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Oorspronkelijke Nederlandstalige  

en algemene veiligheidsvoorschriften  

voor elektrisch- of manueel bediende Rolluiken. 

Versie van 01/01/2013 1:1 

 

ROLLUIKEN 

Moyaert geeft 2 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten met uitzondering van motoren (5 jaar- wordt nader omschreven), 

ophangveren, elektronica; bv. afstandsbesturing (2 jaar- wordt nader omschreven) en kunststofonderdelen.   

De garantietermijn gaat in op de datum die vermeld staat op de aankoop faktuur van het materiaal aan de klant. Garantie van het 

materiaal, door erkende fabricagefouten wordt enkel aan alleen beperkt tot het kosteloos opsturen van nieuw materiaal. Werkuren en 

vergoeding van de gereden kilometers behoren hier niet bij.   

 

Belangrijk: 

Lees deze handleiding aandachtig door voor u het rolluik gaat bedienen en let vooral op de veiligheidsvoorschriften.  Schade, ontstaan 

door het niet naleven van de bediening- en onderhoudshandleiding, vallen niet onder de garantie.  Bewaar deze handleiding goed en 

geef deze bij eventuele verkoop aan de nieuwe eigenaar.  De handleiding bevat aanwijzingen met betrekking tot onderhoud en 

reparatie.   

 

Dit rolluik werd door vakmensen in de rolluiken- en zonweringsbranche geleverd en gemonteerd.  Reparatie en demontage dient 

alleen te geschieden door daarvoor opgeleide vakmensen.  Breng zelf geen wijzigingen aan het product aan.  Veilig functioneren is dan 

niet meer gewaarborgd.   
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Algemene veiligheids voorschriften: 

- Bediening rolluik bij storm 

 Sluit bij sterke wind de ramen.  Het rolluik moet bij wind of compleet geopend worden of compleet gesloten zijn.  Zorg ervoor, 

 dat ook in uw afwezigheid geen tocht kan ontstaan. 

Aanwijzing: Gesloten rolluiken kunnen, wanneer de ramen geopend zijn, geen sterke wind verdragen. 

Let op: De aangegeven windklasse is alleen bij gesloten ramen gewaarborgd. 

 

Wanneer men nog in de ruwbouw-fase zit, wordt aangeraden de afkasting onmiddellijk na het plaatsen van de rolluiken 

eromheen te brengen, zodat bij stormweer/wind het rolluik niet inwaarts wordt geslagen.  Schade aan de rolluiklamellen 

wordt hierdoor niet gewaarborgd. 

 

- Bediening rolluik bij koude/vorst. 

 Bij vorst kan het rolluik vastvriezen.  Vermijd bediening met geweld en het openen en sluiten van een vastgevroren rolluik. 

Aanwijzing: Na het ontdooien is bediening weer mogelijk. 

 

-Loopbereik van het rolluik 

 Het rolluik mag bij het omlaag lopen niet worden gehinderd. 

Aanwijzing: Let erop dat er geen obstakels zijn die het omlaag lopen kunnen verhinderen. 

 

- Bediening rolluik bij hitte 

 Bij het gebruik van rolluiken als zonwering raden wij aan, deze niet helemaal te sluiten zodat beluchting achter het rolluik  

 Gewaarborgd is.  bij kunststof rolluiken wordt bovendien het gevaar van vervorming verminderd. 

 

- Onjuist gebruik 

 Het product niet met extra gewicht belasten. 

 

- Foutieve bediening 

 Schuif het rolluik nooit omhoog als het in beneden en gesloten positie staat.  Dit kan storingen veroorzaken. 

 

-Toegankelijkheid van de bediening beperken. 

 Laat kinderen niet met de bediening van het rolluik spelen, zoals bijvoorbeeld afstandsbediening of schakelaar.   

 Houdt kinderen uit de buurt van de afstandsbediening. 

 

- Automatische rolluiken voor balkon- en terrasdeuren 

 Is voor de toegang van uw balkon of terras een rolluik gemonteerd, dat op een tijdklok aangesloten is, dan kunt u zich 

 Buitensluiten. 

Aanwijzing: Schakelt u bij het gebruik van uw balkon of terras de tijdklok uit.  U voorkomt hiermee buitensluiten. 

 

- Tijdens de winter 

 Bij automatische besturingen de tijdklok uitschakelen, als het rolluik dreigt vast te vriezen. Bedien het rolluik nooit! 

Aanwijzing: Rolluikaandrijvingen, die met een overbelastings beveiliging of hindernisherkenning zijn hiervoor wel uitgerust. 

 

- Bediening met schakelaar, zender en automatische besturing 

 Zij bijgevoegde handleiding(en) 

 Er bestaand verscheidene type motoren. 

 Types motoren die Moyaert gebruikt: Selve (SP./.. ; SE./..; SE./..-R; NHK) 

          Somfy (Solus ; LT ; RTS; Oximo) 

 Zéér goed op te letten bij een SP of Solus of LT versie mogen motoren nooit parallel geschakeld worden  

(zie bijgevoegde fiche hieronder); bij toch parallelschakeling vervalt de garantie onmiddellijk. 
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- Rolluik openen/sluiten 

 Band altijd gelijkmatig en loodrecht naar beneden trekken c.q. uit bandopwinder trekken. 

Aanwijzing: Het zijdelings bewegen van het band leidt tot overmatige slijtage.  Het band kan daardoor misvormen.  Hierdoor kunnen 

storingen optreden in het functioneren. 

Let op: Band wordt automatisch in de bandopwinder opgerold.  Band naar boven meegeven, niet loslaten. 

-  Rolluik openen/sluiten 

 Bij openen met band het laatste stuk langzaam bedienen.  Rolluik dient niet met geweld naar boven getrokken te worden.   

 Bij sluiten het band het laatste stuk langzaam bedienen.  Het band niet loslaten. 

Aanwijzing: Vermijdt alle rukachtige bewegingen aan het band. 

- Rolluik bij draaistang (handzwengel) 

 Voor het volledig openen, de draaibeweging van de draaistang vertragen.  Rolluik dient niet met geweld omhoog tegen 

 De bovenkant aan te slaan.  Voor het volledig sluiten, de draaibeweging van de draaistang vertragen.  Zodra u weerstand 

 Voelt, niet meer verder draaien. 

Aanwijzing: Vermijdt een te grote zijwaartse beweging van de draaistang.  Dit leidt tot zwaarder draaien en vroegtijdige slijtage. 

Let op: Draaistang, bij volledig geopend rolluik, niet met geweld verder draaien.  Draaistang, bij volledig gesloten rolluik, niet verder 

naar beneden draaien zodra u weerstand voelt. 

 

- Verzorging 

 Om een lange levensduur te kunnen garanderen, raden wij aan het oppervlak van het rolluik regelmatig te reinigen. 

Aanwijzing: Verwijder vuil of voorwerpen uit de geleiders.  Gebruik een geschikte reiniger voor het reinigen van het oppervlak.   

De revisieopening moet altijd vrij toegankelijk zijn.  De kast, het pantser, de motor en de geleiders nooit smeren. 

Gebruik nooit agressieve, bijtende of korrelhoudend bevatte reinigingsmiddelen.  Pvc of aluminium rolluiken nooit reinigen met schuur 

of harde sponzen – doeken (dit kan beschadiging teweegbrengen). 

 

- Onderhoud 

 Controleer het rolluik en de bediening regelmatig op slijtage en beschadiging en het product op stabiliteit.  Inspectie of 

 Onderhoud van elektrische delen dient door een vakman uitgevoerd te worden.  Verdere onderhoudswerkzaamheden,  

 Zoals bv. Instellen van de eindposities, dienen alleen gedaan te worden door daarvoor opgeleide vakmensen.   

 Alleen originele onderdelen toepassen. (zie bijlage met foto’s onderdelen). 

Let op: rolluik niet gebruiken als een reparatie vereist is. 

 

Omstandigheden die geen deel uitmaken van de garantie: 

 

- Bij continu blootstellen aan alle weersomstandigheden is de kans groot dat er zich een aanslag van atmosferische 

verontreiniging vormt, dit kan de kwaliteiten van het rolluikblad aantasten. 

- Door rolluiken op te rollen kunnen zich na verloop van tijd kleine krassen voordoen op het blad, zonder daarmee de 

levensduur en de werking van het product te beïnvloeden. 

- Een rolluik is geen verduisteringsscherm, een geringe lichtinval blijft mogelijk 

- Rolluiken die ingewaaid zijn of door derden in de rolluikkast terechtgekomen zijn. 

- Indien de plaatselijke luchtgesteldheid agressief is door industrie of agrarische nijverheid, of het zoutgehalte van de lucht 

hoger is dan normale situaties, of indien er frequent zout-en zanddelen verstuiven, kan dit de profielen aantasten. 

- Na verloop van tijd en bij continu blootstellen aan het zonlicht, kan ere en verschil in kleur optreden (dit vooral bij gekleurde 

profielen.) 

- Materialen die onderhevig zijn aan slijtage wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructive- en/of materiaal-

fouten. 

- Technische reparaties die niet uitgevoerd werden door Moyaert. 

- Rolluiken die worden bediend bij vriestemperaturen, kunnen blokkeren, bij schade wordt hiervoor geen garantie verleend. 

- Zorg ervoor dat een rolluik steeds bereikbaar blijft, voorzie daarom nooit valse plafonds of kaders voor plafonds die uitkomen 

op de rolluikkasten.  Zorg dat het voorste paneel om de rolluikkast open te maken steeds vlot kan gedemonteerd worden. 

-  Indien een geschikte geleider van bij Moyaert niet gebruikt of geweigerd wordt aangaande zijn rolluiken valt iedere breuk die 

te wijten is aan een niet aangepaste geleider de aansprakelijkheid weg. 
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Aanspraak op garantie 

 

- De aanspraak op garantie dient eerst door Moyaert als gegrond erkend te worden.  Bij een gegronde klacht zal Moyaert het 

defecte product of defecte onderdelen vervangen.   

De garantie beperkt zich uitsluitend tot het kostenloos omruilen van de materialen, (niet op werkuren). 

- De aanspraak op garantie kan alleen worden gedaan onder overlegging van de originele faktuur.  De garantie is alleen geldig 

voor de oorspronkelijke koper. 

- De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar, garantie is niet overdraagbaar. 

- De garantie vervalt indien het product op enig moment gedemonteerd werd door derden.  

- Indien er zich materiaal- of fabricagefouten voordoen, wordt het defect hersteld door hetzelfde, of indien niet meer leverbaar, 

door een gelijkwaardig product.  Uitsluitend Moyaert bepaalt of een fout hersteld wordt door vervanging, reparative of 

vergoeding.  Aanspraken op garantie of onoordeelkundig gebruik of door normale slijtige worden uitgesloten.   

 

Schadeclaims 

 

- Een schadeclaim tegen Moyaert betekent niet automatisch dat Moyaert ook de aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele 

geleden schade.  De aansprakelijkheid van Moyaert strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze 

garantievoorwaarden.    
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Gebruikshandleidingen – Leidraad voor installatie van rolluiken 

 

 
 

Leidraad tot juiste berekening van de rolluik- breedte: 

A: dagbreedt + 2 x geleiders – wand-dikte geleider – 8 mm speling. 

B: overmeten breedte geleider – 2 x wand-dikte geleider – 8 mm speling. 

C: spannende maat in de geleider – 8 mm = juiste maat rolluik. 

Leidraad tot juiste berekening van de rolluik- hoogte: 

D of C: daghoote + 25 cm tot aan de as. 

H: te maken hoogte.. 

Let op: indien er met veren gewerkt worden, dient dit steeds op de bestelbon vermeld te worden. 
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Overzicht van de meegeleverde/geinstalleerde materialen 

Het rolluik dient geinstalleerd te worden door een opgeleide vakman en alleen originele onderdelen toepassen.  

(zie bijlage met foto’s onderdelen). 

Omschrijving Lintbediening Motorbediening Bijkomende info 

Achtkant buis dia60  

of 

Achtkant buis dia70 

vanaf >2.70 m breedte   

Plaats enkel originele 

stukken in de 8-kant 

buis, fabriceer zelf 

nooit stukken of pas 

nooit andere aan. 

Standaard 

Asprop dia 60 of dia 70 

/ 8-kt 
  

Zet deze vast in de as 

met een schroef of 

zorg dat er tussen de 

kraag van de asprop 

en as geen speling is. 

Verstelbare asprop 

dia60 of dia70: 

optioneel. 

  

Zet deze vast in de as 

via de kraag met 

inbussleutel. 

Verstelbare asprop 

dia70 voor 

ontdubbeling 

 

 Zet deze vast in de as 

via de kraag met 

inbussleutel. 

Asprop dia60 voor 

ontdubbeling 

 

 Schuif deze in de 8-kt 

buis tot deze geen 

speling meer heeft. 

Kogellager en kussen 

  

Schroef het kussen op 

een houten plank 

voldoende vast.  

Plaats de kogellager 

erin en schroef boven 

de kogellager een 

extra schroef tegen 

eventueel uitwippen. 



B.V.B.A. Moyaert – Szamotulystraat 8 – B8700 Tielt – Tel.: 051/404073- Fax:051/400774 Pagina 8 

 

Inbouwlintoprollers 

met voorplaat 

 

 Monteer eerst het lint 

op de lintmolen 

alvorens de 

veiligheidsklep plat te 

slaan. 

Veren indien met 

motorbediening of 

indien anders gevraagd. 

(nader gespecifieerd.) 
 optioneel  

Alle 30 cm een veer 

monteren. 

Ontdubbeling + steun 

bij rolluiken boven de 

>4,5m² 

 

 Dit wordt aangeraden 

om rolluiken boven de 

4.5m² te plaatsen, dit 

vergemakkelijkt het 

optrekken van 

PVC lintschijf met 

kraag, aangepast 

naar hoeveelheid 

lint. 

 

 Deze moet 

vastgeschroeft 

worden op de 

rolluikkas tegen 

verschuiven. 

Rolluiklint van 22 

mm 
 

 Het rolluiklint moet 

loodrecht lopen, en 

steeds voorzien zijn 

van een lintgeleider. 

Raamrol (nader 

gespecificeerd) 

  

Roll >2.000 m br = 1 x  

 

Lintgeleider voor 

lint. 

of  

  

Stoothaken konisch 

van 40mm 

 
 optioneel 

Stoothaken worden 

steeds geplaatst op de 

onderlijst van de 

rolluiken, met 

lintbediening. 
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Motorsteun 

afrolbaar Selve 

 

 

Geschikt tot gebruik 

30NM 

Motorsteun Selve  

 

Geschikt tot 120 NM 

Motorsteun Selve  

 

Geschikt tot 50 NM 

PVC muurdoos, indien 

gevraagd. 

 

 De pvc muurdoos is 

ter bescherming van 

eventuele steenpuin 

tussen de 

lintbediening. 
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Wanneer een rolluik plaatsen? 

Na plaatsing van de ramen in de ruwbouw en na het aanbrengen van pleisterwerk. 

- Wanneer een rolluik geplaatst wordt voor de pleisterwerken, kan er plakwerk op het rolluik terrechtkomen of stukjes plakwerk de 

opening waarin het rolluik moet draaien belemmeren.   

 

Montage-mogelijkheden: 

Inbouwrolluiken worden steeds geïntegreerd in de ruwbouw.  Hiervoor moet men de nodige uitsparingen voorzien. 

Deze uitsparingen worden berekend in functie van: Keuze rolluiklamel, keuze bedieningssystemen, bedieningszijde. 

Bevestiging van de oprolas.  Traditioneel (standaad): bevestiging van de aslagering op houten blokjes (behoort bij rolluikkast van 

ruwbouw) 

 

Alternatieven voor 2 rolluiken op 1 as of rolluikondersteuningen moeten worden aangevraagd! 

 

Geleiders: 

Behoort meestal bij de ramenfabrikant, en is doorgaans al bevestigd op het raam bij levering.   

Worden er apart geleiders geleverd,  dan moeten deze geschikt zijn voor het type rolluik (de  

geleider opening mag nooit breder zijn van 2 mm meer dan de rolluikdikte.  Bijvoorbeeld een 

lameldikte van 15 mm, vraagt een geleider breedte van 17 à 18mm. 

Lengte van de geleiders: De geleiders dienen steeds minimaal 5 cm boven de 

dag/raamopening uit te steken.  Dit laat toe de profielen bij plaatsing langs de bovenzijde in  

te zagen en daarna om te plooien zoals een trechter, zie tekening. 

Wanneer de geleiders erbij staan van bij de ramenconstructeur dient een stevige 

inlooptrechter aanwezig te zijn. 

Wanneer het rolluik door de spouw heen tot op verdiep loopt, dienen de geleiders ook mee te lopen zodat een goede begeleiding van 

het rolluik gewaarborgd blijft. (meer advies bij ons op kantoor). 
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Positie van de as bij inbouwrolluiken 

 

In volledig opgerolde toestand moet het lamellenblad quasi verticaal afrollen.  Indien dit niet het geval is, staat de as te ver naar 

binnen gemonteerd.  De afstand tussen het lamellenblad in volledig opgerolde toestand en de bovenkant van de oprolruimte moet 

minimaal 10mm bedragen.   

 

 

Wanneer het rolluik ingeladen is: 

Check 1: Controleer met een waterpas de as van uw rolluik 

Check 2: laat het rolluik zakken tot op 0.5 m ongeveer van de dorpel. 

 Meet nu links en rechts nauwkeurig tot op 1 mm als het rolluik pas hangt. 

 Zoniet dan moet het rolluik bijgeregeld worden. 

Positie van de raamrollen 

De positie van de raamrollen mag nooit verder komen dan de dichtingsborstels uit de geleiders.   

 

Er wordt aangeraden bij rolluiken die breder zijn dan >2.000 meter: 1 raam te bevestigen in het midden van het raam. 

Bij rolluiken breder dan 3.000 meter> 2 raamrollen, gelijkmatig verdeeld over het raam. 
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Overig bevestigingsmateriaal: 

Veren:  Van de totale hoogte wordt 10 cm in mindering gebracht voor productiehoogte van  

Het rolluik door te geven.  Er wordt gevraagd om de 30 cm van uw rolluik een veer te bevestigen  

Aan de bovenste lamel van uw rolluik, deze wordt niet geschroeft, maar ingehaakt in de as. 

Dit ter voorkoming van beschadiging aan uw motor. (door eventueel te lange schroeven). 

Ook in dit laatste geval vervalt de garantie volledig op de motor. 

 

 

Na isoleren en afwerking van de rolluikkast 

Er dient tussen de isolatiemateriaal en het rolluik minimaal 2 cm speling tussen te blijven.  Dit in opgerolde toestand. 

Er  dienst enkel met vast isolatie-materiaal gewerkt te worden, die vastgezet wordt in de rolluikkast, zodat het rolluik er nooit tegen 

hapert wanneer het naar boven oprolt of afrolt.  Niet vastzittende isolatie kan zware gevolgen hebben. 

                 

Figuur B: de schroef:  Een rolluikkast dient altijd steeds vrij toegankelijk te blijven.  En moet in het geval van reparatie gemakkelijk open 

te maken zijn.  De schroef dient altijd vrij te blijven, niet dichtgestopt of gemastikeerd te worden!  Wanneer een voorplank behangen 

of geschilderd wordt, moet de klant weten dat dit altijd demonteer moet blijven en er schade kan optreden in geval van herstelling.  

Doch in deze gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op de reparatuur in het tussenkomen van extra kosten hieraan verbonden. 

Ook het aanbrengen van een valse plafond tegen de voorplank is niet toegestaan, contacteer ons voor nadere toepassingen of advies. 

Wanneer dit toch het geval is, zijn wij niet aansprakelijk voor bijkomende kosten die noodzakelijk zijn om de rolluikkast te openen. 

Punt 2 (schroeven of nagels) 

Wij opteren om schroeven te gebruiken.  Let erop dat je geen te lange schroeven gebruikt die het rolluik zouden kunnen belemmeren. 

Nagels belemmeren de toegankelijkheid tot het rolluik.  Zij kunnen meer schade met zich meebrengen door de moeilijkheidsgraad tot 

het veilig openen van de kast.  


