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Productinformatie Zelfmonterend Vliesgeve/systeem 

Voorwoord 
Hier voor u ligt het productinformatieboekje over het concept van een Zelfmonterend Vliesgevelsysteem. Dit is nieuw concept van monteren dat een oplossing biedt voor de problemen die zich 
momenteel voordoen bij de montage van vliesgevelelementen. Met dit systeem nemen de werkzaamheden voor de arbeiders op de rand van het gebouw en op hoogte enorm af en bij de montage hoeft 
er geen gebruik meer te warden gemaakt van een bouwkraan of ander materieel. De vliesgevel transporteert en positioneert zich geheel zelfstandig naar de juiste positie, zonder materieel en externe 
arbeid. Tevens biedt dit systeem de mogelijkheid om tijdens zijn levensduur een willekeurig gedeelte van de vliesgevel te vervangen zonder dat de gehele gevel hoeft te warden afgebroken. Bij het 
demonteren van het oude element en het monteren van een nieuw element is er tevens geen bouwkraan of ander materieel nodig. Het te vervangen element transporteert zich geheel zelfstandig naar 
de begane grand en het nieuw te plaatsen element transporteert en positioneert zich daarna geheel zelfstandig op de juiste positie. De techniek die dit mogelijk maakt is ge"lntegreerd in het element. De 
aandrijftechniek wordt daarnaast tijdens levensduur gebruikt voor gebruikersfuncties. Om te laten zien dater met dit concept verschillende uiterlijkheden en gebruikersfuncties mogelijk zijn, zijn er met dit 
concept drie verschillende prototypen uitgewerkt met ieder een eigen uitstraling en gebruikersfunctie. 
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Productinformatie Zelfmonterend V/iesgevelsysteem 

Voordelen 

Veiligheid 
Bij de montage van vliesgevelelementen moeten werknemers een aantal gevaarlijke handelingen verrichten op hoogte en op de rand van het gebouw. Met dit systeem wordt gevaar gereduceerd. De 
enige handelingen die een arbeider nog hoeft te verrichten is controleren of het proces goed verloopt, vast zetten van het gevelelement en loskoppelen van de stroomvoorziening. Dit zijn allemaal 
eenvoudige en gemakkelijke handelingen. 

Bouwkraan 
Op het moment wordt elk element gemonteerd doormiddel van een bouwkraan. Dit betekent een grate belasting op de bouwkraan en dus op de planning. Met dit systeem is geen bouwkraan nodig voor 
de montage. Dus de kan de bouwkraan tijdens het monteren van de gevel gebruikt warden voor andere werkzaamheden op de bouw. 

Personeel 
Op de bouw zie je dater steeds minder mensen bereid of geschikt zijn om op de bouwplaats te werken. Om dit op te lossen zou er gebruik kunnen warden gemaakt van technieken waardoor arbeider 
minder werkzaamheden hoeven te verrichten en/of het automatiseren van processen. Met dit systeem hoeven de arbeiders minder werkzaamheden te verrichten waardoor je dus minder arbeiders nodig 
zult hebben bij de montage van de elementen. 

Vervangbaar 
Gevels warden tegenwoordig steeds eerder en sneller vervangen omdat ze niet meer voldoen aan de visuele of technische eisen. Ook veranderen kantoorgebouwen en woonflats steeds sneller en vaker 
van gebruiker. Met dit systeem is de gevel een stuk makkelijker vervangbaar, waardoor het weer beter aanpasbaar is aan de wensen van de (nieuwe) gebruiker. Daarnaast heb je geen bouwkraan of 
ander zwaar materieel nodig bij het vervangen van een element. 

I 
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Concept 

Het monteren van de geve/ 

Als eerste warden op de onderste 
verdieping van het gebouw een rij 
vliesgevelelementen geplaatst 
doormiddel van een kraantje. Bij de 
eerste stap is er materieel en arbeid 
nodig. 

Bij de tweede stap wordt aan de 
onderste rij elementen een nieuw 
element gehangen. Bij ieder 
element zitten aan de zijkant een 
geleidingsrail en een tandheugel. 
Elk element dat aan de onderste rij 
elementen gehangen wordt heeft 
aan beide kanten van het element 
twee paar uitstekende T- profielen. 
Deze T- profielen warden in de 
geleidingsrails geplaatst zodat het 
element naar de juiste positie 
gedwongen wordt. 

Productinformatie Zelfmonterend Vliesgevelsysteem 

Aan de onderkant van het te 
plaatsen element zitten twee 
tandwielen die weer aansluiten op 
de tandheugel. In het element zit 
een motor die de tandwielen 
aandrijft. Tevens zit boven op ieder 
element een geleidingsstatief. Als 
het element in het onderste element 
is geplaatst en de T- profielen in de 
geleidingsrails zitten en de 
tandwielen op de tandheugel staan, 
dan wordt de motor aangezet en 
hierdoor gaat het tandwiel over de 
tandheugel !open en zo 
transporteert het element zichzelf 
naar boven. 
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Concept 

Het monteren van de gevel 

Op het moment dat de T
profielen boven het eerste 
element uitkomen worden ze 
verder geleid door de 
geleidingstatieven dat boven op 
het eerste element zitten . 

Op een gegeven moment 
komt ook het tandwiel boven 
aan het element, omdat de 
tandheugel boven op het 
element doorloopt naar de 
constructie toe volgt het 
tandwiel over de bovenkant 
van het element de 
tandheugel. De 
geleidingsstatieven boven 
op het element hebben ook 
een vrijheidrichting die kant 
op dus zo beweegt het hele 
element zich naar de 
constructie toe. 
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Eenmaal aangekomen bij de constructie loopt het tandwiel 
op het montagestuk aan de constructie en stopt de motor. 
Hij komt tot stilstand 
Daarna zal een arbeider het element aan de bovenkant en 
onderkant vastzetten en borgen. Zo zit het element op zijn 
plaats. 

Het volgende element dat geplaatst moet worden gaat in 
principe hetzelfde als het eerdere voorbeeld. Metals 
verschil dat het element bij het einde van het eerste element 
niet richting constructie beweegt maar de geleidingsrails 
van het tweede element volgt naar boven. De T- profielen 
van het bewegende element zijn over gegaan van de 
geleidingsrail van het eerste element naar de geleidingsrails 
van het tweede element. Bij de overgang van het tandwiel 
van het eerste element naar het tweede element zal het 
tandwiel met behulp van het tweede tandwiel niet de 
tandheugel van het eerste element volgen naar de 
constructie toe, maar zal hij overlopen op de tandheugel 
van het tweede element en zich zo verder naar boven 
transporteren. Eenmaal boven aangekomen zal het 
geleidingsstatief boven op het tweede element het derde 
element verder geleiden en zal het tandwiel zich op de 
tandheugel bovenop het element richting constructie 
bewegen. Daarna zal het op het montagestuk gaan staan 
en zal het vastgezet en geborgd kunnen worden. Dit 
principe geldt voor iedere verticale rij elementen. 
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Concept 

Het vervangen van een element 

Op het moment dat een element 
moet worden gedemonteerd, dan 
wordt het element losgekoppeld en 
begint de motor de andere kant op 
te draaien. Hierdoor draait het 
tandwiel oak de andere kant op en 
daardoor beweegt het element zich 
terug . Omdat het element nag in 
het geleidingsstatief zit houd deze 
het element nag steeds vast zodat 
hij niet omvalt. 

l 

Het tandwiel volgt de tandheugel 
terug naar de rand van het element, 
hier volgt het tandwiel de 
tandheugel naar beneden. Op dat 
moment zit het geleidingsstatief 
precies boven de geleidingsrails 
van het onderliggende element. 
Omdat het geleidingsstatief 
geblokkeerd wordt om verder te 
gaan blijft deze staan. Omdat het 
tandwiel naar beneden beweegt, 
volgen de T- profielen oak naar 
beneden en zullen ze in de 
geleidingsrail van het onder 
liggende element komen. Zo wordt 
het element naar beneden toe 
geleid. Omdat het element boven 
het element dat gedemonteerd 
wordt op het montagestuk staat zal 
hier niks mee gebeuren en zal het 
gewoon blijven staan. 

Productinformatie Ze/fmonterend Vliesgeve/systeem 

Het plaatsen van een nieuw 
element op de plek waar een 
element moest warden vervangen 
gaat op dezelfde manier als het 
monteren van de gevel, met als 
verschil dat het nieuw te plaatsen 
element geen geleidingsstatief 
bovenop heeft, deze zit al in de 
gevel. 
Het element loopt over de 
tandheugels naar boven, wordt 
geleid door de geleidingsrails, 
eenmaal aangekomen op de lege 
plaats nemen de 
geleidingsstatieven op het element 
onder het te vervangen element, de 
geleiding over en volgt het tandwiel 
de tandheugel richting constructie. 
Zo kan ten alle tijden eenvoudig 
ieder willekeurig element warden 
vervangen. 
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Prototype A 
zonwerin binnenkant 
(schaal 1: 15) 
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Prototype B 
zonwerin buitenkant 
(schaal 1: 15) r--------iH!---- geleidingsstatief 
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Prototype C 
ventilatie (schaal 1: 15) 

1----1H1---- geleidingsstatief 

I 

___ _J~;~~~~~~;--~-J/4t' ----- montagestuk 

I 

1t1-+----+----- isolatieglas 

___________ _..._.. ...- ...-....-----

----------, 
IKILl._.1--t-:;>ft+ ----1---- elektromotor \ 

\ 
:::3'ii+-----+---- tandwiel \ 

\ 
~,.------+-----+------- tandheugel \ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

geleidingsrail 

gesp 

\_~------1--__,__----"l,nr 

' ..lL...!1--

l 

afdeklijst 

r 
I 

Productinformatie Zelfmonterend Vliesgeve/systeem 
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