VELUX innovatie om beter
om te gaan met de hitte

Hoe omgaan met hitte in gebouwen?
De oorzaken van de hitte
In moderne, goed geïsoleerde gebouwen met grote glasoppervlakken wordt het hitteprobleem steeds groter. Dankzij een goede strategie,
al van bij het ontwerp, kan deze problematiek zeer efficiënt beheerd worden. Met twee elementen moet er rekening worden gehouden:
bescherming tegen de zon om te vermijden dat de hitte naar binnen komt, en intensieve ventilatie om het gebouw af te koelen.

Bescherming tegen de zon
De zonneschermen moeten aan de buitenkant van de beglazing
geplaatst worden zodat de zonnestralen niet in het gebouw kunnen
binnenvallen. Deze zonneschermen kunnen vast en mobiel zijn. Het
voordeel van mobiele schermen is dat de inval van zonnestralen
naargelang de behoeften gemoduleerd kan worden.

Intensieve ventilatie
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Enkelvoudige ventilatie

Met intensieve ventilatie bedoelen we het verversen van de lucht in
een ruimte of een gebouw.
Deze ventilatie kan van verschillende types zijn:
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Enkelvoudige ventilatie: openen van één enkel venster.
Enkelvoudige ventilatie is matig efficiënt voor het verversen
van lucht.
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Gekruiste ventilatie: openen van twee tegenover elkaar staande
vensters. De gekruiste ventilatie zorgt in vele gevallen voor een
bijna dubbel zo grote luchtverfrissing.
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Ventilatie met schoorsteeneffect: openen van twee vensters
op verschillende hoogtes in het gebouw.
De ventilatie met schoorsteeneffect is dankzij de thermische
trek 3x zo efficiënt als de enkelvoudige ventilatie.

Gekruiste ventilatie

De meest efficiënte methode van luchtverfrissing
is de combinatie van gekruiste ventilatie en
ventilatie met schoorsteeneffect:
op die manier zijn de luchtverfrissingswaarden veel hoger
dan met enkelvoudige ventilatie en het gaat veel sneller.
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Ventilatie met schoorsteeneffect

VELUX oplossingen
Hitte tegenhouden dankzij de zonneschermen
Buitenste zonneschermen en rolluiken kunnen de inval van zonnestralen beperken en dus overhitting vermijden in de woning.

Het VELUX INTEGRA® elektrische zonnescherm zorgt ervoor dat er tot 70%* minder warmte
binnenkomt in de ruimte. Er wordt aanbevolen om deze zonneschermen te installeren op
de dakvensters aan de oost-, zuid-, en westkant.

Het VELUX INTEGRA® elektrische rolluik houdt tot 87%* van de warmte tegen, biedt een optimale
verduistering van de ruimte en dempt het impactgeluid van de regen.

* In combinatie met het Energy & Comfort dakvenster.

Het gebouw afkoelen dankzij de intensieve ventilatie
De elektrische dakvensters (beschikbaar met kabel of op zonne-energie) maken het
dagelijks verluchten van de ruimtes eenvoudiger. Alle VELUX INTEGRA® elektrische
dakvensters zijn uitgerust met een regensensor die de vensters automatisch sluit zodra de
eerste regendruppels vallen.

Een globale en geautomatiseerde oplossing tegen hitte
VELUX ACTIVE with NETATMO is een intelligent draadloos
systeem dat een binnenklimaatsensor (die rekening houdt met de
temperatuur, CO2-niveau, vochtigheid), een vertrekschakelaar
en een gateway omvat. De sensor monitort het binnenklimaat
en regelt automatisch de opening en sluiting van de dakvensters,
gordijnen en rolluiken. Het systeem verbindt en installeert zich
snel dankzij de gratis app en zonder abonnement.

Ventileren en automatiseren
dankzij VELUX ACTIVE with NETATMO
Wat kan VELUX ACTIVE nog meer bijbrengen?
VELUX ACTIVE is een all-in-one geconnecteerde oplossing die commando’s stuurt naar de VELUX INTEGRA® producten ter
verbetering van het binnenklimaat in de woning. Alle producten van het INTEGRA® gamma kunnen rechtstreeks via een met
internet verbonden smartphone worden bediend.
Dagelijkse ventilatie
Slimme sensoren (temperatuur, vochtigheid en CO2-niveau)
monitoren voortdurend het binnenklimaat en regelen
automatisch de opening en sluiting van dakvensters, gordijnen,
buitenste zonneschermen en rolluiken.
Slimme bescherming tegen de hitte
VELUX rolluiken en buitenste zonneschermen worden proactief
bediend op basis van lokale metingen en weersvoorspellingen
om in de ruimte een aangename temperatuur te behouden.
Op afstand controleerbaar
Bedien de VELUX INTEGRA® vensters, rolluiken en gordijnen
vanaf eender waar ter wereld dankzij de VELUX ACTIVE
applicatie op de smartphone.
Klik en weg
Snel de woning verlaten? Druk op de VELUX ACTIVE
vertrekschakelaar. Al uw VELUX INTEGRA® dakvensters
sluiten automatisch en gaan over naar beveiligde
ventilatiepositie.
Streng beveiligd
Werkt op io-homecontrol technologie.

VELUX ACTIVE
with NETATMO

VELUX ACTIVE Startpack

1. Sensor

Lokale
weersvoorspellingen

Cloud Servers

Bediening via
smartphone

Referentie

2. Gateway

KIX 300 EU

Binnenklimaatsensor
Bijkomende binnenklimaat
sensoren kunnen geplaatst
worden in iedere ruimte voorzien
van VELUX INTEGRA® producten.

Referentie

KLA 300 EU

3. Vertrekschakelaar

Voldoen aan de EPB-eisen? Nu veel
eenvoudiger dankzij VELUX ACTIVE
with NETATMO!
De EPB evolueert en houdt rekening met intensieve ventilatie. Sinds Juli 2019 houdt de EPB in de 3 Gewesten rekening met het potentieel
voor intensieve ventilatie van een gebouw. Concreet wordt voor elke wooneenheid een potentieel voor intensieve ventilatie bepaald. Dit
potentieel zorgt voor een daling van het berekende niveau E.

Het potentieel voor intensieve ventilatie stijgt op basis van de volgende criteria:
Het gebruik van thermische trek (‘schoorsteeneffect’) door ventilatieopeningen
op 3 meter hoogte van elkaar te plaatsen (bijvoorbeeld in het dak).
De mogelijkheid om de oppervlakte van de ventilatieopeningen aan te passen
Het automatisch openen van de ventilatieopeningen op basis van sensormetingen.

E-peil winst:
tot - 8 punten!*

* In functie van het Gewest.

Dankzij VELUX ACTIVE with NETATMO komt de wooneenheid terecht in de categorie ‘maximum intensieve ventilatie potentieel’,
waardoor het E-peil van de woning daalt.
In onderstaand voorbeeld wordt de impact van de verschillende maatregelen berekend voor het RenovActive huis - een VELUX project
waarbij een bestaand huis gerenoveerd werd - , en dit zowel in de Vlaamse als in de Brusselse tool.
Vlaanderen

Brussel:

E peil
(max. E 40)

Verbruik van primaire energie
(kWh/m²j)

RenovActive

34

69,89

RenovActive met VELUX ACTIVE

31

62,35

RenovActive met VELUX ACTIVE
en zonneschermen

29

56,83

-5 E punten

-13 kWh/m2j

Winst ten opzichte van de
oorspronkelijke situatie

Voor een beperkte investering kan VELUX ACTIVE with NETATMO
het E-peil aanzienlijk doen dalen.
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