
Dit is onze bijdrage aan het stimuleren  van 
geprefabriceerde en geavanceerde bouw-
elementen.

“
Paul Kalkhoven 

Senior partner bij Fosters + Partners
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Boven: Nemef Apeldoorn. 12 units

BB Draisma Apeldoorn

Architect Courage Apeldoorn 2012
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Lessenaarsdak 5 - 25° Blz. 16 Blz. 20

Blz. 19 Blz. 26

Blz. 18 Blz. 24

Blz. 26 Blz. 26

Lichtstraatoplossingen

Sheddak 40 - 90° Atrium Zadeldak 25 - 40°Atrium Lessenaarsdak 5 - 25°

Zadeldak 25 - 40°Lessenaarsdak met muuraansluiting 5 - 40°

Atrium Zadeldak met ondersteunende 
ligger 5°

Zadeldak met ondersteunende ligger 5°

Met het VELUX modulaire lichtstraatsysteem kunt u kiezen uit 
acht verschillende toepassingsmogelijkheden, die geschikt zijn 
voor allerlei typen ruimten van gebouwen: van smalle doorgangen 

en binnenplaatsen tot ruime studio’s en gangen. Alle lichtstraten
worden geleverd met een geprefabriceerd gootstuk dat zorgt dat 
het systeem precies past en 100% waterdicht is.

Ontwerp
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Wat je ontwerpt, is wat je krijgt Geïntegreerde kettingaandrijving zorgt voor onzichtbare ventilatie

Ventilerende modules zijn uitgerust met een volledig 
geïntegreerde kettingaandrijving, voor automatische 
ventilatie. De aandrijving is verbonden met een  

intelligent bedieningssysteem dat de module automa-
tisch sluit als het regent of hard waait.

De eenvoud van het modulaire-lichtstraatontwerp en 
de volledig geïntegreerde aandrijving zorgen ervoor dat 
er geen verschil te zien is tussen vaste en ventilerende 

modules. Deze optische uniformiteit betekent dat zelfs 
een eenvoudige schets een reëel beeld geeft van het 
eindproduct.

Eén oplossing voor daglicht, ventilatie en comfort

Ontwerp
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Lessenaarsdak, ASSA ABLOY kantoor, Apeldoorn, Nederland Zadeldak met ondersteunende ligger,  
ATP, Vordingborg, Denemarken



!

Ontwerp

Geavanceerde beheersing van daglicht en temperatuur door geïntegreerde zonwering

Speciaal ontworpen zonwering (optioneel) biedt  
bescherming tegen hinderlijke lichtinval en zonne-
warmte. De zonwering is volledig geïntegreerd en 
heeft dunne draadjes waardoor die vlak onder het 

raam hangt. Dit creëert een sensationeel zwevend  
effect. De zonwering wordt elektrisch aangestuurd en 
kan zodanig worden geprogrammeerd dat die reageert 
op lichtsterkte en temperatuur.

VELUX INTEGRA® gebruikt de INTEGRA® bedieningstablet om ventilerende 
modules en zonwering aan te sturen. Met de slimme touchscreen van de 
bedieningstablet heeft de gebruiker controle over elk aspect van de toepas-
sing, zoals het traploos positioneren van raam en rolgordijn, voorkeuren en 
voorgeprogrammeerde instellingen.

Het modulaire lichtstraatsysteem kan ook worden aangesloten op een open 
systeem, en dat moet worden aangesloten op ± 24 V DC. U kunt kiezen voor 
io-homecontrol® compatibele systemen en standaard veldbussystemen voor 
de gebouwautomatisering.  

io-homecontrol® provides advanced and secure radio technology that is easy to install. 
io-homecontrol® labelled products communicate with each other, improving comfort, 
security and energy savings.

www.io-homecontrol.com

VELUX INTEGRA® of een open systeem

Kies uit verschillende intelligente besturingssystemen  

Lees meer over onze bedieningssystemen in ons Technisch Handboek of 
bekijk hoe systemen kunnen worden aangesloten in ons Elektrisch Hand-
boek. Deze kunt u downloaden op  www.modulairelichtstraten.velux.nl 

velux.co.uk/modularskylightsVersion 3.0

VELUX Modular Skylights
Technical Handbook

velux.co.uk/modularskylightsVersion 3.0

VELUX Modular Skylights
Technical Handbook

velux.co.uk/modularskylightsVersion 1.0

VELUX Modular Skylights
Electrical Handbook
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Binnen zonwering op modules  
op de zuidzijde, Siemens  

hoofdkantoor in Ballerup,  
Denemarken

 



 

Modules opmeten

Zonwering

Breedte en hoogte van de modules worden vastgesteld door de uitwendige 
afmetingen van het frame, niet door de afmetingen van de afdekkappen, 
gootstukken of montagebeugels.

De geïntegreerde zonwering past perfect in de raamopening, waardoor er 
een onzichtbare overgang is tussen het profiel en de stof. Zonwering 
bestelt u samen met de ramen zodat ze op maat gemaakt kunnen worden.

Vaste modules
Modules voor 
comfortventilatie

Modules voor
rookafvoer
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In ons Technische Handboek vindt u de 
belastingcapaciteit van elke afmeting.
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H: Hoogte

W: Breedte

Ontwerp

Matenoverzicht

Zonwering Brandvertragende uitvoering 

Grijs Wit WitZwart! Volgens bouwvoorschriften moeten lichtstraten met ventilerende 
modules minimaal 2,5 meter boven vloerniveau worden geïnstalleerd.

Geen zonwering beschikbaar

Extra lange modules voor Lessenaarsdak en  
Sheddak. Voorzien van een extra sterke beglazing.*

**

** *

*

** *

*

*

** **

** **

Standaard formaat Bijzondere maten, kunnen mogelijk functionele beperkingen met zich  meebrengen
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Afdekkappen
Materiaal: Aluminium (1 mm)  
Oppervlak: Krasbestendige poedercoating
Kleur: "Noir 2100 Sable YW"  
Akzo Nobel

Gootstuk
Materiaal: Aluminium (0,8 - 1,2 mm) 
Oppervlak: PVdt-coating
Kleur: NCS-standaardkleur: 
S 7500-N (RAL 7043)

Afdekkappen op het middengedeelte verbinden twee modules.

Zijaanzicht bovenzijde Lessenaarsdak 5-25°. De motor voor de bediening van de zonwering 
zit verborgen in de stang.

Montage van afdekkappen en gootstuk aan de voorkant  
van de lichtstraat.

Zijaanzicht van bovenzijde Zadeldak 25-40°.

Een wieltje aan de onderkant van de zonwering regelt de 
positie van de draad.

Verbinding tussen profiel, glas en externe afdekkappen.

Zonwering wordt strakgespannen en soepel gehouden door 
een sterke, dunne draad.

De aandrijving is volledig weggewerkt en opent de venti- 
lerende module voor natuurlijke ventilatie of  rookafvoer.

Een zwarte rubberen afdichting zorgt voor een sterke 
verbinding tussen twee modules.

Montage van afdekkappen middengedeelte en bovenkant. 
Lessenaarsdak 5-25°.

Montage van afdekkappen aan zijkant en bovenkant. 
Gootstuk rechts. Lessenaarsdak 5-25°.

Componenten en mogelijkheden interieurzijdeComponenten buitenzijde

Ontwerp
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Multi Sport Centre, Kopenhagen, Denemarken. 60 modules.

SALUS Haus, Bruckmühl, binnenzijde, Duitsland. 64 modules. SALUS Haus, Bruckmühl, buitenzijde, Duitsland.ASSA ABLOY kantoor, Apeldoorn, Nederland. 12 modules.

16 17VELUX

Ontwerp

Praktijkvoorbeelden: Lessenaarsdak 5 – 25°



Schaatsbaan, Lantriac, buitenzijde, Frankrijk. 
60 modules.

Schaatsbaan, Lantriac, binnenzijde, Frankrijk.

Self Regional Healthcare, Greenwood, Verenigde Staten.

Kerk, Erkelenz, Duitsland. 30 modules.

Scholengemeenschap Carl von Ossietzky, 
Bremerhaven, Duitsland. 8 modules.

Herlufsholm internaat, Næstved, Denemarken. 17 modules. Sågbäck Gymnasium, Stockholm, Zweden. 104 modules.
18 19VELUX

Ontwerp

Praktijkvoorbeelden: Lessenaarsdak 5 – 25° Praktijkvoorbeelden: Sheddak 40 – 90°

Praktijkvoorbeelden: Lessenaarsdak met muuraansluiting 5 – 40°



Kantoorgebouw  Gallargues, Frankrijk. 26 modules Wortmann Schuh-Holding KG, Detmold, Duitsland. 216 modules.

Winkelcentrum De Assenburg, Bemmel, Nederland. 90 modules.

Siemens Hoofdkantoor, Ballerup, Denemarken. 228 modules.

Ontwerp

Praktijkvoorbeelden: Zadeldak 25 – 40°
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De Houtloods, binnenzijde.                                                                                      Raiffeisen bank, Mengkofen, Duitsland. 6 modules.

De Houtloods (gerenoveerde oude spoorwegloods), Tilburg, Nederland. 124 modules

Gastronomie, Trier, Duitsland. 44 modules.

Ontwerp

Praktijkvoorbeelden: Zadeldak 25 – 40°
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Roskilde Cathedral School, Roskilde, Denemarken, 14 modules (klaslokaal). Roskilde Cathedral School, Roskilde, Denemarken. 36 modules (aula).

Mirail Universiteit, Toulouse, Frankrijk. 68 modules.                                         Rokatec kantoor, De Meern, Nederland. 54 modules.ATP, Vordingborg, Denemarken. 26 modules.

Ontwerp

Praktijkvoorbeelden: Zadeldak 5° met ondersteunende ligger
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Ontwerp

Green Solution House, Bornholm, Denemarken. 196 modules.

Universiteit van Zuid-Denemarken, Odense, Denemarken. 367 modules.DSV Hoofdkantoor, Hedehusene, Denemarken. 420 modules. 500 Seneca St, Buffalo, Verenigde Staten. 128 modules.

Praktijkvoorbeelden: Atrium Lessenaarsdak en Atrium Zadeldak

26 27VELUX



Prestaties

Waterdichtheid Luchtdoorlatendheid

De module is uitgerust met een afwerkstrip die ervoor zorgt dat  
regen op een veilige manier wordt afgewaterd van het raam naar 
het dakoppervlak. Ook condensatie aan de binnenzijde van de  

constructie wordt afgevoerd via een kanaalsysteem dat het water-
overschot naar het dak brengt.

De modules zijn aan elkaar verbonden door een dubbellaags-afdeksysteem dat tocht voorkomt als het hard waait. De afdekkap, die bovenop 
de twee modules wordt bevestigd, bevat meerdere  drukcompensatiekanalen die de druk op de afdekkappen en de scharnieren verlagen.  
De modules voldoen aan de hoogste classificatie voor luchtdoorlatendheid.

Traditionele lichtraatmaterialen 
veranderen van vorm door thermi-
sche veranderingen. Dit veroor-
zaakt schade aan afdekkappen en 
zorgt voor een verhoogd risico op 
lekkage. Omdat het composiet dat 
gebruikt wordt voor een modulaire 
lichtstraat voor 80% uit glasvezel 
bestaat, zijn de eigenschappen van 
het profiel bijna gelijk aan die van 
het glas. Deze gelijkheid minimali-
seert het risico van tegengestelde 
bewegingen in de constructie, wat 
de strakheid van de scharnieren 
verzekert en de toepassing een  
langere levensduur geeft.

Een dubbellaagssysteem met afdek-
kappen boven- en onderop zorgen voor 
een sterke en duurzame verbinding 
tussen de twee profielen.
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VELUX 
composiet

Aluminium Vurenhout PVC

Lage score betekent geringe thermische uitzetting 

Lineaire expansiecoëfficiënt – (10-6 m/m K) Luchtdoorlatendheid

6.0 3)

22.2 4)     

5.0 4)  

50.4 4)

Regen

Wind

Condensatie

Bron:   1) Goedgekeurd door extern testinstituut  2) Volgens EN ISO 10077-2   3) Waarde gelijk aan glasvezel   4) www.engineeringtoolbox.com   5) Interne VELUX test

Waterdichtheid van de installatie en de module wordt 
getest in een windtunnel met windsnelheden tot aan  
37 m/s (orkaankracht). De test wordt uitgevoerd op de  
volledige installatie met modules en afwerkkappen. 

Volledige installatietest
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Prestaties

Sterkte Energie

De modulaire profielen worden gemaakt van een extreem hard  
composiet. Deze sterkte is het gevolg van een geavanceerd pul- 
trusieproces dat leidt tot een unieke combinatie van buigkracht en 

ongeëvenaarde breukresistentie. Deze combinatie maakt het  
composiet veilig en duurzaam en voorkomt tevens esthetisch  
onwenselijke vervorming.

Een uiterst lage thermische geleidbaarheid en een keur aan energie-
efficiënte beglazingsmogelijkheden  maken de totale modulaire toe-
passing bijzonder energie-efficiënt. Het systeem biedt dubbel of  
triple glas in combinatie met drie verschillende coatings.  

Door de verschillende combinatiemogelijkheden kunt u het product 
kiezen dat precies bij uw wensen past, of u nu bescherming nodig 
heeft tegen hitte of juist tegen kou.

Hoge score betekent weinig doorbuiging

Hoge score betekent hoge kracht (breukresistentie)

A

B

A

B

Flexibele (E-Modulus) – (GPa) 

Buigkracht (N/mm2) Composiet voor modulaire lichtstraten Thermische geleidbaarheid

De  grote starheid van het gepul-
trudeerde composiet verzekert 
een zeer hoge frame- en raam-
profielsterkte. De kracht van het 
materiaal zorgt voor een be-
trouwbaar product en raampro-
fielen die nauwelijks doorbuigen 
en langer mooi blijven.

In tegenstelling tot het materiaal 
van de traditionele lichtstraten 
kunnen met het enorm sterke,  
gepultrudeerde composiet lange-
re en smallere frames en raampro-
fielen worden geproduceerd. Als 
gevolg hiervan kunnen langere en 
slankere profielen worden geko-
zen, wat leidt tot een esthetisch 
hoogwaardig design.

Om het pultrusieproces te starten, worden strengen 
glasvezel van een vezelwiel getrokken. De strengen 
worden door een matrijs geleid, die de glasvezels bun-
delt, zodat ze overeenkomen met het uiteindelijke  
geometrische ontwerp.

Na de matrijs worden de strengen in een verhitte mal 
geduwd, waar de glasvezels onder hoge druk wordt 
gemengd met polyurethaan. Het resultaat bestaat uit 
80% glasvezel en 20% polyurethaan. Gedurende dit 
proces worden de profielen regelmatig getest op on-
zorgvuldigheden in de afmetingen.

Energie-efficiënte beglazing in combinatie met een lage 
thermische geleidbaarheid van de profielen zorgt voor een 
hoge bescherming tegen allerlei koude weertypen.

Uit thermische testen blijkt dat door het ontwerp van de 
profielen koudebruggen niet voorkomen.

Het speciale composiet heeft een 
zeer lage thermische geleidbaar-
heid, die aanzienlijk beter is dan die 
van traditionele profielmaterialen. 
Dit zorgt voor een hoog isolerend 
vermogen.

Lage waarde betekent een hoog isolerend vermogen

Thermische geleidbaarheid (W/mk) 

Bron:   1) Goedgekeurd door extern testinstituut  2) Volgens EN ISO 10077-2   3) Waarde gelijk aan glasvezel   4) www.engineeringtoolbox.com   5) Interne VELUX test
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Aluminium Vurenhout PVC
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Koude buitenlucht
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Prestaties

Dubbele beglazing

Uw= 1.4 W/m2K

Variant. 10, 11, 12

Triple beglazing  

Uw= 1.0 W/m2K

Variant: 16, 17, 18

Beglazing en U-waarden Kleurweergave

Kleurweergave van glaseenheden

Energie-efficiënte beglazing
(LowE)

T-waarde = 77%
g-waarde = 58%
Ra   = 94.47

Variant: 10

Natuurlijk daglicht

Lichte zonwerende coating Sterkere zonwerende coating

Energie-efficiënte coating

Beglazing met lichte zonwerende 
coating (Sun1)

T-waarde = 49%
g-waarde = 27%
Ra   = 90.39

Beglazing met sterkere  
zonwerende coating (Sun2)

T-waarde = 19%
g-waarde = 16%
Ra   = 86.30

Lees meer over onze beglazingseenheden in ons  
Technisch  Handboek, dat u kunt downloaden op 
www.modulairelichtstraten.velux.nlStoelen op de foto’s: Miniature Vitra Design Museum. velux.co.uk/modularskylightsVersion 3.0

VELUX Modular Skylights
Technical Handbook

Zichtbaar daglicht tau

Spectrale waarden (golflengte in nm)
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De coating zal, afhankelijk van de kleurkeuze en de natuurlijke kleur 
van het interieur, een effect hebben op het binnenvallende licht. Op 
de foto’s hieronder ziet u het verschil in kleurweergave en helderheid 

tussen drie verkrijgbare coatings en ongefilterd daglicht (zonder 
glas).

Modulaire lichtstraten zijn uitgerust met energie-efficiënte dub- 
bele beglazing. Triple beglazing voor projecten waarbij een extra 
lage U-waarde wenselijk is, is beschikbaar als alternatief.  

Beide glaseenheden bieden coatings voor verschillende niveaus
van energie-efficiëntie en bescherming tegen zonlicht, en een 
PVB-tussenlaagfolie voor extra veiligheid.

Variant: 11 Variant: 12

Variant: 10Zonder glas

Variant: 11 Variant: 12
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Air Permeability 

Classificatie: EN 12207:2000

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Alle elektrische onderdelen worden uitgebreid getest en voldoen aan  
de relevante EMC-normen. 

VELUX modulaire lichtstraten: klasse 4
Hoogste luchtdoorlaatbaarheidsclassificatie.
Tocht is minder dan 2,6 m3/hm via scharnieren bij  
hoogste (piek)momenten.

Waterdichtheid

Classificatie: EN 12208:2000

Geen waterindringing tot 900 Pa.
900 Pa komt overeen met 134 km/h (37,2 m/s). 
(Orkaan = 32 m/s).

VELUX modulaire lichtstraten: E900

Externe brandprestaties

Classificatie: EN 13501-5 + A1:2009   

BROOF (t1): Geen doorslag van brandende druppels.
BROOF (t4): Geen doorslag door het dak binnen een uur.

VELUX modulaire lichtstraten

Prestaties

Het concept van prefabricatie geeft ons de gelegenheid om onze 
producten uitgebreid te testen op alle denkbare gevaren en belas-
tingen. Testen worden uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving 
onder de zwaarst mogelijke omstandigheden. Deze gelden dan als 
de Norm. Alle producten worden geproduceerd en geassembleerd 

vanuit steeds hetzelfde gecontroleerde productieproces, waardoor 
de eigenschappen van het product altijd exact hetzelfde zijn voor 
een optimale, gegarandeerde kwaliteit.

Getest en gekwalificeerd

Weerstand tegen windbelasting

Classificatie: EN 12210:2001

 Frontale doorbuiging gemeten tot 2000 Pa is minder dan L/300. 
(L = spanlengte).

VELUX modulaire lichtstraten: klasse C5

Brandbestendigheid

Classificatie: EN 13501-2:2007 + A1:2009

Vaste, brandbestendige module (HFS): REI30
Ventilerende, brandbestendige module (HVS): EI30

Kracht

Controle over ultieme kracht

Buigkracht van het VELUX composiet: 1000 N/mm2

Veiligheid op het werk

Doorvalveiligheid

• DGUV Certificaat (DE)
• NARM fragiele dakmontage klasse A
• CWCT TN 66/67 klasse 2

Lopen op VELUX modulaire lichtstraten is niet toegestaan. Echter, de VELUX 
modulaire lichtstraten voldoen aan bovenstaande vereisten en bieden zo een 
hoge mate van doorvalveiligheid tijdens installatie en onderhoud.

Reactie bij brand

Classificatie: EN 13501-1:2007 + A1:2009

VELUX modulaire lichtstraten: klasse B

Brandvertragend en gematigde warmteafgifte.
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Modulariteit

Vaste module
HFC

Modulaire lichtstraten zijn beschikbaar als vaste en ventilerende 
modules. Door de verborgen kettingaandrijving ogen vaste en venti-
lerende modules identiek als ze dicht zijn.
Ventilerende modules scharnieren aan de bovenzijde en kunnen  

gebruikt worden voor zowel comfortventilatie als rookgasafvoer. 
Alle afmetingen zijn goedgekeurd voor rookgasafvoer conform NS-
HEV – EN 12101-2:2003.

Functies

Gemotoriseerde module voor comfortventilatie
HVC
Opent tot 410 mm.

Gemotoriseerde module voor rookafvoer
HVC
Opent tot 700 mm in minder dan 60 seconden.

CE-gecertificeerde modulaire lichtstraten kunnen worden gebruikt 
in elk gebouw waar de nationale, lokale en individuele bouwvoor-
schriften het gebruik van dakraammodules toestaan. Vanwege het 
esthetische voorkomen en de geavanceerde prestaties worden onze 

lichtstraten veel gebruikt in verwarmde gebouwen, voornamelijk in 
gebouwen als ziekenhuizen, scholen, winkelcentra, kantoren, 
musea, etc. Nagenoeg alle gebouwen zijn geschikt voor een modu-
laire lichtstraat.

De lichtstraatmodule Eén module voor alle toepassingen 

Alle modulaire lichtstraten zijn gebaseerd op één 
uniek lichtstraatsysteem en hetzelfde
montageproces. Met andere woorden:
u hoeft de verschillende modules niet te specifice-
ren voor andere toepassingen. 

Het modulaire concept is op elke manier een 
‘one-module fits all’. Daarmee bedoelen we dat u 
dezelfde modulespecificaties kunt gebruiken, of u 
nu voorkeur heeft voor een Lessenaarsdak, Zadel-
dak, Sheddak of een ander lichtstraattype.

Deze unieke modulaire benadering maakt het ont-
werpproces een stuk eenvoudiger, waardoor er 
meer tijd overblijft voor esthetiek, ventilatieopties, 
warmte- en daglichtregulatie, etc. 
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Modulariteit 

Het ontwerp van alle onderdelen is volledig afgestemd op het  
complete systeem. Op onze productiefaciliteiten monitoren we alle 
aspecten om ervoor te zorgen dat alles perfect past en gemonteerd 
kan worden. 
 

Een uniek systeem van montagebeugels met een simpel klem- 
systeem garandeert een voorspelbaar installatieproces, waardoor 
een volledige module in slechts een paar minuten kan worden 
geïnstalleerd.

Ontworpen voor een eenvoudige installatie Het allersnelste installatiesysteem

Beugels en klemmen

De modules worden vastgemaakt met een beugelsysteem van gegalvani-
seerd staal. Dit bestaat uit twee identieke beugels en klemmen boven en 
onder. 

Beugel voor Zadeldak

De beugel voor Zadeldak 25-40° verbindt de twee modules met elkaar in 
de nok, waardoor een constructie ontstaat die zichzelf ondersteunt.

Tijdens het monteren van de modulaire lichtstraten moet er natuur-
lijk bescherming worden geboden tegen weersomstandigheden,  
terwijl het werk binnen gewoon doorgaat. Daarom is snelheid van 
essentieel belang. Modulaire lichtstraten worden zodanig gemaakt 
dat ze volledig zijn afgestemd op het snelst mogelijke montage- 
proces, van het moment van aflevering op de bouwlocatie tot het 
vastdraaien van de laatste schroef.
 

Bij aankomst zijn alle onderdelen met getallen en letters gemar-
keerd. Op die manier is de volgorde aangegeven waarin de onderde-
len moeten worden geïnstalleerd. Modules worden vanaf de pallets  
direct op de vooraf gereedgemaakte subconstructie gehesen en 
worden binnen een paar minuten bevestigd. Gootstukken en  
afdekkappen worden met geprefabriceerde, op maat gemaakte 
componenten vastgezet.

* Dan andere dakramen.
Bewezen door installateurs 

op de bouwlocatie.

Tot 3 keer 
snellere  

installatie*

Het duurt waarschijnlijk 2 tot 3 keer 
langer met een traditionele installatie. “

John Wolff
Wolff Tømmerfirmaet A/S
(installateur bij het Siemens hoofdkantoor 
in Denemarken en het DSV hoofdkantoor in Denemarken)

”
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Buitenzonwering

Behoud een comfortabel binnenklimaat

De Topfix® VMS buitenzonwering van Renson beschermt de binnen-
ruimte tegen overmatige zonnewarmte. Het product is geoptimali-
seerd voor de VELUX modulaire lichtstraten en kan worden ge-
bruikt bij zowel vaste als ventilerende modules. Topfix® VMS wordt 

bevestigd op voetjes die perfect passen op het externe oppervlak 
van de modulaire profielen. Het bedieningssysteem van de rol- 
gordijnen sluit aan bij het VELUX systeem en weerstaat een wind-
belasting tot 120 km/uur. 

Green Solution House, Bornholm, Denemarken.

Wortmann Schuh-Holding KG, Detmold, Duitsland.

Modulaire lichtstraten zijn verkrijgbaar met twee verschillende typen 
geïntegreerde monocrystalline fotovoltaïsche cellen:

1) Het eerste type bestaat uit een semitransparant paneel waarvan 
de ene helft wordt bedekt met gelijkmatig verdeelde, zwarte, 
vierkante, fotovoltaïsche cellen van ongeveer 15 x 15 cm.  
De semitransparante module zet zonnestraling om in elektriciteit 
met een rendement tot 8%.

2)   Het tweede type is opaak en wordt volledig bedekt met  
fotovoltaïsche cellen die niet transparant zijn. De opake  
module zet zonnestraling om in elektriciteit met een rendement 
tot 13%. 

Geïntegreerde zonnepanelen zijn beschikbaar in de standaard  
modulebreedten vanaf 800 - 1000 mm en -hoogten vanaf  
1200 - 2400 mm (vast en ventilerend).

Om maximaal rendement te genereren met de zonnepanelen, raden 
we aan om de panelen aan de kant van de evenaar te plaatsen in een 
schaduwvrije omgeving. De vuistregel is de installatie in een hoek te 
plaatsen die gelijk is aan de breedtegraad min 10%.

Resultaat bestraling op fotovoltaïsche modules die een optimale 
hellingsgraad en locatie op het zuiden hebben (kWh/m2 per jaar).

1000 1200 1400 1600 1800 2000

Zonne-elektricitet gegenereerd door een 1.000 Wp PV- 
systeem met modules die een optimale hellingsgraad en  
prestatieratio hebben (0,75 (kWh/1000 Wp PV per jaar).

750 900 1050 1200 1350 1500

Zonnepanelen

Legenda kaart:

Modulariteit
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Advies en ondersteuning

Download gedetailleerde 2D-illustraties en technische tekeningen. Objecten eenvoudig selecteren en slepen

U vindt objecten in internationale BIM-bibliotheken en op de VELUX website.

Exacte en gedetailleerde AutoCAD-materialen kunt u op onze website down-
loaden voor direct gebruik. De tekeningen bevatten alle relevante beschrijvingen 
en afmetingen. 

U kunt Velux CAD/BIM-objecten gebruiken met de 
meeste standaard tekenprogramma’s. Alle 3D-objecten 
zijn compatibel met Autodesk AutoCAD, Trimble Sketch-

Up en 3D Studio/3DS. De objectgroepen zijn volgens 
buildingSMART (inclusief COBIE, CCS en Omni class)  
gebouwd. 

http://seek.autodesk.com/ www.bimobjects.com www.polantis.com

Ga naar de downloadsectie op: www.modulairelichtstraten.velux.nl Ga naar de downloadsectie op www.modulairelichtstraten.velux.nl                                                                                                                             

Snel, makkelijk 
en nauwkeurig

VELUX 
BIM-objecten

Technische tekeningen, 2D CAD/BIM-objecten, 3D

U vindt meer technische tekeningen 
in ons Technisch Handboek, 
dat u kunt downloaden op: 

www.modulairelichtstraten.velux.nl

! BIM BIM BIM

Download een volledige map met alle materialen betreffende 
modulaire lichtstraten. U kunt de tekeningen ook vinden in ons 
Technisch Handboek. Map en handboek kunt u downloaden op 
onze productwebsite, die hieronder wordt vermeld. 

velux.co.uk/modularskylightsVersion 3.0

VELUX Modular Skylights
Technical Handbook

3D

2D
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!
VELUX modular skylights

Sub-construction for longlight 

Sub-construction for longlight at 5-25° pitch

VELUX modular skylights installed in a longlight solution are build 

on a sub-construction made of wood, steel or concrete. The sub-

construction raises the modules above the roof surface, protecting 

the construction against water and drifting snow, and provides 

the supporting base for the modular skylights. 

The sub-construction is not included in the VELUX delivery. 

The sub-construction as shown in the drawing only represents  

general principles and must be designed and dimensioned to fit 

the specific building project, local architectural style and practice, 

and the directions of other building suppliers.

VELUX modular skylights

Sub-construction for northlight 

Sub-construction for northlight at 40-90° pitch

VELUX modular skylights installed in a northlight solution are build 

on a sub-construction made of steel, wood or concrete finished with 

a steel profile at the top of the bottom section. The sub-construction 

raises the modules above the roof surface, protecting the construc-

tion against water and drifting snow, and provides the supporting 

base for the modular skylights.

The sub-construction is not included in the VELUX delivery. The 

sub-construction as shown in the drawing only represents general 

principles and must be designed and dimensioned to fit th
e specific 

building project, local architectural style and practice, and the di-

rections of other building suppliers.

VELUX modular skylights

Sub-construction for  

Wall-mounted Longlight

Subconstruction for Wall-mounted Longlight at 5-40° pitch

VELUX modular skylights in a wall-mounted longlight solution, can 

be installed on a sub-construction made of steel, wood or concrete 

finished with a steel profile at the top of the bottom section and a 

steel flat bar mounted on the wall. The sub-construction raises the 

modules above the roof surface, protecting the construction against 

water and drifting snow, and provides the supporting base for the 

modular skylights.

The sub-construction is not included in the VELUX delivery. The 

sub-construction as shown in the drawing only represents general 

principles and must be designed and dimensioned to fit th
e specific 

building project, local architectural style and practice, and the di-

rections of other building suppliers.

VELUX modular skylights

Sub-construction for ridgelight 

Sub-construction for ridgelight at 25-40° pitch

VELUX modular skylights installed in a ridgelight solution are build 

on a sub-construction made of steel or concrete. The sub-construc-

tion raises the modules above the roof surface, protecting the con-

struction against water and drifting snow, and provides the 

supporting base for the modular skylights. 

The sub-construction is not included in the VELUX delivery. The 

sub-construction as shown in the drawing only represents general 

principles and must be designed and dimensioned to fit th
e specific 

building project, local architectural style and practice, and the di-

rections of other building suppliers.

VELUX modular skylights

Sub-construction  

for ridgelight with 5° beam

Sub-construction for ridgelight with 5° beam

VELUX modular skylights installed in a ridgelight with 5° beam

solution are build on a sub-construction made of wood, steel or con-

crete. The sub-construction raises the modules above the roof sur-

face, protecting the construction against water and drifting snow, 

and provides the supporting base for the modular skylights. 

The sub-construction is not included in the VELUX delivery. The 

sub-construction as shown in the drawing only represents general 

principles and must be designed and dimensioned to fit th
e specific 

building project, local architectural style and practice, and the di-

rections of other building suppliers.

VELUX modular skylights

Sub-construction Atrium Longlight

Sub-construction for atrium longlight at 5-25° pitch

VELUX modular skylights installed in a atrium longlight solution are 

built on a sub-construction made of steel, wood or concrete finished 

with a steel profile at the top of the bottom section. The sub-con-

struction raises the modules above the roof surface, protecting the 

construction against water and drifting snow, and provides the sup-

porting base for the modular skylights.

The sub-construction is not included in the VELUX delivery. The 

sub-construction as shown in the drawing only represents general 

principles and must be designed and dimensioned to fit th
e specific 

building project, local architectural style and practice, and the di-

rections of other building suppliers.

Ny

Ny

VELUX modular skylights

Sub-construction Atrium Rigdelight

Sub-construction for atrium ridgelight at 25-45° pitch

VELUX modular skylights installed in a atrium ridgelight solution 

are built on a sub-construction made of steel or concrete finished 

with a steel profile at the top of the bottom section. The sub-con-

struction raises the modules above the roof surface, protecting the 

construction against water and drifting snow, and provides the sup-

porting base for the modular skylights.

The sub-construction is not included in the VELUX delivery. The 

sub-construction as shown in the drawing only represents general 

principles and must be designed and dimensioned to fit th
e specific 

building project, local architectural style and practice, and the di-

rections of other building suppliers.

Ny

Ny

Subconstructie

Advies en ondersteuning

Om te zorgen voor een probleemloos installatieproces, 
moet de opbouwrand exact passen bij de specifieke af- 
metingen van het systeem. Modulaire lichtstraten vereisen 
een nauwkeurige opbouwrand met vaste afmetingen. Ook 
de sterkte van de opbouwrand moet voor elk project af-
zonderlijk worden berekend, gebaseerd op het ontwerp en 
de afmetingen van de toepassing. 

De subconstructie maakt dus geen onderdeel uit van het 
geprefabriceerde modulaire systeem.

Download onze handleiding voor subconstructies op:

www.modulairelichtstraten.velux.nl

De VELUX Daylight Visualizer is een professioneel simulatieprogramma dat een nauw-
keurige en visueel overtuigende daglichtanalyse maakt van elke willekeurige daglicht- 
installatie. Met het programma kunt u op een nauwkeurige manier daglichtcondities in 
gebouwen simuleren en analyseren, voor- en  na-scenario’s ontwikkelen en uitgebreide 
rapporten samenstellen om het project te evalueren. Alle projecten kunnen worden  
geïmporteerd of geëxporteerd voor verdere verwerking.  

Een uitvoerige daglichtplanning is noodzakelijk om optimale daglichtcondities te  
creëren in utiliteitsbouw. Het managen van daglicht biedt altijd een meerwaarde, 
bijvoorbeeld door artificieel licht te vervangen om elektriciteit te besparen, of voor  
gratis verwarming via zonnepanelen om energieconsumptie te verminderen.

U kunt de VELUX Daylight Visualizer gratis downloaden op onze website.

VELUX Daylight Visualizer

Een professioneel hulpmiddel voor projecten van elk 
formaat

www.modulairelichtstraten.velux.nl

Lees meer over de opbouwrand in de 
handleidingen op:  

www.modulairelichtstraten.velux.nl

AB

44 45VELUX



 

Ontwerpfase

Installatiefase

Advies en ondersteuning

Om u op weg te helpen, bieden we u professionele 
begeleiding, ook al is uw project nog niet goed- 
gekeurd. 

Tijdens de uitvoering van het project helpen we u 
om de voortgang te monitoren en komen we graag 
bij u op locatie om te adviseren over de essentiële 
zaken betreffende het project. 

U kunt alle technische documentatie downloaden 
van onze websites.

Onze ervaren bouwkundig adviseurs staan voor u 
klaar om u te helpen met de specificaties van uw 
projecten.

Advies

Ondersteuning op locatie

Technische documentatie

Specificatie

We bieden verschillende vormen van training voor 
alle betrokken montagepartners, om zo zeker te zijn 
van optimale veiligheid en efficiëntie op de bouw- 
locatie. De training kan worden gegeven op de 
bouwlocatie waar uw project wordt uitgevoerd.

Instructies
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