VELUX ovenlysmoduler

Underkonstruktion til
vægmonteret lysbånd

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd med 5-40° hældning
VELUX ovenlysmoduler, der vægmonteres som lysbånd, kan
fastgøres på en underkonstruktion af enten stål, træ eller beton.
Til konstruktionen anvendes et stålprofil, der er placeret øverst i
bundsektionen, samt fladstål, som er monteret direkte på væggen.
Underkonstruktionen danner et fast fundament for ovenlysmodulerne
og hæver modulerne over tagfladen, så tagkonstruktionen
opnår beskyttelse mod vand og fygesne.

Underkonstruktionen er ikke en del af VELUX leverancen, og det
grafiske materiale i denne brochure beskriver udelukkende de
generelle principper for tilvirkning af underkonstruktioner. Enhver
underkonstruktion skal udvikles og dimensioneres, så den passer til
det specifikke projekt, den givne arkitektur og byggeteknik samt
evt. anvisninger fra øvrige leverandører.

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd

VELUX

Aksonometri

A:
B:
C:
D:
O:
P:
R:

Åbningsbredde
Åbningslængde
Bredde på underkonstruktion
Længde på underkonstruktion
Gavlhøjde
Højde på vægstålprofil
Placering af not

R

P

O

210

min
± 5m

m

B

A

D±5

210

± 5m

210

m

C±
± 5m

m

5

mm

200

2

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd

VELUX

3

Byggeplads mål
Opstalt
Åbningsbredde
Åbningslængde
Bredde på underkonstruktion
Længde på underkonstruktion
Gavlhøjde
Højde på vægstålprofil
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Afstand mellem stålprofiler
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Overgang til væg
Væggens overflade og materiale skal være egnet til hæftelse med
skruer, og fræsning af not eller klargjort til anvendelse med tætningsmidler.
Efter fræsning skal noten til montering af inddækningens øverste
del tætnes igen.
Er væggen uegnet til fræsning, kan den øverste del udelades. I stedet
forsegles den primære inddækning direkte på væggen med tætningsmiddel. Valg af tætningsmiddel til not og forsegling skal være i
overensstemmelse med nationale regler, lokal byggeskik og evt.
anvisninger fra øvrige leverandører.
Tætningsmiddel er ikke en del af VELUX leverancen.

Overgang til tag
Ved montering af tagpap skal overfladen klargøres i overensstemmelse med gældende standarder for tagmaterialer og god
byggeskik.
Tagpappet fastgøres på ydersiden af underkonstruktionen inden
montering af ovenlysmodulerne.

Dimensionering af underkonstruktion
Efter montering af ovenlysmodulerne kan tagkonstruktionen
deformere. Deformationer kan opstå i forbindelse med tagdækning,
montering af diverse installationer og som følge af ydre påvirkninger,
f.eks. sne- og vindlast. Underkonstruktionen skal være konstrueret
til at kunne modstå alle disse påvirkninger, og deformationer må
ikke overstige 1 /400 x underkonstruktionens fulde længde både
lodret og vandret.
Efter færdigmontering skal underkonstruktionen sikres mod
indtrængning af vand til tagkonstruktion og isolering.
Kontakt din lokale VELUX leverandør for oplysninger om bæreevne
og ovenlysmodulernes vægt.

1/400 x L
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Underkonstruktionstyper

Tværsnit top

variable
R

15 mm

100 mm

8-11 mm

Mulige underkonstruktionstyper ved vægmonteret lysbånd.
Bemærk, den øverste not i væggen kan udelades. I stedet forsegles
den primære inddæknings øverste del direkte til væggen ved hjælp
af et tætningsmiddel eller en lignende forsegler.

Fastgørelse af ovenlysmoduler til væggen
Fladstål
Vægmonterede ovenlysmoduler skal monteres på et stykke fladstål,
der er fastgjort til væggen. Fladstålet skal være 100 mm bredt og
8-11 mm tykt. For at sikre plads til gribebeslag, skal der være mindst
15 mm frirum under stålet både lodret og vandret.

Antal og størrelser på skruer m.m., der skal bruges til at fastgøre stålprofiler til bygningen, dimensioneres til det enkelte
projekt af den ansvarlige konstruktionsingeniør.

Krav til fladstål:

½ ½
• Den underliggende plint skal have samme længde som fladstålet
• Stålet gøres fast ved hjælp af skruer eller bolte langs stålets
midterakse.

• Undgå at placere gribebeslaget, hvor to stykker fladstål
mødes.
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Underkonstruktionstyper

Tværsnit bund
Mulige underkonstruktionstyper ved vægmonteret lysbånd. Bemærk, at den nævnte
bredde beskriver afstanden fra den ydre del af det færdige tagmateriale til den inderste
side af træ eller stålprofilen.

Træ med fladstål

Træ med trælægte

Stål med stålprofil

210 mm

210 mm

min.
200 mm

min.
200 mm

Beton med stålprofil

min.
200 mm

Beton med fladstål

25 mm

25 mm

210 mm

210 mm

min.
200 mm

210 mm

min.
200 mm

Længdesnit
I gavlkonstruktionen til vægmonteret lysbånd med 5-40° hældning skal underkonstruktionens højde være mindst 200 mm ved ovenlysmodulernes front.

210 mm
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Fastgørelse af ovenlysmoduler til underkonstruktionen
Stålprofiler
Den øverste del af underkonstruktionen kan færdiggøres med
et stålprofil eller et stykke fladstål, der sikrer et jævnt og stabilt
underlag for ovenlysmodulerne og gør det muligt at anvende
monteringsbeslag med spændeskruer.
Antal og størrelser på skruer m.m., der skal bruges til at
fastgøre stålprofiler til underkonstruktionen, dimensioneres til
det enkelte projekt af den ansvarlige konstruktionsingeniør.

100 mm
8-11 mm

15 mm

Følgende standard stålprofiler egner sig til montering af
VELUX ovenlysmoduler som lysbånd.
EU stålbjælke:

Britisk stålbjælke:

INP 220

UB 178 x 102 x 19

IPE 200

UB 203 x 102 x 23

HE100A

UB 254 x 102 x 22

HE100B

UB 254 x 102 x 25

210 mm
Underkonstruktion i stål eller træ med stålprofil

UB 305 x 102 x 25
UB 305 x 102 x 28
UB 305 x 102 x 33

100 mm
15 mm

Ønskes en stærkere konstruktion, kan stålprofilet erstattes med et
kraftigere profil. Ændringen kræver, at der anvendes monteringsbolte i en anden størrelse. Boltene bestilles separat hos
VELUX Danmark. Anvend følgende profiler.
EU stålbjælke:

Britisk stålbjælke:

INP 240, 260, 280

UB 305 x 127 x 37

IPE 220, 240

UB 305 x 127 x 42

HE120A

UB 356 x 127 x 33

8-11 mm
25 mm

235 mm
Underkonstruktion i beton med stålprofil

HE120B

Stålprofilets rethed
Maksimal tolerance for stålprofilets rethed
er 2 mm for hver løbende 2 meter.

Max. 2 mm / 2 m

Max. 2 mm / 2 m
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Fladstål
Ved montering af ovenlysmoduler på fladstål skal stålet være
100 mm bredt og 8-11 mm tykt. For at sikre plads til gribebeslag,
skal der desuden være mindst 15 mm frirum under stålet både
lodret og vandret.

Antal og størrelser på skruer m.m., der skal bruges til at
fastgøre stålprofiler til underkonstruktionen, dimensioneres til
det enkelte projekt af den ansvarlige konstruktionsingeniør.

Krav til fladstål:

½ ½
• Den underliggende plint skal have samme længde som fladstålet.
• Stålet gøres fast ved hjælp af skruer eller bolte langs stålets
midterakse.

• Undgå at placere gribebeslaget, hvor to stykker fladstål
mødes.

100 mm
15 mm

100 mm
8-11 mm

15 mm
min. 15 mm

min. 15 mm

210 mm
Underkonstruktion i stål eller træ med fladstål

8-11 mm
25 mm

235 mm
Underkonstruktion i beton med fladstål

Fladstålets rethed
Maksimal tolerance for fladstålets rethed er
2 mm for hver løbende 2 meter.

Max. 2 mm / 2 m

Max. 2 mm / 2 m
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Trælægter

100 mm

Ovenlysmodulet monteres på lægten ved
hjælp af skruer, der føres igennem skoene.
Disse skruer indgår ikke i VELUX leverancen,
hvorfor det er kundens ansvar at anvende
skruer med de korrekte dimensioner. Der er
4 huller i hver sko med hhv. 2 x ø5 og
2 x ø8,5.

25 mm

210 mm
Underkonstruktion i træ med trælægte
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Underkonstruktionen for vægmonteret
lysbånd kan også færdigmonteres på en
trælægte. Ovenlysmodulets nederste sko
skrues direkte i trælægten uden brug af
gribebeslag.

VELUX Danmark A/S
Breeltevej 18
2970 Hørsholm
Telefon 45 16 45 16
velux-dk@velux.com
velux.dk/ovenlysmoduler

