
www.velux.nl

Dakraam voor  
passiefhuis constructies 
GGU glastype 8230
(U-waarde triple glas 0,4)



VELUX GGU glastype 8230 (U waarde triple glas 0,4)

Product omschrijving

• Hoge kwaliteit gevormd polyurethaan met witte 
afwerklaag NCS S 0500 N

• Wordt elektrisch op zonne-energie bediend, 
inclusief bedieningstablet

• Voorzet ruit aan interieurzijde

• Onderhoudsarme binnenafwerking

• Onderhoudsarme afdeklijsten aan de buitenzijde

• Verdiepte inbouw met behulp van EDJ of EDN 
gootstuk verhoogt het totale isolerende vermogen.

Dakhelling

• Kan worden geplaatst in een dakhelling tussen 15° 
en 90°

• Bij verdiepte inbouw vanaf 20°

Materialen

• Polyurethaan met een thermisch gemodificeerde 
houten kern

• Glas, 4 mm float - krypton-3 mm float- 14 mm 
krypton- 3 mm 77,6 luchtspouw, 3 mm float-12 mm 
krypton, 6 mm float

• Thermo Technology™ isolatie

Zie voor installatie instructies, CAD tekeningen, etc. 
onze website www.velux.nl/architecten.

Passiefhuis tuimelvenster - GGU glastype 8230
(U waarde triple glas 0,4)

Productinformatie

Certificaten  van toepassing op dit product      niet van toepassing op dit product

ISO   VELUX heeft haar bedrijfs processen 
opgezet volgens de richtlijnen van de 
International Standards Organisation 
(ISO). ISO is een wereldwijd erkend 
keurmerk. Het beschrijft processen en 
procedures die plaatsvinden binnen 
een bedrijf. VELUX is niet alleen 
gecertificeerd volgens ISO 9001 
(kwaliteit), maar ook volgens ISO 14001 
(milieu) en ISO 18001 (veiligheid en 
gezondheid).

EUTR  In overeenstemming met de EU Timber 
Regulation (EUTR), EU regulation 
995/2010

REACH  Wij zijn bekend met de Europese 
REACH regelgeving en kennen onze 
verplichtingen. Er zijn geen producten 
die moeten worden geregistreerd 
volgens de REACH criteria en onze 
producten bevatten geen vluchtige 
stoffen die gevaarlijk zijn voor de 
gezondheid of het milieu  

CE    De CE-markering op een dakraam, 
lichtkoepel of een isolerende glaseenheid 
is de verklaring van de fabrikant dat het 
product in overeenstemming met de 
relevante geharmoniseerde Europese 
normen is vervaardigd, getest en 
gecontroleerd. Kijk op www.velux.nl/ce

PEFC  Alle VELUX dakramen kunnen worden 
geleverd met het PEFC-certificaat. 
Standaard geldt dit alleen voor de GGU, 
GPU, GIU, VIU, GTU en GXU dakramen met 
polyurethaan beschermlaag. Hierdoor 
bent u ervan verzekerd dat hout in VELUX 
producten uit een duurzaam beheerd 
bos komt en ondersteunt u duurzaam 
bosbeheer wereldwijd. Kijk voor meer 
informatie op www.pefcnederland.nl of 
www.pefc.org.

FSC  Alle grenenhouten VELUX dakramen 
type GGL, GPL, GIL, VFE, GDL en 
GEL zijn FSC gecertificeerd. Het 
Forest Stewardship Council (FSC) 
is een internationaal netwerk dat 
het verantwoordelijk gebruik van de 
wereldbossen promoot. De fabrieken 

van VELUX waren in 2004 een van de 
eerste die met de nieuwe voorschriften 
van FSC gingen werken. Een deel van 
onze dakramen wordt geproduceerd in 
FSC gecertificeerde fabrieken.

PKVW   Politiekeurmerk Veilig Wonen® VELUX 
levert diverse dakramen en lichtkoepels  
die voldoen aan weerstandsklasse 2 
volgens de norm NEN 5096 uit het 
Bouwbesluit en voldoet hiermee aan het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen®

Passiefhuis  instituut certificaat/gutachtung blad 
   De raam typen GGU en GPU met –66 

tripple glas bezitten een gutachtung 
blad van het Darmstadt Institute. 
Het raam type 008230 bezit het 
Passiefhuis certificaat

KOMO   De grenenhouten tuimel- en 
uitzettuimelvensters (GGL, GHL, GPL) 
worden geleverd onder het KOMO attest 
40038. De onderhoudsarme tuimel- en 
uitzettuimelvensters (GGU, GPU) worden 
geleverd onder het KOMO attest 40039.
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35°-44°

Beschikbare maten en daglichtoppervlakte

Technische waarden, ventilatie capaciteit voor standard ramen en een ZR-rooster ZZZ 214k 

Aftimmermaten

Maat Breedte (mm)

MK-- 725

SK-- 1085

Maat Hoogte (mm)

-K04 919

-K06 1119

-K08 1339

Waarden, standaard

Dakramen met triple of vijflaags glas

Breedte

CK-- FK-- MK-- PK-- SK-- UK--

Nominale ventilatie capaciteit bij 1 Pa [l/s] 0 0 0 0 0 0

Equivalente ventilatie opening [cm2] 0 0 0 0 0 0

Geometrische ventilatie opening [cm2] 0 0 0 0 0 0

In het midden scharnierende ramen maken het mogelijk om direct 
onder het raam meubels te plaatsen zonder dat de bediening van het 
raam hierdoor wordt beïnvloedt.

Probeer rekening te houden met uitzicht door de ramen van uit 
staande en zittende positie als de ramen binnen handbereik zijn 
geplaatst. De optimale raam hoogte is afhankelijk van de dakhelling.

In het raamtype GGU 008230 is geen ventilatie voorziening opgenomen. Wel kan het raam meegenomen als spuivoorziening en een bijdrage leveren aan de nachtkoeling, 
het raam is voorzien van een solar gestuurde motor dat wordt aangestuurd met de bedieningstablet. 

Het geheel wordt bediend volgens het IO homecontrol protocol en kan doormiddel van interfaces worden geschakeld op ieder willekeurig domotica sys-
teem met een potentiaal vrij contact. De meegeleverde bedieningstablet is eenvoudig programmeerbaar.
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MK04
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VELUX GGU glastype 8230 (U waarde triple glas 0,4)

Vijflaagsglas

Opbouw beglazing

Technische waarden

* Uw waarde volgens EN ISO 12567-2 is 0.51 W/(m2K), ingebouwd met EDN/EDJ en BDX dan 
wordt de Uw waarde 0.48 W/(m2K

Thermische isolatie verbetering zoals de U-waarde (Uw) en verbetering van de lineaire warm-
te doorgang coëfficiënt (φ) kan, voor diverse varianten, worden behaald door het kozijn beter 
te isoleren met de isolatie kraag BDX en/of de verdiepte inbouwgootstukken EDJ of EDN.

Toetreding van zonnewarmte  wordt uitgedrukt in g-waarden.
Hoe hoger het percentage. hoe meer zonnewarmte het glas doorlaat en dus meer warmte de 
ruimte zal binnenkomen. In de winter kan dan zo worden bespaard op stookkosten.

Warmteverlies wordt uitgedrukt in U-waarden.
Hoe lager deze waarde, hoe beter de isolatie-prestatie en dus hoe minder warmte verlies.  
De uw waarde heeft betrekking op de ingebouwde situatie van het complete dakraam.  
De Ug waarde heeft alleen betrekking op het glaselement.

Optimale isolatie zorgt ervoor deat de warmte zo veel mogelijk binnen blijft en niet verloren 
gaat aan de koudere buitenlucht. Een GGU venster met –62 triplle beglazing heeft bij een  
verdiepte inbouw en het gebruik van een isolatie kraag type BDX zelfs een isolatie waarde  
van 0,78W/m²K. een teveel aan natuurlijke zonnewarmte kan in de zomer weer onaangenaam 
worden. Me de jusite zonwering is het mogelijk deze optimale balans het gehele jaar te  
ervaren. Zo kan een rolluik de zonnewarmte to t wel 97% reduceren, in de koude periode 
draagt het rolluik bij tot een verbetering (tot wel 27%) van de totale U-waarde van het raam. 

-- 66 -- 62 -- 8230

Binnenruit
2 x 3 mm gelami-
neerde float met  

low ε coating

2 x 3 mm gelami-
neerde float met  

low ε coating

 3 mm float met  
low ε coating

Middenruit
3 mm gehard float 
met low ε coating

3 mm gehard float 
met low ε coating

3 mm gehard float 
met low ε coating

Buitenruit met coating 4 mm gehard  
met coating

8 mm gehard  
met coating

4 mm gehard  
met coating

Spouw 2 x 12 mm 2 x 10 mm 2 x 14 mm 

Voorzet ruit, interieur - -
3 mm-12 mm  

Krypton gas-6 mm

Glaselement Drie lagen Drie lagen Vijf lagen

Gas vulling Argon Krypton Krypton

-- 66 -- 62 -- 8230

Uw [W/m2K] 1.0 0.81 0.51/0.48*

Ug [W/m2K] 0.7 0.5 0.4

Rw [dB] 37 42 37

g [ ] 0.50 0.50 0.45

τV [ ] 0.69 0.65 0.60

τUV [ ] 0.05 0.05 0.05

Luchtdichtheid 4 4 4

Zonnewarmte
(g-waarde)

Warmteverlies
(U-waarde)

Energiebalans

Optimale energie efficiëntie kan worden bereikt door een 
goede energie balans 
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Certificaat
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VELUX GGU glastype 8230 (U waarde triple glas 0,4)

Reinigen en onderhoud

Rolgordijn, jaloezie, screen en rolluik opties

Gootstukken en installatie producten

Buiten afwerking

Bedieningsopties

Binnen afwerking

VELUX reparatie en 
onderhoudspakketten 
zijn beschikbaar.

VELUX INTEGRA® 
•  Solar adapter kit (KSX 100K) kan 

worden toegepast om bestaande, 
handbediende ramen te voorzien 
van de alle gemakken die de 
elektrisch bediende ramen in zich 
hebben.

• Touch screen bediening

• Telescopische stokken

Om de buitenruit 
te reinigen kan het 
raamdeel worden 
geroteerd en door 
middel van de schuif 
wordt deze in de was 
stand vergrendeld. 
De voorzetruit kan 
eenvoudig worden 
ontkoppeld om ook aan 
de binnenzijde de ruit 
te kunnen reinigen 

•••  Beschikbaar solar aangedreven varianten

••  Beschikbaar in handbediend en elektrisch aangedreven varianten

• Beschikbaar in handbediende variant

  De elektrische en de solar aangedreven varianten maken 
onderdeel uit van het VELUX INTEGRA® producten programma.

Binnen zonwering
Verduisteringsgordijn op 
zonne-energie

Buiten zonwering
Rolluik 
●●●

Aanvullende producten
Insectenhor

 

●

•••

•••

•

Gootstukken voor:
• Enkele montage ED-

• Duo montage EB-

•  Combinatie gootstukken EK- 
Beschikbaar voor normale en 
verdiepte inbouw

Installatie producten:
•  Isolatiekraag BDX 2000

•  Dampopenfolie BFX inclusief 
lekwatergoot

•  Dampremmende folie BBX

• Interieurafwerking LS-

•  Kit voor interieurawerking LSG

Materiaal NCS
standaard kleur

-- 62
vergelijkbare RAL kleur

Gelakt aluminium
(-0--) grijs

S 7500-N 7043

Gelakt aluminium
(-5--) black

- -

Koper
(-1--)

- -

Titaan zink
(-3--)

- -

Onderhoudsarm Polyurethaan met witte afwerklaag NCS S 0500 N
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VELUX INTEGRA® Active klimaatbeheer-
sing is een door sensoren aangestuurd 
systeem dat automatisch het binnen - 
klimaat beïnvloedt door raamdecoratie  
en rolluiken te bedienen wanneer dat 
nodig is. Dit systeem helpt niet alleen 
uw woning energie-efficiënt te maken, 
het zorgt ook het hele jaar door voor een 
optimaal en natuurlijk binnenklimaat.

Breng uw woning tot leven
Met draadloze sensoren aan de buiten-
zijde van uw woning wordt door het  

VELUX INTEGRA® Active systeem continu 
de buitentemperatuur en de lichtintensi-
teit van de zon gemeten. Wanneer de zon 
te sterk is, of de lucht te warm of koud, 
reageert het systeem door rolluiken of 
gordijnen af te stemmen. 

Door rolluiken tijdens een warme zomer-
dag geheel of gedeeltelijk te sluiten en  
gordijnen te openen op een zonnige  
winterdag, kan VELUX INTEGRA® Active 
de kosten voor verwarming en koeling 
flink verminderen. Het systeem helpt u  

de ideale balans te vinden tussen woon-
comfort, energie-efficiëntie en verant-
woord energiegebruik, op ieder moment 
van de dag. En dat zonder dat u er iets 
voor hoeft te doen!

U kunt het automatische systeem altijd 
uitschakelen wanneer u handmatig  
uw dakramen of raamdecoratie wilt 
bedienen. Het VELUX INTEGRA® Active 
systeem is volledig functionerend met 
io-homecontrol®.

A. Lichtintensiteitsensor
De lichtintensiteitsensor wordt 
geplaatst tegen de zijkant van uw 
VELUX rolluik of dakraam. Voor 
het beste resultaat plaatst u een 
sensor per oriëntatie - 
richting.

B. Temperatuursensor
Deze buitentemperatuursensor 
wordt geplaatst aan de gevel in de  
schaduw, zodat deze de  
buitentemperatuur de  
gehele dag accuraat kan meten.

C. Afstandsbediening
Plaats de afstandsbediening bin-
nen aan de wand om alle functies 
te zien en in te stellen. Alle data 
van de sensoren wordt hier verza-
meld en doorvertaald in de ideale 
stand van uw raamdecoratie en 
rolluiken.

VELUX INTEGRA® Active klimaatbeheersing

Glaseigenschappen

• Goed  •• Beter  ••• Best   Eigenschap is verwerkt in glas variant

-- 66 -- 62 -- 8230
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U kunt het VELUX INTEGRA® Active 
systeem aansluiten op alle elektrische 
VELUX INTEGRA® zonwerings producten.

365
DAGEN
climate control
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Ondanks onze zorgvuldigheid kan het
mogelijk zijn dat er vorm en/of zetfouten
in deze brochure aanwezig zijn.

Versie 1 07 2014

VELUX Nederland B.V.

Molensteijn 2

3454 PT DE MEERN

Postbus 142

3454 ZJ DE MEERN

Telefoon: 030 - 6.629.629

Telefax: 030 - 6.629.680

Internet: www.velux.nl

E-mail: info@velux.nl

Volg ons ook via:

facebook.com/velux

@VELUX_NL

youtube.com/veluxnl

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai


