
AUTOMATISCH ZIJSCHUIVEND SYSTEEM

TECHNISCHE INFORMATIE

Het automatisch zijschuivend systeem, Aletta, is een systeem dat  
één bewegend en één vast paneel bevat. Het bewegend paneel  
schuift bij opening van de kast achter het vast paneel. 
Wanneer de kast gesloten is, komen beide panelen in één effen vlak.
Zo kan een mooie en strakke wand gecreëerd worden waarin  
een haast onzichtbare deur zit.
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PRINCIPE

Het systeem bestaat uit een zijschuivende aandrijfmodule. 
Deze wordt bovenin de kast opgehangen om op deze manier 
een deurpaneel open en dicht te schuiven.

Door gebruik te maken van de geleidingen HAWA-220 Planfront 70 en door de beweegbare stang op 
de aandrijfmodule kan het deurpaneel in gesloten toestand in één vlak komen met omliggende meubels 
en het vast paneel. Hieronder vindt u enkele toepassingsvoorbeelden.

Men is niet verplicht de HAWA-220 Planfront 70 geleidingen (en toebehoren) te gebruiken.  
Deze aandrijfmodule kan evenwel gebruikt worden bij een deurpaneel dat rechtlijnig open en dicht schuift.

Synchroon bewegende DUO-deur
In vele gevallen worden twee schuifdeuren gebruikt die naar elkaar toeschuiven.
Indien de deuren apart bedienbaar moeten zijn, kan gebruik gemaakt worden van twee aandrijfmodules. 
Maar wanneer de deurpanelen altijd synchroon zullen samenkomen, kan een module geleverd worden 
met twee wagens die naar elkaar toe (of van elkaar weg) lopen.  
Op deze manier is de deur altijd synchroon bedienbaar.



PRINCIPE ONDERDELEN - GELEIDINGEN

Zoals eerder vermeld, wordt gebruik gemaakt van het geleidingsbeslag Planfront 70 van HAWA.
Dit omvat:

2x Bovengeleiding + wagens

1x Ondergeleiding + wagen

De bovengeleiding wordt weggehangen aan het plafond van de kast. Deze komen achter de bovenplint 
van de kast. De ondergeleiding wordt onderin ingefreesd in de bodem van de kast.
Deze komt bij rechtsschuivende deuren uiterst rechts en vice versa bij linksschuivende deuren.
De ondergeleiding is dus in open toestand bijna niet zichtbaar. (zie foto)

Op het deurpaneel worden bovenaan uiterst links en uiterst rechts wagens (met wielen) geplaatst,  
onderaan het loopwiel. Vervolgens wordt dit paneel weggehangen in de geleiding.
Merk op dat het paneel slechts op drie punten vast gehouden wordt, 
het is dus zeker aangewezen om uitlijnbeslag te gebruiken bij deze geleidingen.

De geleidingen zijn verkrijgbaar in drie verschillende lengtes:
- voor deurbreedtes tot 1500mm
- voor deurbreedtes tot 2000mm
- voor deurbreedtes tot 3000mm



ONDERDELEN - AANDRIJFMODULE

Het systeem bevat één zijschuivende aandrijfmodule. Deze module duwt / trekt het bewegende paneel 
open / dicht. Op de module zit een wagen die via een tandriem wordt verplaatst. Aan deze wagen hangt een 
stang met aan beide kanten een stangkop, op deze manier kan het deurpaneel niet enkel rechtlijnig bewegen 
maar ook de bochten overbruggen over de geleiding.

De module is verkrijgbaar in 4 verschillende ‘breedtes’:
- voor deurbreedtes tot 800mm
- voor deurbreedtes tot 1200mm
- voor deurbreedtes tot 2000mm
- voor deurbreedtes tot 3000mm

Module 1: 1220 mm
Module 2: 1620 mm
Module 3: 2420 mm
Module 4: 3420 mm

Module 1: tot 800 mm
Module 2: tot 1200 mm
Module 3: tot 2000 mm
Module 4: tot 3000 mm



AFMETINGEN MODULE



MINIMALE EN MAXIMALE AFMETINGEN

We onderscheiden de breedte van het bewegend paneel, en de breedte van het vast paneel.  
Deze vormen samen de volledige kastbreedte. (binnenmaat)

Om ervoor te zorgen dat het bewegend paneel in open toestand steeds verscholen zou zitten achter het  
vaste paneel, dient dit vaste paneel minimaal de paneeldikte breder te zijn dan het bewegend paneel.
bv: Paneeldikte van 22mm, Paneelbreedte van 1250mm -> vast paneel breedte moet min. 1250 + 22 = 1272 mm zijn.

De breedte van het bewegende paneel heeft in principe geen minimum.
De maximale breedte van het bewegend paneel is afhankelijk van de module (zie pagina 3)

De hoogte van bewegend & vast paneel zijn in principe onbeperkt.
Er wordt wel aangeraden om deurrechters te gebruiken, het paneel is immers slechts op 3 punten vast gehouden.

De paneeldikte kan variëren tussen 18 en 35 mm. Op zich is het mogelijk om nog dikkere paneeldiktes  
te nemen, maar in deze gevallen kan de handleiding niet meer gevolgd worden. Ook verliest men in dit geval 
uiteraard meer van de inbouwdiepte, omdat de panelen achter elkaar schuiven in open toestand.

De plint bovenaan dient altijd even dik te zijn als het bewegend paneel. Op deze manier komt het 
bewegend paneel in één vlak in gesloten toestand.

Indien men wil dat de het bewegend paneel buiten het corpus uitsteekt kan geopteerd worden voor
een dikker bewegend paneel en dunnere plint.

Het vast paneel mag dikker (of smaller) zijn dan het bewegend paneel.



MINIMALE EN MAXIMALE AFMETINGEN INBOUWRUIMTE - VERLOREN RUIMTE

Omdat de motorisatie en geleiding bovenaan in de kast gemonteerd wordt,  
is het essentieel dat dit afgedekt wordt met een plint. Deze dient minimaal 70 mm hoog te zijn.

De module samen met de geleiding neemt in de diepte 250 mm in beslag.
De minimale diepte van de kast is daarom 250 mm + de paneeldikte.
De maximum diepte is in principe onbeperkt.

Omdat het bewegend paneel achter het vaste paneel schuift, verliest men uiteraard wat diepte in de kast.
Deze is eveneens afhankelijk van de paneeldikte. 
Men verliest in de over de volledige hoogte 50,5 mm + de paneeldikte.
Onderaan verliest men nog iets meer omdat de onderste wagen hier dient te schuiven.



ONDERDELEN - ELEKTRISCH

Bij het systeem wordt tevens de stuurkast geleverd. 
Deze meet 255x150x95mm.

Vooraan worden volgende kabels aangesloten:
  - Motorkabel: verbinding tussen motor en stuurkast 
  (lengte: 4m)
  - Encoderkabel: verbinding tussen encoder op motor en stuurkast 
  (lengte: 4m)
  - Knoppen of afstandsbediening 
  (meer info op volgende pagina)
  - Voedingskabel: aansluiting op het net - 220V 
  (lengte: 1,5m)

Op de linkerzijde kan de ontvangermodule 
voor de afstandsbediening aangesloten worden.

Bovenaan bevinden zich een OPEN-knop 
en CLOSE-knop. Ook een display waarop 
eventuele foutmeldingen kunnen komen.

contact wanneer kast
volledig dicht is

contact wanneer kast
volledig open is

open

NO

closed

L / + COM

NC NO
12 V / 230 V

N / -

verlichting

contact vanaf opening kastcontact vanaf sluiting kastNC

Op de rechterzijde is een connector te vinden waarop men verlichting en/of domotica kan aansluiten.
Zo kan men bvb. verlichting schakelen wanneer de kast open is.
Er zijn 4 aansluitmogelijkheden:



ONDERDELEN - ELEKTRISCH ONDERDELEN - OPTIES

Bij het systeem kunnen optioneel deurrechters geleverd worden en kogelsnappers voor het vaste paneel.

Om het systeem aan te sturen zijn 3 mogelijkheden:

  - Men kan opteren om de knoppen van het systeem zelf te gebruiken. Deze worden ingefreesd en gekleefd  
 in een zijwand en zitten zo mooi effen met de wand. Hier zijn twee contacten ‘OPEN’ en ‘CLOSE’.
  - Bij het systeem kan men ook een afstandsbediening bestellen. De afstandsbediening bestaat uit één zender  
 en één ontvanger (+kabel). De ontvanger wordt met een RJ45 kabel verbonden met de stuurkast en  
 vastgeschroefd aan de stuurkast. Vervolgens kan met de zender het meubel bediend worden.
  - Ook kan men kiezen om zelf knoppen te voorzien. Het gebeurt vaak dat de bedieningsknoppen dezelfde  
 drukknoppen dienen te zijn als die van bvb. de verlichting. Op deze manier kan een kabel besteld  
 worden om deze op eigen drukknoppen aan te sluiten. Hierop dient dan geen externe spanningsbron  
 aangesloten worden. Er dient enkel één puls gegeven te worden voor de sluitende beweging  
 en één andere puls voor de openende beweging.


