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Analyser dagslysforholdene
i dit bygningsdesign
Brug Daylight Visualizer til at styre
og visualisere dagslyset – let og enkelt

“God arkitektur fortjener
Daylight Visualizer”
VELUX Daylight Visualizer er et professionelt simuleringsværktøj til analyse af dagslysforhold i bygninger.
Værktøjet har til formål at sikre, at dagslysets tilstedeværelse matcher den designmæssige intention i bygningen samt efterfølgende at dokumentere dagslysforholdene – herunder både dagslysoplevelse og -niveauer.
Den enkle brugerflade med trinopdelte instruktioner gør
Daylight Visualizer til et lettilgængeligt og brugervenligt
værktøj.

Hvordan adskiller det sig?
Den væsentligste forskel mellem Daylight Visualizer og
almindelige CAD-programmer er værktøjets evne til
nøjagtigt at simulere og kvantificere dagslysets niveau
i bygningen. Almindelige CAD-programmer tilbyder
kun 3D-renderinger og ikke information om dagslysets
kvantitet og kvalitet i rummet. Med Daylight Visualizer
kan der tages kvalificerede beslutninger om dagslysets
rolle og effekt i hvert enkelt bygningsdesign.

Et erfarent hold af eksperter
VELUX Daylight Visualizer er udviklet af LUXION i samarbejde med VELUX Gruppen. LUXION har specialiseret
sig i teknologi, der tilbyder state-of-the-art-renderinger
og computerbaseret lyssimulering.
ENTPE (2009). VELUX Daylight Visualizer 2 er målt i forhold til CIE 171:2006
testscenarier: Test Cases to Assess the Accuracy of Lighting Computer Programs.

Forsiden:
Viser luminansrendering af gangarealet på førstesalen i Sunlighthouse.
Bagsiden:
Foto af det virkelige projekt. Fold brochuren ud og se hvor lig de to billeder er. Læs mere på side 6.
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Vigtigste funktioner
Ethvert projekt, enhver skala
Daylight Visualizer kan anvendes til at undersøge
dagslysforholdene i ethvert bygningsprojekt og i
enhver skala, både boliger, industri og kommercielle
bygninger.

Fotorealistiske og false colour
billeder
Visualiser og kvantificér mængden og fordelingen af
dagslys i bygninger med false colour og fotorealistiske
billeder.

Et årligt overblik
Generer et overblik i 12 billeder over dagslysets
variation i løbet af året.

Beregning af dagslysfaktor
Dagslysfaktor (DF) er en såkaldt et-trins-simuleringsløsning. DF er den mest udbredte indikator for
vurdering af tilgængeligt dagslys i bygninger. Den
nye version af Daylight Visualizer kan både generere
Lumen (lm), som den fremtidige europæiske dagslysstandard bygges på og Candela (cd), for hhv. luminans
og illuminans angivelser.

Simuleringsresultat med dagslysfaktor (DF).

Animeret film
Generer en animeret fim, der viser dagslysets forandring i løbet af en dag.

Importer eller opbyg projekter
Brug det integrererede moduleringsværktøj til at opbygge 3D-modeller med mulighed for fri indplacering
af ovenlysprodukter og facadevinduer. Eller importer
helt enkelt 3D-modeller direkte fra dit CAD-program
(Autocad, Revit, SketchUp, Archicad e.l.). Følgende 3D
filformater understøttes: DWG, DXF, SKP og OBJ.

Rapport
Generer en rapport med resultatet af simuleringen,
der viser dagslysforholdene fordelt på zoner, rum eller
område i bygningen.
Skærmbilledet viser Daylight Visualizers brugerflade.
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Billeder fra Rasmus Brønnums blog. Hentet den 16. juli, 2013, fra
http://arkfo.dk/da/blog/velux-daylight-visualizer-har-brug-lidt-corbusier.
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Et professionelt
værktøj til projekter
af enhver størrelse

Siemens hovedsæde
Ballerup, Danmark
Arkitema Architects

Daylight Visualizer kan bruges til at vurdere en bred
vifte af bygningstyper uanset størrelse. Værktøjet
har ingen begrænsninger i forhold til den geometriske
kompleksitet i importerede modeller.
En nøje planlægning af dagslysets effekt i kontorbygninger kan føre til væsentlige energibesparelser
på elektrisk belysning, der kan udgøre op til 40 % af
energiforbruget i kontorbyggerier. Daylight Visualizer
kan hjælpe med at sikre rigelige mængder dagslys til
alle væsentlige områder i et byggeprojekt.
Se på næste side, hvordan snitbillederne kan bruges til
at vurdere dagslysets spredning i bygningens rum og
atrium.
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Skærmbilledet viser Daylight Visualizers brugerflade med en model over bygningen samt
view-muligheder.

Bygningen vist i længde og tværsnit med fotorealistiske og
false colour billeder.
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Foto: Adam Mørk

Sunlighthouse

Pressbaum, Østrig
Hein-Troy Architects

Validér
dagslysforholdene
i bygninger
Sunlighthouse er opført inden for de seneste år som et af VELUX Gruppens Model Home 2020 demohuse. Af samme grund var det et krav, at
huset skulle leve op til specifikke krav i forhold til dagslys i de centrale
beboelsesrum. Designteamet var derfor nødt til at undersøge dagslysfaktor niveauerne, for at de kunne opnå de rigtige dagslysforhold.

Foto: Adam Mørk

Daylight Visualizer blev anbefalet som et fleksibelt, solidt og brugervenligt simuleringsværktøj til de involverede fagfolk. Værktøjet gjorde det
muligt at tage de rigtige beslutninger baseret på holdbare data i forhold
til dagslysforholdene i bygningen uden samtidig at begrænse designprocessen.

Skærmbillede af simuleringsresultat, der viser
en luminansrendering i false colour.
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Sammenligning af en luminansrendering (tv) af gangarealet på førstesalen med et foto,
der viser resultatet af det virkelige projekt.

Tværsnit viser spredning af dagslyset og luminansniveauer i rummene i overskyet vejr.

Skærmbillede af illuminans-simuleringsresultatet uden brug af false colour.

Rendering af dagslysfaktor i stueplan (tv) og på første sal.
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Foto: Adam Mørk

Små justeringer kan føre til markante
forbedringer af dagslysforholdene
Det er vigtigt at overveje dagslysforholdene allerede
tidligt i designfasen. Klimaskærmen, de geometriske
proportioner, bygningens kontekst og det omkringliggende terræn – alle disse elementer har meget stor
indflydelse på dagslysets karakter i bygningen.

Børnehaven Solhuset
Hørsholm, Danmark
CHRISTENSEN & Co

I dette projekt blev Daylight Visusalizer brugt i den
indledende designfase til at validere dagslysforholdene i en børnehave. Projektet resulterede i en signifikant forbedring af dagslysforholdene i bygningens
primære rum, der med små justeringer af bygningens
klimaskærm, fordeling af vinduer og lysningens opbygning resulterede i markante forbedringer af dagslyset
for bygningens brugere.

Luminansrendering af et grupperum for børnene vist i
fotorealistisk (tv) og false colour view.
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“Daylight Visualizer er et effektivt værktøj
til at udvikle ideer til naturligt lys i bygninger. Den integrerede proces med design
og dagslyssimulering har gjort det muligt for
os at raffinere oplevelsen af dagslyset i bygningens rum på en måde, som ikke tidligere
var muligt.”
Andreas Michelsen, CHRISTENSEN & Co

Øverst ses simulering af dagslysfaktor fra
før designet på bygningens klimaskærm
er blevet justeret. Simulering nederst
viser resultatet efter justering.
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Foto: Laura Stamer

Bygningsrenovering
med dagslys
Dagslys er det perfekte materiale til renovering og forbedring af indeklimaet i eksisterende bygninger. Ved at
forbedre dagslysforholdene er det muligt at revitalisere bygninger og rumligheder og dermed forhøje anvendelsesmulighederne. Det samme gælder bygningens
indeklima, som ved bedre udnyttelse af dagslyset kan
løfte brugernes trivsel og komfort i væsentlig grad.
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Børnehaven Drømmebakken
Aarup, Danmark
CASA Arkitekter

Med Daylight Visualizer kan der foretages før-og-efter-sammenligninger af dagslysforholdene. Sammenligningerne kan hjælpe med at styre designprocessen i
den rigtige retning.
Før bygningen blev renoveret, havde børnehaven
Drømmebakken et fladt tag uden nogen former for
ovenlys. CASA Arkitekter brugte VELUX ovenlysmoduler til at lede dagslys ned i bygningens vigtigste
områder og sikrede dermed børnene et lysere og mere
imødekommende interiør.
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Flere hjælpemidler
viz.velux.com
Download Daylight Visualizer gratis og lær hvordan du bruger
programmet vha. instruktionsvideoer.
Se også daglysvisualiseringscases på forskellige bygningstyper.

VELUX CAD/BIM materiale
På velux.dk/arkitektforum og digitaleprodukter.dk finder du billeder,
CAD/BIM materiale, teknisk information, udbudsbeskrivelser og
brochurer til VELUX Danmarks brede produktsortiment.

Energiberegner
Tagets hældning og vinduets størrelse påvirker vinduets U-værdi.
Fire enkle trin beregner vinduernes konkrete U-værdi for dit specifikke projekt.
Gratis ekspertrådgivning
I VELUX projektrådgivning sidder rådgivere og specialister med
professionel viden om ovenlys, som du gratis og uforpligtende altid
kan trække på. Du er velkommen til at kontakt os, hvis du ønsker et
møde med os eller er interesseret i et kursus i Daylight Visualizer
på tegnestuen. Ring til VELUX Danmark på 45 16 45 16.
Fakta om det essentielle dagslys
På thedaylightsite.com finder du litteraturlister, videnskabelige
rapporter, forskningsresultater mm. Du kan også følge med
i Dagslysgruppen under Dansk Center for Lys’ aktiviteter på
centerforlys.dk
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