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Brand & Sikring

Brandprøvning hjælper
nye ovenlysmoduler på vej
VELUX koncernen øger markedspotentialet for nyt produkt
efter afslutning af udfordrende brandprøvninger

Et sæt ovenlysmoduler er anbragt på toppen af DBI’s kombiovn, hvor de er ved at
blive gjor t klar til
brandprøvning.

D

en danske VELUX koncern
har for længst slået sit navn
fast som globalt førende,
når det gælder udvikling og produktion af ovenlysprodukter. Senest har virksomheden udviklet en
ny type modulopbygget ovenlys,
der kan skabe meget store ovenlyspartier i erhvervsbyggeri og
offentligt byggeri.
Brandprøvning og -klassifikation
har været et vigtigt element i ud-

viklingen af ovenlysmodulerne,
som især egner sig til bygninger
med flade og let hældende tage.
Det nye produkt er designet i samarbejde med det internationalt
kendte arkitektfirma Foster + Partners, der i Danmark især er kendt
for Elefanthuset i Zoologisk Have i
København.
- Med udviklingen af de nye ovenlysmoduler ønsker vi at overføre de
muligheder, vore produkter har gi-

vet på boligmarkedet, til at skabe
godt indeklima i erhvervsbyggeri
og offentlige bygninger. Modulerne
skal gøre det nemmere at få frisk
luft og dagslys ind i de større byggerier, fortæller Karsten Andersen,
ingeniør i VELUX Gruppen.
Test af nyt materiale
Som led i produktudviklingen ønskede VELUX at få de særlige brandversioner af ovenlysmodulerne te-

Gennemtænkt ovenlys til store byggerier
VELUX ovenlysmoduler er et nyudviklet, modulært
opbygget ovenlyssystem, beregnet til især større
erhvervsbyggeri og offentligt byggeri.
I modsætning til almindelige ovenlysvinduer er
ovenlysmodulet selvbærende. Systemet installeres
på en underkonstruktion på taget, og løsningen egner sig fortrinsvis er til større projekter med flade
tage og tage med lav hældning, hvor modulerne
kan kobles sammen til større ovenlysenheder.
Med automatiske styring af både solafskærmning
og åbne-/lukkefunktion vil modulerne kunne nedsætte behovet for mekanisk ventilation, samtidig med at
det forbedrer indeklimaet. En særlig designdetalje er,
at motoren i de oplukkelige moduler er skjult i karmen.
Effektiviserer byggeprocessen
Ovenlysmodulerne leveres samlet med inddækninger, rammer, glasparti, solafskærmning og elektrisk
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styring. Ifølge producenten bidrager til at effektivisere byggeprocessen. Installationen kan udføres
hurtigere samt mere sikker og ensartet, blandt andet
fordi ovenlyssystemet ikke skal samles på taget med
komponenter fra mange leverandører.
Modulernes rammer er fremstillet i et energivenligt
pultruderet kompositmateriale, som består af 80 pct.
glasfiber og 20 pct. polyuretan. Det er 4 gange stærkere end træ og har en isoleringsevne, der er 700
gange højere end aluminium.
Som en af få løsninger på markedet kan VELUX
ovenlysmoduler monteres i lysbånd med oplukkelige
moduler i et spænd på 2,40 meter i en 5 graders
hældning. Det åbner blandt andet mulighed for at
skabe et alternativ til traditionelt rytterlys.
Ovenlysmodulerne er designet i samarbejde med
det internationale arkitektfirma Foster + Partners,
London.
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Modulerne skal gøre det
nemmere at få frisk luft og
dagslys ind i de større byggerier.

Ovenlysmodulerne kan
sættes sammen i lysbånd med både faste
og oplukkelige felter.
(Foto: VELUX)

Karsten Andersen, VELUX Gruppen

stet med henblik på at få undersøgt, om de kunne brandklassificeres, så de kunne monteres inden for
områder, hvor der kan være skærpede brandkrav – eksempelvis til
brandmodstand, brandsmitte fra
omkringliggende facader og
brandkamserstatning på flade tage.
- Det ville gøre deres placering
langt mere fleksibel i forhold til
brandadskillelser og dermed øge
produktets værdi over for bygherrer. Samtidig ville det gøre produktet mere interessant for arkitekter
og entreprenører, forklarer Karsten
Andersen.
Udfordringen ved testene var
ikke kun modulernes størrelse på
3x1 meter, men først og fremmest
rammekonstruktionen, som er opbygget i et nyt kompositmateriale.
Et materiale, som har den fordel,
at det er langt stærkere end træ
samtidig med, at det har en høj
isoleringsevne.
- Vi overlod opgaven til DBI’s
prøvningsafdeling, som vi gennem
mange år har haft et tæt samarbejde med om brandprøvning og
-klassifikation af vore produkter. Vi
var spændte på, hvordan det nye
kompositmateriale ville klare testene, da vi ikke har erfaring med
dette materiale fra andre produkter, fortæller Karsten Andersen.
Hos DBI gik civilingeniør Anders
Drustrup indledningsvis i gang
med at afdække behovet og mulighederne for prøvning og klassifikation af ovenlysmodulerne.
- Da der både var tale om et fast
og et oplukkeligt parti, blev det
nødvendigt at gennemføre to forskellige prøvninger. Det oplukkelige parti skulle testes som en dør

efter standarden EN 1634-1, mens
det faste parti skule testes som en
tagkonstruktion efter EN 1365-2.
Problematiske
prøvningsstandarder
Men det gav os store tekniske udfordringer, da disse standarder, da
de blev udarbejdet, ikke havde
taget højde for ovenlyskonstruktioner. Derfor har vi haft en opgave
med at fortolke standarderne på
grundlag af de aktuelle konstruktioner, forklarer Anders Drustrup
og fortsætter:
- Begge partierne blev testet i
henhold til REI30/EI30, dvs. krav
om 30 minutters brandmodstandsevne med hensyn til blandt andet
integritet. Ved prøvningerne simulerede vi, at vinduesmodulet indgik
i et større ovenlysparti med flere
sammenbyggede ovenlysmoduler.

Klarede testen
Vindueskonstruktionerne viste sig
at have en ganske udmærket
brandmodstandevne, idet de
begge klarede de første 30 minutters brandpåvirkning uden problemer. Den oplukkelige ramme opretholdt integriteten i 41 minutter,
mens den faste ramme klarede
påvirkningen i 49 minutter, hvilket
giver en god margin til 30 minutters kravet. Det viste sig derfor, at
kompositmaterialet, ud over isolerings- og bæreevnefordelene, også
havde en god brandteknisk evne.
VELUX Ovenlysmoduler er allerede lanceret i Danmark og Sverige, mens England, Holland, Belgien, Frankrig og Tyskland følger
efter i løbet af 2012 og 2013.
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Ovenlysmoduler
m onteret p å tag.
(Foto: Velux)

Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen arbejder for at skabe bedre
bygninger med dagslys og frisk luft gennem
taget. Produktporteføljen består af et bredt
sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt
løsninger til flade tage. Hertil kommer forskellige former for dekoration og solafskærmning,
rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter
til fjernbetjening og termiske solfangere til
indbygning i taget. VELUX Gruppen, der afsætter sine produkter over det meste af verden,
har produktionsselskaber i 11 lande, salgsselskaber i knap 40 lande og beskæftiger omkring
10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. Gruppen har hovedsæde i Hørsholm
nord for København samt produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger forskellige
steder i landet. VELUX Gruppen ejes af det
fonds- og familieejede VKR Holding A/S.
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