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SCREENS OP ZONNE-ENERGIE

Eenvoudig te installeren
Vastschroeven en het werkt.  
De zender is al geprogrammeerd.

Dit betekent dat je op elk raam een screen kan 
plaatsen, zonder door de muren te boren of sleuven  
te slijpen voor de stroomkabels.

Niet nodig om stroom aan te brengen

Met eenvoudig uitbreidbaar met tijdsturing en  
app bediening.

Afstandsbediening voorzien



Verdere Voordelen

Werkt ook op plaatsen die niet direct in de zon zitten
Het paneel heeft namelijk alleen al aan licht 
voldoende. Dus ook op plaatsen waar niet direct de 
zon staat, kunnen de screens perfect werken.

Hoeft niet op de zuidkant te zitten en kan aan 
elke zijde van het huis gemonteerd worden
Het paneel heeft namelijk alleen al aan licht 
voldoende. Dus ook op plaatsen waar niet direct de 
zon staat, kunnen de screens perfect werken.

Grote autonomie – werkt dus lang, ook al is er 
niet veel licht
Door de grote capaciteit van de batterij kun je tot wel 
30 dagen vooruit zonder opladen. Dus geen zorgen in 
de winter of op donkere dagen.

Bespaar kosten en tijd door de snelle installatie
Want je hoeft alleen maar de screen in elkaar te zetten 
(zijn 3 delen) en met een paar schroefjes vast te zetten 
in of op het kozijn.

Windvaste uitvoering met rits
Dus bestand tegen zeer sterke wind. 

e-mail: info@ tromm.com

tel: (+32)78 480 180 (voor België, lokaal tarief)

tel: (+31)85 888 1195 ( voor Nederland, lokaal tarief)
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Bedieningen

Meerdere screens bedienen 
vanaf een centrale zender

e-mail: info@ tromm.com

tel: (+32)78 480 180 (voor België, lokaal tarief)

tel: (+31)85 888 1195 ( voor Nederland, lokaal tarief)

Altijd inbegrepen

Standaard wordt uw screen 
geleverd met een draadloze 
wandzender.

Wilt u niet op elke individuele zender uw 
screens bedienen, dan is er de Quintec. 


Met deze zender kunt u uw screens 
individueel en in een groep bedienen. 


De Quintec kan draadloos 5 screens of 
groepen van screens besturen. 

De bestaande afstandsbedieningen 
blijven dan gewoon werken.
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App bediening

e-mail: info@ tromm.com

tel: (+32)78 480 180 (voor België, lokaal tarief)

tel: (+31)85 888 1195 ( voor Nederland, lokaal tarief)

Vanaf uw telefoon op uw 
vakantieadres of werk uw screens 
bedienen? Dat kan met de Centero.

Met de eenvoudig in te stellen app kunt u alle Elero 
draadloze apparaten bedienen.Ook tijdsturing van 
uw screens is mogelijk. 


Het systeem is zelfs uit te breiden met sturing van 
verlichting (ook Philips Hue) en koppeling met 
rookmelders. 


Er zijn geen abonnementskosten, dus na aanschaf 
van de Centero heeft u verder geen extra kosten.
 

Neem zeker contact op over de vele mogelijkheden 
als u hier interesse in heeft.
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e-mail: info@ tromm.com

tel: (+32)78 480 180 (voor België, lokaal tarief)

tel: (+31)85 888 1195 ( voor Nederland, lokaal tarief)

Altijd weten wat er aan de hand is – 
het voordeel van een bidirectionele 
motor en zender

Als je op de knop drukt van de 
afstandsbediening, dan moet je er maar van 
uitgaan dat de screens allemaal netjes naar 
beneden en naar boven lopen.Want je geeft 
wel een opdracht, maar je kunt niet altijd alle 
screens zien of horen. 


Maar misschien gaat het eens niet goed. Dan 
is het wel zo fijn als je dat meteen weet.

En daar zorgen de bidirectionele motor en 
zender voor. 


Geef je een opdracht en alles gaat goed, dan 
krijg je van de motor een signaal terug. Op je 
afstandsbediening gaat er dan een groen 
lampje oplichten. 


Gaat het niet goed, dan wordt het lampje op je 
afstandsbediening oranje. 


En dan weet je dat er iets aan de hand is.



Wel zo fijn dat je dan meteen kunt kijken welke 
screen de opdracht niet heeft kunnen 
uitvoeren.   

Zo kun je voorkomen dat je na een dagje uit 
terugkomt in een kamer waar het snikheet is 
omdat de screen toch niet naar beneden is 
gegaan.
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e-mail: info@ tromm.com

tel: (+32)78 480 180 (voor België, lokaal tarief)

tel: (+31)85 888 1195 ( voor Nederland, lokaal tarief)

Nooit meer een screen waar het 
signaal niet komt, dankzij de Mesh 
netwerk functie

De motoren in de screens hebben een Mesh 
netwerk functie. Dit houdt in dat de motoren 
het signaal van de afstandsbediening aan 
elkaar kunnen doorsturen. 


Een screen die anders buiten het bereik van de 
afstandsbediening zou zitten, kan dankzij deze 
functie wél bereikt worden.Zo kun je op elke 
plaats in je huis op de “op” of “neer” knop van 
je afstandsbediening drukken en alle screens 
zullen netjes luisteren. 


Dit ziet er zo uit: 

5



Garantie
De screens worden gemaakt van Duitse topkwaliteit: 

- Alle aluminium onderdelen komen van Heroal

- De motor, batterij en het zonnepaneel komen van het Duitse 
topmerk Elero 


Dankzij deze onderdelen kunnen we maar liefst 7 jaar garantie 
geven op de screens. Enige uitzondering is het doek waar 5 jaar 
garantie op zit.Zelfs op de afstandsbedieningen kunnen we een 
garantie van 5 jaar geven.



En mocht er iets mis gaan met de motor of de 
afstandsbediening binnen de garantietermijn, dan regelen we 
meteen een nieuwe.  


Dus u hoeft niet eerst iets terug te sturen, dan te wachten tot de 
fabrikant de analyse gemaakt heeft en dan weken later een 
vervanging of reparatie te krijgen. 


Nee, binnen 1 à 2 werkdagen heeft u al uw nieuwe motor of 
zender en is alles snel weer werkend. 


De defecte, daar krijgt u een retourdocument voor, zodat die op 
onze kosten terug kan.

e-mail: info@ tromm.com

tel: (+32)78 480 180 (voor België, lokaal tarief)

tel: (+31)85 888 1195 ( voor Nederland, lokaal tarief)
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Afmetingen

e-mail: info@ tromm.com

tel: (+32)78 480 180 (voor België, lokaal tarief)

tel: (+31)85 888 1195 ( voor Nederland, lokaal tarief)
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serge 600
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serge 600
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serge 600
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serge 600
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serge 600
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Mermet Satiné 5500
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Mermet Satiné 5500
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doektechnologie 
Zo krijgt uw screen een perfect vlak en strak doek

Als je kijkt naar een doek, dan is de kleur het eerste dat opvalt.

Maar al snel kijk je naar hoe goed het doek eruit ziet, hoe strak 
het is. En of het mooi hangt. 


Een screen zonder een strak doek is geen sieraad voor je huis.

Om een mooi vlak doek te krijgen, worden in onze screens 
doeken met Improved Screen Technology gebruikt.| 


Improved Screen Technology staat voor een aantal 
verbeteringen aan de productie van doeken.  
Bedacht door het team van Sunconfex.  
Een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het verwerken van 
doeken. 


Het resultaat zult u kunnen zien in uw screens als u besluit om in 
onze screens te investeren.



Maar kijk alvast eens naar de voordelen:
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Dankzij de speciale rits 
wordt dat voorkomen.

Bij deze manier van het 
verwerken van de rits, is 
het een onderdeel 
geworden van het doek.

Het resultaat spreekt 
voor zich:

Een mooi strak doek zonder 
golven bij de zijgeleiders.

Door de een bijna naadloze verwerking van de rits in het 
doek, komen er geen golven in de doek dichtbij de geleiders. 


Het doek is namelijk bestand tegen zeer sterke wind, omdat 
het met een soort rits in de zijgeleider wordt opgespannen. 


Als die spanning dan niet mooi over het doek verdeeld wordt, 
leidt dat tot golven.
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Een doek zonder horizontale strepen

Je zou denken dat je gewoon het doek op de buis moet 
plakken en dan ben je klaar. Dat kan natuurlijk, maar niet 
als je wilt voorkomen dat er horizontale strepen in het 
doek komen. 


Die ontstaan bij de verdikking op de as, waar het doek 
wordt vastgemaakt. Dat leidt een screen die er zo uit zou 
kunnen zien:

Om die verdikking en 
strepen te voorkomen, 
wordt er gebruik gemaakt 
van een speciaal Clickon 
systeem.

Deze manier van monteren 
voorkomt de strepen.  Met als 
resultaat een mooi doek.
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Visitex  voor een mooie overgang van doek naar 
onderlijst

De onderbalk is veel in het zicht en bij gewone screens  
zie je daar een streep over de gehele breedte van het doek.



Niet echt mooi:

Dankzij de Visitex technologie, 
ziet dat er mooi en strak uit:

Je hebt namelijk een 
naadloze overgang van 
het doek naar de 
onderlijst. 


Al deze verbeteringen zorgen 
ervoor dat uw screen perfect 
vlak en straks is. Nu en in de 
toekomst.



Vandaar ook dat we 5 jaar 
garantie op het doek kunnen 
geven.
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