – attractief en langdurig briljante kleuren

Veelvoud aan framekleuren – talrijke keuze mogelijkheden

weinor coat in de eigen fabriek. 
Hierdoor worden een uniforme 
kleur en een identieke glansgraad 
 gewaarborgd.

• 47 Standaard-RAL-frame-kleuren, 
satijn glans (glansgraad 70 ± 5 % 
bij 60° gemeten hoek) 

• 9 kras-bestendige en resistente 
WiGa-trendkleuren, structuur- optiek

• meer dan 150 speciale RAL kleuren

• hoogwaardige acryl kwaliteit
• aangetoond over tientallen jaren
• baanbreedte: 120 cm/240 cm

•  innovatieve polyester kwaliteit
•  zeer elastisch met Memory-effect®
• baanbreedte: 120 cm
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Zenara LED – met LED-verlichting

Een patent is voor de geselecteerde 
LED-componenten aangevraagd 
en deze staan tevens voor hoogste 
weinor kwaliteit:
• in de cassette geïntegreerd 
• sfeervolle verlichting door  speciale 

glazen lenzen
• verlichting werkt ook bij ingerold 

zonnescherm

• bijzonder energie-efficiënt
• levensduur 30.000 uur
• met BiConnect afstandsbediening 

traploos dimbaar
• onderhoudsvriendelijk: eenvoudig 

vervangen van individuele LED- 
lampen zonder demontage van het 
zonnescherm mogelijk

LED-verlichting – 30.000 lichturen met het laagst  mogelijke 
energieverbruik

Zonnescherm 
breedte

Aantal individuele LED-spots Zonnescherm 
breedte

Aantal individuele LED-spots

228 – 250 cm 3 451 – 500 cm  8

251 – 300 cm 4 501 – 550 cm  9

301 – 350 cm 5 551 – 600 cm 10

351 – 400 cm 6 601 – 650 cm 11

401 – 450 cm 7
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OptiFlow-systeem®

Het gepatenteerde weinor OptiFlow-
systeem® zorgt voor een betrouw-
baar afsluiten van het uitvalprofiel – 
ook met grote doekbreedtes en 
 ondanks een kleine doekbuis. 

Conventionele ophanging
Hier wordt de doekbuis niet over de 
gehele breedte ondersteund. 
Het  resultaat:
• geen optimale doek-positie 
•  op lange termijn wordt het doek 

bevuild door het middelste 
 steunlager

Gepatenteerd OptiFlow-systeem® 
voor een optimale doekstand van het zonnescherm

OptiFlow-systeem®
Hier ligt de doekbuis zwemmend 
in het glijprofiel: hij wordt op ieder 
 moment over de totale breedte 
 ondersteund en kan zo niet door-
buigen. 
Het voordeel:
•  optimale doekpositie zelfs met 

grote doekbreedtes
•  op lange termijn beschermd doek 

door een speciale coating van het 
glijprofiel

De voordelen van een ondersteunde doekbuis

Doekbuis opgerold: Het glĳ profi el (1) onder-
steunt de doekbuis over de gehele lengte en 
voorkomt hiermee eff ectief het doorbuigen.

Doekbuis afgerold: De doekbuis zakt gecontro-
leerd in de doekbuislagering (2). Het glĳ profi el 
ondersteunt verder over de gehele lengte. 
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Afstandsbediening BiConnect

Alle zonweringen

Lichtlĳ stsystemen LED

BiSens
weersensoren

Verwarmingssysteem Tempura

Voorstelling van de Routing-technologie*
Zo wordt het signaal van ontvanger tot ontvanger verder geleid – 
radio-obstakels worden omzeild. 

Gebouw

Ontvanger
1

Ontvanger
2

Ontvanger
3

Beoogde 
 ontvanger

4

Handzender weinor BiEasy
•  betrouwbaar door beveiligde 

 zendfrequentie (868 MHz)
• mooi vormgegeven en handig

BiRec ontvanger
•  verschillende radio-ontvangers 

afhankelijk van de combinatie van 
functies 

•  passend bij de uitrusting van het 
zonnescherm – bijvoorbeeld voor 
het in- en uitsturen van het scherm 
of voor het dimmen van de ver-
lichting

Zon- en zonne-wind sensoren – 
 automatische hitte- en product-
bescherming (optioneel)
De draadloze sensoren van de 
 BiConnect serie sturen het zonne-
scherm bij zon automatisch uit en bij 
wind en bewolking betrouwbaar 
weer in.

BiEasy App
Meer informatie daarover zie tech-
nische brochure “Accessoires”

weinor BiConnect – gecoördineerde besturing voor 
 zonnescherm, licht en verwarming

De weinor Zenara is standaard uit-
gerust met een motor en kan optio-
neel met de voorgeprogrammeerde 
afstands bediening BiEasy gestuurd 
worden. Hiervoor zijn handzenders 

met een verschillend aantal kanalen 
verkrijgbaar: U heeft daarbij de 
 keuze tussen 1, 5 of 15 kanalen met 
display. 

BiEasy 1M BiEasy 5M

BiEasy AppBiEasy 15M 
met display

Afstandsbediening BiConnect

Modernste routing-technologie
De BiConnect besturing zendt bi-
directioneel en zeer betrouwbaar 
dankzij modernste routing-technolo-
gie. Hierbij zendt de BiEasy hand-
zender het radiosignaal aan een 
bereik bare ontvanger. Aansluitend 
wordt het signaal van ontvanger tot 
ontvanger verder geleid, totdat de 
beoogde ontvanger bereikt is – en 
dit razend snel.

= routing-signaal en bevestigingssignaal* sterk vereenvoudigde weergave
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BiRec ontvanger 

BiRec MA-K 
geïntegreerde ontvanger voor motor

BiRec MLED 
geïntegreerde ontvanger voor motor en 
LED-verlichting

BiSens SW-230 V 
Zon-, windsensor met netaansluiting

BiSens SW-Solar 
Zon- en windsensor met zonnecel 
(niet geschikt voor systemen welke als zicht- 
beschutting gebruikt worden)

BiSens SUN-Solar 
Zonsensor zonnecel

BiSens Sensoren

Product BiConnect

weinor Zenara hoofdaandrĳ ving ontvanger in de cassette ingebouwd

LED-verlichting
dimbaar, combi-ontvanger voor hoofdaandrĳ ving en LED met 
geïntegreerd netwerk gedeelde, ondergebracht in cassette

Verwarmingssysteem  Tempura
• dimbaar, extra ontvanger nodig
•  onderbrengen van de ontvangers in de daarvoor bestemde 

Designlĳ st (zie p. 19) 

Product Uitrusting Draadloze ontvanger Handzender

weinor Zenara
motor BiRec MA-K BiEasy 1M/1MW-3V

motor verwarmingssysteem (optie) BiRec MA-K; BiRec HD BiEasy 5M/15M/App

weinor Zenara LED
motor LED-verlichting BiRec MLED BiEasy 5M/15M/App

motor LED-verlichting verwarmingssysteem (optie) BiRec MLED; BiRec HD BiEasy 5M/15M/App

Inbouwplek voor ontvanger, 
 voeding en verdere elektronische 
componenten
De BiConnect ontvanger is in de 
 cassette ondergebracht. In geval van 
service kan de revisieklep heel een-
voudig geopend worden. De ont-
vanger, gescheiden van de motor, is 
daardoor gemakkelijk toegankelijk.

Productbeschermingssensor 
BiSens Agido-3V

BiSens Agido-3V 
stuurt de zonwering bĳ  bewegingen en trillin-
gen in. Batterĳ voeding (2 x 1,5 V, Type AAA), 
geen bedrading
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Somfy RTS draadloze besturing

Verwarmingssysteem 
Tempura

Alle 
zonweringen

Lichtlĳ stsystemen LED

Zonnescherm

RTS-weersensoren

Wandzender

Telis 1 
RTS Pure

Telis 4 
RTS Pure

Telis Soliris 
RTS Pure

Telis 4 Soliris 
RTS Pure

Somfy RTS

RTS functioneert unidirectioneel, is 
dus geen terugmelding over de toe-
stand van de aggregaten. Het draad-
loze afstandsbedieningssysteem 
werkt op de frequentie 433,42 MHz. 

Chronis RTS smartSmoove 1 RTS 
Pure Shine

Somfy RTS

Naar wens kan de Zenara ook met 
Somfy RTS bestuurd worden.

Somfy RTS draadloze technologie
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Somfy RTS ontvanger (voor LED)

Lighting Slim Receiver RTS
Draadloze ontvanger voor LED-verlichting

Soliris Sensor RTS
Draadloze wind- en zonsensor met netaan-
sluiting

Somfy RTS Sensor

Product Somfy RTS

weinor Zenara hoofdaandrĳ ving ontvanger geïntegreerd in RTS draadloze motor

LED-verlichting

• niet dimbaar
•  extra ontvanger extern Lighting Slim Receiver RTS 

(met downstream netwerk deel)
•  ondergebracht in de cassette

Verwarmingssysteem  Tempura •  niet dimbaar, extra ontvanger nodig

Product Uitrusting Draadloze ontvanger Handzender

weinor Zenara
motor in draadloze motor geïntegreerd Telis 1 RTS Pure/Telis 1 Soliris RTS Pure/Smoove 1

motor
verwarmingssysteem 
(optie)

Heating Slim Receiver RTS Plug Telis 4 RTS Pure/Telis 4 Soliris RTS Pure

weinor Zenara LED
motor LED-verlichting Lighting Slim Receiver RTS Telis 4 RTS Pure/Telis 4 Soliris RTS Pure

motor LED-verlichting
verwarmingssysteem 
(optie)

Lighting Slim Receiver RTS; 
Heating Slim Receiver RTS Plug

Telis 4 RTS Pure/Telis 4 Soliris RTS Pure

Inbouwplek Somfy RTS ontvanger 
De Somfy RTS ontvanger is in de 
 cassette ondergebracht en daardoor 
in geval van service eenvoudig uit 
te wisselen (zie p. 13).
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Somfy io-homecontrol® draadloze technologie

Besturing Somfy io-homecontrol®

Alle 
zonweringen

Lichtlĳ stsystemen LED

io-homecontrol® 
 weersensoren

Situo Mobile 
io Silver Mat

Easy Sun 
io Silver Mat

Smoove 1 
io Pure Shine

Somfy io-homecontrol®

Met io-homecontrol® kunnen alle 
comfort- en veiligheidsinrichtingen 
onderling worden gekoppeld en door 
een enkele draadloze zender worden 

aangestuurd. En ook het bijschake-
len van nieuwe producten is met het 
uitbreidbare systeem mogelijk.

Lighting Receiver on/off  io

Somfy io-homecontrol® 
 ontvanger

Somfy io-homecontrol® 
 sensor

Sunis WireFree io
Draadloze zonsensor

Sensor Box io
Communicatie-eenheid

Product Somfy io-homecontrol®

weinor Zenara hoofdaandrĳ ving ontvanger geïntegreerd in io draadloze motor

LED-verlichting

• niet dimbaar
•  extra ontvanger extern Lighting Slim Receiver RTS 

(met downstream netwerk deel)
•  ondergebracht in de cassette

Verwarmingssysteem  Tempura niet verkrĳ gbaar

Product Uitrusting Draadloze ontvanger Handzender

weinor Zenara motor in draadloze motor geïntegreerd Situo Mobile io Silver Mat/Smoove 1 io Pure Shine

weinor Zenara LED motor LED-verlichting Lighting Receiver io Easy Sun io Silver Mat

Inbouwplek Somfy Lighting 
Receiver io
De Somfy ontvanger is in de cassette 
ondergebracht en in het geval van 
service gemakkelijk uit te wisselen 
(zie p. 13).
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weinor vast verkabeld (schakelaar/besturing op locatie)

Verwarmingssysteem 
Tempura

Lichtlĳ stsystemen
 LED

Alle 
zonweringen

Product weinor vast verkabeld (schakelaar/besturing op locatie)

weinor Zenara hoofdaandrĳ ving
• geen ontvanger nodig
• schakelaar of besturing op locatie

LED-verlichting
• niet dimbaar
• schakelaar op locatie

Verwarmingssysteem  Tempura
• niet dimbaar
• schakelaar op locatie

Een kabelgebonden besturing is 
voornamelijk zinvol bij aanwezige 
stroomleidingen en wanneer sto-
ringsbronnen bij afstandsbediening 
aanwezig zijn.

Netwerk gedeelte voor optionele LED (vast verkabeld)

Positie netwerk Product

in de cassette weinor Zenara LED 

geen voeding nodig weinor Zenara 

Het netwerk gedeelte stelt zich voor 
de besturing van de LED, benodigde 
spanning en stroomversterking ter 
beschikking. Deze is alleen voor de 
optionele LED nodig. 

Vast verkabeld

Inbouwplek voeding voor LED optie
De voeding wordt toegankelijk in de 
cassette geplaatst. Bij motor zonder 
LED optie is de ruimte niet nodig en 
blijft deze leeg.

Alle zonweringen

Netwerk gedeel voor optionele LED
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Werkingsprincipe kabelsysteem IB

Werkingsprincipe kabelsysteem Uno
stuur le id ing
230V-leiding

stuur le id ing
230V-leiding

23
0 

V

23
0 

V

23
0 

V

23
0 

V

weinor vast verkabeld met Somfy besturing

Besturingsapparaat + 
Sensor Uno/IB

Smoove Uno IB + 
Pure Shine

Voor de vast verkabelde uitvoering 
kan voor de besturing van het 
scherm optioneel ook een Somfy 
schakelaar en een Somfy zon- en 
windsensor meegeleverd worden.

Product weinor vast verkabeld met Somfy besturing

weinor Zenara hoofdaandrĳ ving  geen  ontvanger nodig

LED-verlichting
•  niet dimbaar
•  netvoeding is ondergebracht in de cassette
• schakelaar op locatie

Verwarmingssysteem  Tempura
• niet dimbaar
• schakelaar op locatie
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Verwarmingssysteem Tempura

De energie zuinige infraroodver-
warming Tempura overtuigt met 
een verwarmingsvermogen van 
1.500 Watt in een kleine behuizing.
• onmiddellijke warmte helemaal 

zonder voorverwarmen
• individueel zwenkbaar voor een 

 doelgerichte verwarming
• optioneel per draadloze besturing 

bedienbaar: alleen mogelijk met 
BiConnect (verwarming dimbaar) 
en Somfy RTS (verwarming alleen 
aan- en uit te schakelen)

• spatwater beschermd

• leverbaar in 47 standaard frame-
kleuren evenals in 9 krasvaste en 
duur zame WiGa-trendkleuren in 
edele structuur-optiek

• optie: 150 speciale RAL kleuren 
• eenvoudig naderhand aan te 

 brengen (aan de muur bevestigd)
• TÜV getest

Verwarmingssysteem Tempura Universal (optioneel)

Vereenvoudigd achteraanzicht

Aanbeveling: BiRec HD (bidirectio-
nele verwarmingsdimmer) of Somfy-
verwarmingsontvanger Heating Slim 
Receiver RTS Plug in de horizontaal 
gemonteerde Designlijst beschermen.

Designlijst voor ontvanger verwarmingssysteem Tempura

Heating Slim Receiver Somfy RTS Plug
Draadloze ontvanger voor de besturing van 
de verwarming

BiRec HD
Draadloze ontvanger voor de besturing van 
de verwarming

Voor individuele opties wordt een meerprĳ s berekend. Zie de prĳ zen in de actuele weinor prĳ slĳ st voor zonneschermen.
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Planning/afmetingen

Uitvalshoek
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Terrasdiepte

Hellings-
hoek

Terrasdiepte in cm 

150 200 250 300 350 400

 5° 151 201 251 301 351 402

15° 155 207 259 311 362 414

25° 166 221 276 331 386 441

Hellings-
hoek

Uitvalhelling in cm

150 200 250 300 350 400

 5° 274 270 265 261 257 252

15° 248 235 223 210 197 184

25° 224 203 182 160 139 118

Met deze tabel kunnen de verschil-
lende doorgangshoogtes voor 
 verschillende uitvalshellingen met 
hellingshoeken van 5°, 15° en 25° 

bepaald worden. Deze tabel geldt 
als voorbeeld voor een bevestigings-
hoogte van 300 cm (bovenkant 
 zonnescherm) 

Bepalen van de uitvalhelling 

Bepalen van de doorgangshoogte

Met deze tabel kunt u de uitval-
helling van het zonnescherm bij een 

gegeven horizontale terrasdiepte 
 bepalen.

Uitvalhelling en doorgangshoogte  bepalen:

1. Uitvalhelling aan de hand van terrasdiepte 
uit  tabel “Uitvalhelling” afl ezen.

2. Uit de tabel “Doorgangshoogte” met de be-
paalde uitvalshelling en de gewenste hellings-
hoek de waarde voor de doorgangshoogte 
 afl ezen. Deze doorgangshoogte geldt voor een 
bevestigingshoogte van 300 cm. 

3. Bĳ  de afgelezen doorgangs hoogte het 
verschil tussen 300 cm en de eigen 
bevestigings hoogte optellen of ervan aftrekken.

Uitvalhelling in cm (afmetingen bĳ  benadering afgerond)

Doorgangshoogte in cm (afmetingen bĳ  benadering afgerond)
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Wandaansluiting

Afmetingen en console aanbevelingen

Breedte
in cm

Aantal
armen

Uitvalhelling in cm (tussenmaten mogelĳ k)
150 200 250 300 350 400

228 – 250 2 ●
251 – 300 2 ● ●
301 – 350 2 ● ● ●
351 – 400 2 ● ● ● ●
401 – 450 2 ● ● ● ● ●
451 – 500 2 ● ● ● ● ● ●
501 – 550 2 ● ● ● ● ● ●
551 – 600 2 ● ● ● ● ● ●
601 – 650 2 ● ● ● ● ● ●

●  Zenara standaard muurconsole 
●  montageplaat 405 x 144 mm, incl. 1 standaard muurconsole en afdekkingen

Muurmontage op Beton C20/25 met een opzet bekisting tot 200 mm, 
Windweerstandsklasse 2 en een betrouwbare centrale treklast voor keilbouten van 5,71 kN

Daarom heeft de Zenara slechts 
twee consoles nodig

De gewichtskracht en de windbelas-
ting van het zonnescherm worden 
als trekkracht van  ieder van de beide 
scharnier-armen aan de dichtstbij-
zijnde console overgedragen. Hoe 
groter de console en hoe meer 
 geschikte bevestigingsmiddelen 
worden gebruikt, des te beter 
 verdeeld zich de ingeleide last. Voor-
waarden: de onderlinge afstand van 
de bevestigingsmiddelen houdt 
 rekening met de bevestigingsonder-
grond en bijv. de uitbreek-kegel van 
de bevestigingsmiddelen (zie tabel 
van de fabrikant).

Innovatieve kabelspan-technologie uit de  bruggenbouw

Alhoewel de Zenara slechts twee 
con soles benodigt, buigt zij niet 
door. Dit is mogelijk door de toepas-
sing van een  innovatieve voor patent 
aangemelde kabelspan-technologie, 
uit de bruggenbouw.

Het zonnescherm wordt door een 
 kabel inwendig voorgespannen. 

Hierdoor wordt het doorhangen 
door het eigen gewicht van de 
 cassette geminimaliseerd zodat voor 
de bevestiging slechts één console 
aan ieder uiteinde van de cassette 
benodigd is.

Deze methode werd ontwikkeld in 
samenwerking met de universiteit 
van Siegen.
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Dwarsdoorsnede Zenara LED

Dwarsdoorsnede Zenara LED
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Montagemogelijkheden
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Het moderne design van de weinor 
Zenara maakt naast de muurmontage 
ook de plafondmontage en de dak-
spantmontage mogelijk. Consoles 
en montageplaten  zijn uit geëxtru-
deerd, poeder ge coat aluminium 
 gemaakt.

Spaart de isolatie van het gebouw:
Tegenwoordig hoeft men slechts 
op twee bevestigingspunten van de 
muur te boren.  Hierdoor komt men 
ook minder aan de isolatie van het 
huis.

Muur-, plafond- of dakspantmontage – 
geschikt voor verschillende bouwsituaties

Muurmontage

Afstand tussen consolesZijaanzicht met muurconsole
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Montageplaat 405 x 144 x 15 mm
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Montageplaat 660 x 390 x 15 mm

Plafondkopplaat 520 x 200 x 15 mm
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Montagemogelijkheden
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Dakspantmontage

300
159

16
0

420

16
2

24
83

m
in

. 3
3

300

Dakspanthouder rechts Dakspanthouder met montageplaat 
rechter dakspanten. 
weinor raadt het gebruik van montageplaten 
voor dakspanthouders aan.

42
0

16

25

80
120

35

5

38
7

11
5

70
23

35

14

14

R1
0

36
5

93

ø1
3

ø13

Zijaanzicht met dakspantmontage

Dakspanthouder



26

Uittrekkrachten muurmontage

Uittrekkrachten Zenara/Zenara LED

* Aantal bouwzĳ dig benodigde bevestigingen

Muurmontage op beton C20/25 met een opzet bekisting tot 200 mm,
Uittrekkracht in N per bovenste bevestigingsmiddel van de muurconsole

Breedte 
in cm

Uitval in cm

150 200 250 300 350 400

250

732
330
182
709

300

847 1262
382 567
211 314
820 1222

350

961 1434 2024
434 644 907
239 356 502
931 1389 1959

400

1076 1607 2265 3080
485 722 1015 1378
268 399 562 763

1042 1555 2192 2981

450

1191 1779 2505 3399 4327
537 799 1123 1520 1933
296 442 621 842 1071

1153 1722 2425 3291 4189

500

1305 1951 2746 3719 5356 6785
589 876 1230 1663 2392 3027
325 485 681 921 1326 1679

1264 1889 2658 3600 5185 6569

550

1420 2124 2987 4550 5830 7379
640 954 1338 2035 2604 3292
354 528 741 1127 1444 1826

1375 2056 2891 4404 5644 7143

600

1535 2296 3227 4918 6305 7972
692 1031 1446 2200 2816 3557
382 570 800 1219 1561 1973

1486 2223 3124 4761 6104 7718

650

1649 2468 3900 5286 6779 8566
743 1109 1748 2365 3028 3822
411 613 967 1310 1678 2119

1597 2389 3775 5118 6563 8293

  standaard muurconsole 
bevestiging: 3* per console 

  montageplaat 405 x 144 mm 
incl. 1 standaard muurconsole 
en afdekkingen
bevestiging: 6* per console

  montageplaat 660 x 220 mm 
incl. 1 standaard muurconsole 
en afdekkingen
bevestiging: 6* per console

  kopzĳ dige betonnen plafondmontage 
met standaard muurconsole 
Bevestiging: 3* per console 
incl. plafond kop-plaat
bevestiging: 4* per console

Plafondmontage op beton C20/25
Uittrekkracht in N per bovenste bevestigingsmiddel van de plafondconsole

Breedte 
in cm

Uitval in cm

150 200 250 300 350 400

250  455
300  530  779
350  605  888 1243
400  679  997 1394 1889
450  754 1106 1544 2087 2658
500  829 1215 1695 2286 3272 4152
550  903 1324 1845 2777 3564 4517
600  978 1433 1996 3004 3856 4882
650 1053 1543 2388 3230 4147 5248

  Zenara plafondconsole 
met muurconsole en afdekking
bevestiging: 3* per console 

De uittrekkracht is de kracht, waarmee het 
 zonnescherm-gewicht en de windbelasting aan 
ieder bovenste bevestigingsmiddel trekken. De 
tabellen geven deze kracht in N per bovenste 
bevestigingsmiddel aan. Deze varieert afhanke-
lĳ k van de zonnescherm-afmetingen en de 
muurconsole/montageplaat.

Keuze van de muurconsole en het 
 bevestigingssysteem

1. Uittrekkracht per bevestigingsmiddel voor 
de uitgekozen zonnescherm-afmetingen in de 
betreff ende  tabel afl ezen.

2. Die muurconsole/montageplaat uitkiezen, 
waarvoor een bevestigingsmiddel bestaat dat 
de aangegeven uittrekkracht weerstaat.  Hierbĳ  
moet rekening gehouden worden met de 
 afstand en de uitbreek-kegel evenals met de 
montage-ondergrond.

Voor andere ondergronden zie apart console-
overzicht. 
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Dakspantmontage

Afschuifkrachten in N voor dakspantmontage

Breedte 
in cm

Uitval in cm

150 200 250 300 350 400

250
1328

611

300
1539 2301

712 1020

350
1750 2617 3713

812 1162 1605

400
1961 2932 4153 5519

913 1305 1799 2351

450
2172 3248 4594 6106 8939
1013 1447 1992 2603 3749

500
2383 3563 5035 6693 9808 12486
1114 1590 2185 2855 4115 5198

550
2594 3879 5476 8159 10677 13577
1214 1732 2378 3463 4481 5654

600
2805 4194 5916 8930 11544 14669
1315 1875 2571 3749 4846 6110

650
3016 4510 7083 9501 12412 15760
1415 2017 3057 4035 5212 6566

  1 dakspanthouder + 1 standaard 
muurconsole en afdekkingen 
telkens een links en rechts

  1 dakspanthouder + 1 montageplaat 
voor dakspanten + 1 standaard muur-
console en afdekkingen 
telkens een links en rechts



116650

Versie: 07/2015
De actuele uitgave vindt u op www.weinor.nl/vakhandelaren/service/downloadcenter

Alles uit één hand

www.weinor.nl 0/
07

15
/1

16
65

0
-0

0
0

0 
Z

Te
ch

n
is

ch
e 

w
ĳ z

ig
in

g
en

 v
oo

rb
eh

ou
d

en
. K

le
u

ra
fw

ĳ k
in

g
en

 k
u

n
n

en
 d

ru
kt

ec
h

n
is

ch
 o

p
tr

ed
en

.

Individuele oplossingen 
met systeem

d

Terrasoverkapping met 
vaste beglazing SUPER LITE

Zonnescherm 
Zonnescherm met 
Volant Plus en Tempura 

Zonnescherm met 
Volant Plus en Paravento

Zonneschermen

Textiele zonwering 
met staanders

Textiele terrasoverkapping 
Plaza Pro met Paravento 
en VertiTex

Terrasoverkapping en Glasoase®

PergoTex II 
en Tempura

Textiele terrasover-
kapping Plaza Home 
en Paravento 

Glasoase® met zonwering 
WGM en profielloze elementen

Terrasoverkapping Terrazza
met zonwering Sottezza II

P T II




