5.1.1

Roedensysteem DC

Fotograaf: Norbert van Onna

Onze serie aluminium profielen met milieuproductverklaring (EPD).
Ook verkrijgbaar als gecertificeerd component voor een passive house.
Roedensysteem DC

Uniek roedensysteem

• voor montage in daken met een helling van min. 2° en gevels
• milieuproductverklaring (EPD) conform ISO 14025 en EN 15804
• het systeem heeft een abZ-goedkeuring (algemene goedkeuring
bouwtoezicht) Z-14.4-486 van de Duitse technische bouwautoriteiten.
• lage warmtetransmissie Ug tot 0,5 W/m2K
• rondom thermisch gescheiden roeden en dwarsregels
• weerstand tegen windbelasting conform EN 13116:2001-07
toelaatbare belasting: 2,0 kN,
verhoogde belasting: 3,0 kN
• waterdichtheid klasse RE1950 conform EN 12154:1999-12
• luchtdichtheid klasse AE conform EN 12152:2002-02
• twee waterafvoerniveaus
• roeden en dwarsregels met een profielbreedte van 60 mm
• profielhoogte roeden 35-190 mm
• glasdikte tot 60 mm
• keuze uit verschillende profielen
• ventilatieklep VENTRIA voor dagelijkse comfortventilatie en
gecertificeerde rook- en warmteafvoer met CE-markering
conform EN 12101-2
• het systeem zonder ventilatiekleppen biedt uitstekende thermische isolatie en voldoet aan de passive house-norm (Passive
House Institute Nr. 0538ic03).

Dit thermisch onderbroken roedensysteem bestaat uit aluminium
profielen, verticale roeden en horizontale dwarsregels die met
EPDM afdichtingen zijn uitgerust. Aan de buitenzijde bevatten
de profielen aluminium afdeklijsten en klemlijsten met EPDM
afdichtingen, die de isolerende beglazing op zijn plek houden.

VELUX Commercial

Het systeem kan zelfdragend of op een stalen, betonnen of houten
draagconstructie worden geplaatst. De roeden en dwarsregels
hebben een profielbreedte van 60 mm. De profielhoogte wordt
bepaald aan de hand van de overspanning, waarbij rekening wordt
gehouden met het gewicht van de constructie en de externe
belasting. De dampspanning compensatie van het drukprofiel
vindt plaats aan de zijkant van de verticale roede.

Betrouwbare afvoer
De verbinding tussen de roeden en de dwarsregels wordt gerealiseerd met verbindingselementen die voor een spanningsvrije
uitzetting zorgen. Het systeem is uitgerust met alle benodigde
goten en accessoires die een waterafvoerende laag creëren boven
de profielverbindingen.
De afvoer gebeurt via goten in de roeden en dwarsregels. Het
systeem is zo ontworpen dat de afvoergoten van de roeden en
dwarsregels op verschillende niveaus liggen. Dit water wordt aan
de onderzijde van de hoofdroede afgevoerd.

Belangrijkste voordelen
• bijna onbegrensde ontwerpvrijheid
• het systeem kan zowel zelfdragend als op een onderliggende
constructie worden uitgevoerd.
• geavanceerde aluminium profielen met een speciaal ontworpen
verbinding tussen horizontale en verticale roeden
• bevestigingsmiddelen van roestvrij staal
Te combineren met:
• rook- en warmteafvoer met VENTRIA kleppen
• dagelijkse comfortventilatie met VENTRIA kleppen
• doorvalveilige beglazing
• binnen- of buitenzonwering via externe partners
• fotovoltaïsche beglazing
• verrijdbare platforms
Luchthaven Düsseldorf (lichtstraat)

Roede

Dwarsregel

VELUX Commercial

Alternatieve ontwerpmogelijkheden
De verlijmde variant is een alternatieve ontwerpmogelijkheid,
ideaal voor daken met een lage hellingsgraad. Deze variant is
uitgerust met een kitafdichting die waterdichtheid garandeert en
roestvrij stalen drukplaten die om de 300 mm worden bevestigd
in plaats van druk-/afdeklijsten. Ook kan de beglazing vierzijdig
worden ingeklemd met stalen strips op de binnenruit met een
terugliggende randafdichting.
Vooral in daken met een lage hellingshoek wordt het
zelfreinigende effect van de beglazing verminderd. Om die reden
is het ideaal en voorkomt het dat water en vuil ophopen op de
standaard horizontale druk-/afdeklijksten.

Sint Lucas, Eindhoven

Dwarsregel
verlijmde variant

Detail stalen aanzuigplaat
bij verlijmde variant

Beglazing en warmte-isolatie
Beglazing
Bij hoog geplaatste beglazing moet er gelamineerde letselveilige
beglazing (klasse 1B1) worden gebruikt.
Indien er een doorvalrisico met niveauverschil is, moeten tevens
de regels voor doorvalveilige beglazing worden gevolgd.
Voor inspectie en onderhoud zijn er eisen met betrekking tot
incidentele beloopbaarheid.
Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met de nationale
bouwvoorschriften en benodigde vergunningen.

Technische regels en normen - beglazing
De bouwkundige eisen hangen af van de locatie en toepassing
van het systeem in het bouwwerk.
Beglazing moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012, de Eurocodes
(constructieve veiligheid) en de NEN 2608 (Vlakglas voor
gebouwen).
Met betrekking tot breukgedrag geldt NEN-EN 12600
(slingerproef, stootbelastingproef en classificatie).
Voor verticale beglazing geldt aanvullend NEN 3569
(Veiligheidsbeglazing in gebouwen).
VELUX Commercial

Warmte-isolatie
Doorlopende isolatiestrips van XPS schuim worden tussen de
beglazingseenheden geplaatst en zorgen samen met de EPDM
afdichtingen voor een geavanceerd thermisch onderbroken
systeem.
De profielserie bereikt een Uf-waarde van 1,2 W/m²K. In
combinatie met de beglazing en andere componenten bereikt de
constructie zeer goede Uw-waarden. Testen en berekeningen zijn
uitgevoerd conform EN 10077-2.

Statische berekening

Energie-efficiëntie en EPD

De complete oplossing wordt statisch berekend door onze technisch
specialisten en moet geverifieerd worden door de klant, rekening
houdend met het gebruik en de omgeving van het gebouw. Er dient
tevens rekening gehouden te worden met relevante technische basisregels, standaardspecificaties en technische gegevens.

• het systeem heeft een milieuproductverklaring (EPD) conform
ISO 14025 en EN 15804
• door gebruik van ABS isolatoren en speciale EPDM pakkingen
wordt er een hoge energie-efficiëntie gerealiseerd
• het systeem biedt uitstekende thermische isolatie en voldoet
aan de passive house-norm (Passive House Institute
Nr. 0538ic03). Dit product is niet compatibel met kleppen voor
comfortventilatie of rookafvoer

CERTIFICATE
Certified Passive House Component

Component-ID 0538ic03 valid until 31st December 2022

Passive House Institute
Dr.Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Germany
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Category:
Manufacturer:

Glass roof
JET Brakel Aero GmbH,
Voerde,
Germany
Product name: BA5/6 PH, Glasdach
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1.00 W/(m K)
1.00 W/(m2 K)
0.70 W/(m2 K)
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This certificate was awarded based on the following
criteria for the cool, temperate climate zone
Comfort
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www.passivehouse.com

Passive House-certificaat
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COMPONENT
Passive House Institute

Testcertificaat dichtheid en windbelasting

veluxcommercial.com
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cool, temperate climate

Passive House
efficiency class
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Geldig vanaf datum publicatie tot nieuwe editie. Versie: mei 2022. Niet verantwoordelijk voor drukfouten, andere fouten en technische wijzigingen.

Gebruik van een mobiel platform

