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Een zomer zonder 
actieve koeling, het is 
mogelijk ! 
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Doelstellingen van de presentatie 

● Zonneweringen 

● Materialen 

● Zonneweringssystemen 

● Karakteristieken  

● NBN EN 14500 – NBN EN 14501 

● Beheer van zonnewering 

● Interessante linken 
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● In een gebouw 

► Vensters = openingen 

► Energiestromen gaan door deze openingen 

 

 

De problematiek in zijn context 

In = Zonnewinsten 

 

Out = Energieverliezen 



5 

● Beglazing: 

► g = Energietransfer van buiten naar binnen (winsten) 

► U [W/m2K] = Energietransfer van binnen naar buiten (verliezen) 

► Tv = Lichttransmissiefactor 

 

 

Karakteristieken van een venster 

Producteur Composition U

Type V1 Te Re Ae1 Ae2 g TL RL ext RL int RD65 Ug

AGC PLANIBEL Top N 53 23 24 * 0.62 77 13 14 98 1.2

Type V1 (veranda) Te Re Ae1 Ae2 g TL RL ext RL int RD65 Ug

AGC PLANIBEL Top N 51 22 28 * 0.61 76 13 14 98 1.2

Type V2 Te Re Ae1 Ae2 g TL RL ext RL int RD65 Ug

AGC PLANIBEL LOW-E Energy N 37 28 35 * 0.41 69 12 13 NA 1.1

Type V3 Te Re Ae1 Ae2 g TL RL ext RL int RD65 Ug

AGC STOPRAY Safir 31 32 37 * 0.35 61 15 18 95 1.1

Type V4 Te Re Ae1 Ae2 g TL RL ext RL int RD65 Ug

AGC STOPRAY Silver 24 49 27 * 0.26 43 47 42 95 1.1

Type V5 Te Re Ae1 Ae2 g TL RL ext RL int RD65 Ug

AGC PLANIBEL TOP 1.0 42 38 12 8 0.50 70 20 22 95 1.0

Caractéristiques énergétiques Caractéristiques lumineuses
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● Het thermisch comfort verzekeren 

► Beperken van het energieverbruik 

  = Vermijden van energieverbruik voor koeling 

● Het visueel comfort van de gebruikers verzekeren 

 

● Energetisch ideaal: 

► Grote te in de winter 

► Kleine te in de zomer 

 

● Visueel ideaal: 

► Voorkomen dat er direct zicht op de zon is (van binnen naar 

buiten) 

► Tegenhouden van de directe zonnestralen (vlekken door zon 

binnen) 

 

 

Functies van een zonneweringssysteem: 
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● Gebruik van verliezen 

► Binnen of Buiten 

► Welk type ? Welk materiaal ? 

► Welk beheer? 

 

 

 

 

Hoe deze doelstellingen realiseren? 

Bron: RENSON 



Zonneweringen 

● Welke materialen voor de verliezen? 

► Textieldoek 

 ‘screens’, ‘luifels’, ... 

 

 

► Aluminium + afwerking  

 ‘vertikale jaloezieën’  

 ‘Venetiaanse lamellen’ 

 ‘met beweegbare lamellen’ 

 

 

► In inox 

  Geperforeerde platen, gaas,… 

  

 

Bron: DICKSON 

Bron: GRIESSER 

Bron: HAVER & BOECKER 



Zonneweringen 

● Maar ook in andere materialen 

► Glas 

► Plastiek 

► Hout 

► …  

 

 

Aéroport Roissy Terminal 2F Ecole Advancia (Paris) Bron: RENSON 



Doekzonneweringen 

● De eigenschappen van een doek zijn functie van: 

► het materiaal 

 

 
► het weefpatroon 

› Openingcoëfficiënt 

 

 
► de kleur 

 

 



Doekzonneweringen 

● Materiaal voor de draad: 

 

► Glasvezel 

 

► Polyestervezel 

› Vaakst voorkomend 

 

► Acrylvezel 

 

► Polyofin (plastiekvezel): hydrofoob 100% recycleerbaar 

 

 



Doekzonneweringen 

● Weefpatroon: gekruist in hetzelfde vlak. De opgespannen 
draden vormen de schering of ketting. Vervolgens 
worden één voor één andere draden haaks hierop, 
tussen de schering door, ingelegd. Deze draden heten de 
inslag. 

● Patroon: binding verkregen tussen schering en inslag 

● 3 hoofdklassen weefpatronen:  

► Sergé, Natté en Satin 

 

 

 

   

   

Voor zonneweringen Natté Sergé 



Doekzonneweringen 

● Openingscoëfficiënt (FO) 

► Verhouding tussen de oppervlakte van de openingen en de totale 

oppervlakte van het doek 

 

► Verschillende gamma 

› FO ≤ 4 % 

› 4 % < FO ≤ 8 % 

› FO > 8 % 

 

► Is functie van de inslag 

    (en dus van het patroon) 

 

 

 

 

 

 

 



Doekzonneweringen 

● Kleur 

 

► Is functie van de draad 

› Draad geverfd in de massa 

› Draad ondergedompeld in een bad om de kleur te geven 

 

► Is functie van de samenstelling van draden van verschillende 

kleuren 

 

 

 

 

 

 



 

15 

Producteur Référence Poids

Toile EXTERIEURE fibre de verre te,n-h re,n-h r'e,n-h ae tUV tv,n-h rv ,n-h r'v ,n-h OF

Teintes sombre % g/m²

Copaco Sergé - S600 1010 Charcoal 3.6 5.0 4.8 91.4 3.6 3.6 5.2 5.0 3.2 525

Copaco Natté - N380  1001 Charcoal - grey 7.8 11.3 11.2 80.9 7.4 7.7 12.2 12.1 6.9 385

Helioscreen Sergé 2165 -108108 Grey 5.1 14.2 80.7 4.8 4.9 3.0 525

Helioscreen Sergé 2165 -118118 Black 2.6 5.2 92.2 2.6 2.6 3.0 525

Helioscreen Natté 2165 -108108 Grey 10.5 15.9 73.6 10.4 10.5 10.0 460

Helioscreen Natté 2165 - 108118 Grey-black 10.1 9.3 80.6 10.1 10.1 10.0 460

Helioscreen Basket 2120 -118108 Basalt 4.4 9.2 86.4 4.3 4.4 4.0 490

Mermet Natté 4503 3030 Charcoal 3.0 7.0 90.0 3.0 7.0 3.0 560

Mermet Satiné 5500 3030 Charcoal 4.0 5.0 91.0 4.0 5.0 4.0 525

Velux MHL 5060 17.0 3.0 3.0 79.0 17.0 3.0 3.0 15.0

Velux MHL 6060 13.0 14.0 14.0 73.0 12.0 8.0 9.0 10.0

Velux MHL 6080 6.0 8.0 8.0 85.0 6.0 9.0 9.0 5

Producteur Référence Poids

Toile EXTERIEURE fibre de verre te,n-h re,n-h r'e,n-h ae tUV tv,n-h rv ,n-h r'v ,n-h OF

Teintes claires % g/m²

Copaco Natté - N380  0207 White - Pearl grey 16.1 48.8 48.5 35.2 8.5 13.6 53.6 53.2 7.9 385

Copaco Sergé - S600  0707 Pearl grey 10.1 38.3 39.4 51.7 6.0 8.4 39.5 40.4 5.3 535

Copaco Sergé - S600 0202 White 21.0 65.9 13.2 21.2 5.0

Copaco DECO S 803 - DS803  0103 Grey - sand 6.1 23.7 32.3 70.2 4.1 5.4 26.1 35.0 3.5

Copaco DECO N 203 - DN203  0202 White 19.2 68.1 68.5 12.7 5.0 18.3 76.8 77.4 4.5 435

Helioscreen Sergé 2165 -101101 White 18.9 66.9 14.2 3.3 16.1 3.0 525

Helioscreen Natté 2165 -101101 White 24.0 63.0 12.9 9.8 23.9 10.0 460

Caractéristiques lumineusesCaractéristiques énergétiques

Caractéristiques énergétiques Caractéristiques lumineuses

Zonneweringen 

● Welke producten 



Doekzonneweringen 

Invloed van de variatie van de stralingshoek op het 
systeemgedrag 

► Momentaan ( Angulaire zonnefactor) 

► Seizonaal ( Effectieve zonnefactor) 

Bron: HEXCELSCREEN 

facteur solaire selon l'angle d'incidence (protections  intérieure 

et extérieure, couleur claire et foncée, vitrage C)
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Afrollend Klaar 0.28 0.25 

  Donker 0.48 0.43 

Venetiaans Klaar 0.43 0.22 

  Donker 0.52 0.26 



Zonneweringen - Karakteristieken 

● 3 verschillende textielsoorten 

 

Natté Sergé 

T13 – Natté 2165 - White T12 – Sergé 2165 - White T04 – Sergé 2165 - Black 





Code tv,n-h Min Max D 

 

PS_T04 – Sergé 

2165 – Black 

 

2,6 % 3,0 % 4,6 1,6 

 

PS_T12 – Sergé 

2165 – White 

 

16,1 % 15,3 17,8 2,5 

 

PS_T13 – Natté 

2165 – White 

 

23,9 % 15,3 24,5 9,2 

Zonneweringen - Karakteristieken 

● 3 verschillende textielsoorten 

► Impact op normaal-hemisferische lichttransmissiefactor : tv,n-h 

 

 

Invloed van  
de kleur 

Invloed weef- 
patroon 

Hemisferische lichttransmissie: minimale en maximale waarden en variatie 



Zonneweringen - Karakteristieken 

● 3 verschillende textielsoorten 

► Impact op normaal-hemisferische lichttransmissiefactor : tv,n-h 

► Variatie in functie van invalshoek 

 

 



Zonneweringen - Karakteristieken 

  

● Doek T04 Sergé Black 

► Meting – BSDF 

    Bidirectional scattering distribution function (BTDF – BRDF ) 

► Variatie in functie van invalshoek 

 

Weerkaatsing Transmissie Weerkaatsing Transmissie 

Logaritmische schaal 



 

Zonneweringen - Karakteristieken 

 

● Toile T04 Sergé Black 

► Meting – BSDF 

    Bidirectional scattering distribution function (BTDF – BRDF ) 

► Variatie in functie van invalshoek 

 

 Weerkaatsing Transmissie Weerkaatsing Transmissie 



Zonneweringen – met lamellen 

Bron: HEXCELSCREEN 

● Verschillende types zonnewering met lamellen 

 

● Materiaal : 

► Lamellen in aluminium 

 

● Vormen : 

► vertikale lamellen 

(niet voor buiten) 

► versterkte lamellen – geplooide rand 

► versterkte lamellen – gebogen rand 

► lamellen met S profiel 

► lamellen met Z profiel 



Zonneweringen - met lamellen 

Bron: HEXCELSCREEN 

● Invloed van het materiaal op reflectietype : 

► Diffuse en spiegelende component 

 



Zonneweringen - met lamellen 

Bron: HEXCELSCREEN 

● Materiaal : 

► Materiaal (aluminium) 

► Lak (verf, poeder) 

 

● Oppervlakte : 

► Klare of donkere verf 

► Metaliekverf 

► Verf met selectieve coating 

 

● Textuur en ruwheid 

 

 

Note : Coefficient de réflection > 97% 

Bron: ALANOD MIRO SILVER 



Zonneweringen - met lamellen 

Bron: HEXCELSCREEN 

● Beweegbare elementen 

● ‘eenvoudige’ lamellen (breedte 60 à 120 mm) 

 

 

@BBRI @BBRI 



Zonneweringen - met lamellen 

● Beperking : hoogte : 4 m (breedte ook beperkt) 

► Windbelasting (druk of zuiging) 

► Duurzaamheid -> nood aan : 

› versterkte profielen 

› zijdelingse geleiding 

● Te gebruiken met een aangestuurd gemotoriseerd systeem 

 

@BBRI 



Zonneweringen - met lamellen 

Bron: HEXCELSCREEN 

● Variabele hellingshoek in functie 

van de positie 

 

► horizontale lamellen in het  

bovenste deel 

      = Reflector 

 

► hellende lamellen in het onderste 

= Scherm tegen directe instraling 

 

 

@BBRI 



Zonneweringen - met lamellen 

Bron: HEXCELSCREEN 

● Aandacht voor duurzaamheid (verontreiniging, 

instelling,…) 

 

 

@BBRI 



Zonneweringen - met lamellen 

● Profielen in geëxtrudeerd aluminium 

► ‘Dikke’ lamellen 

► Beweegbare delen zijn robuuster 

► ‘Discreet’ in opgetrokken stand 

► Verticale en zijdelingse geleiders 

► Zonder behuizing of onderlat 

 
Bron : Hunter Douglas 



Zonneweringen - met lamellen 

● Profielen in geëxtrudeerd aluminium 

► maximale hoogte: ~ 3,5 m 

Windbelasting (druk of zuiging) 

► grote duurzaamheid durabilité 

 

Bron : Hunter Douglas 



Zonneweringen - met lamellen 

● Profielen in geëxtrudeerd aluminium 

► maximale hoogte: bijna geen beperking 

Windbelasting (druk of zuiging) 

► grote duurzaamheid durabilité 

 

@BBRI 



Zonneweringen - met lamellen 

● Profielen in geëxtrudeerd aluminium 

► Verschillende vormen 

► Verschillende afmetingen 

 

@BBRI @BBRI 



Zonneweringen - met lamellen 

● Opletten op de relatieve positie van de horizontale 

lamellen ten opzichte van de vertikale delen 

@BBRI @BBRI @BBRI 



Zonneweringen - met lamellen 

Berlaymont 
Arch : P. Lallemand, S. Beckers, Berlaymont 2000 

@BBRI 



Zonneweringen - met lamellen 

● Andere materialen 

► Lamellen uit glas 

► Twee glasplaten met daartussen een micro-geperforeerde film 

› Witte buitenkant 

› Zwarte binnenkant 

 

@BBRI @BBRI 

@BBRI 



Berlaymont 
Arch : P. Lallemand, S. Beckers, Berlaymont 2000 

@BBRI 

@BBRI @BBRI 

@BBRI 

@BBRI 

@BBRI 

@BBRI 

@BBRI 



Zonneweringen - met lamellen 

Daglichtfactor bij verschillende hellingshoeken van de lamellen 
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Zonneweringen - met lamellen 

Eclairement relatif pour différentes inclinaisons des lames 
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Zonneweringen - met lamellen 

Directe lichtinval Reflection on the lamellas 

@BBRI @BBRI 

● Andere vaststellingen 

Weerkaatsing op de lamellen 



Zonneweringen - met lamellen 

● Andere materialen 

► Lamellen in glas 

► Geëmailleerd met wisselend lijnmotief 

► Stroken van 17mm (= glasdikte) 

► Email  – ρv = 58 à 68% 

 

@BBRI @BBRI @BBRI 
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@BBRI 

@BBRI 

@BBRI 



Zonneweringen – Gezeefdrukt glas  

● Gezeefdrukt glas = gehard glas, gedeeltelijk bedekt met een 

email, aangebracht met behulp van een textielscherm en met 

een geometrisch motief (ondoorzichtig keramisch of 

doorschijnend. 

 



Zonneweringen – Gezeefdrukt glas 

● Belang van de plaatsing van de zeefdruk 

► Zicht van buitenaf, totaal andere indruk ifv de plaatsing van de 

zeefdruk 

 

►  Zeefdruk op zijde 1 (zichtbaar naar buiten) 

› Matte uitvoering (meer diffuse weerkaatsing op de zeefdruk dan op 

het glas) 

› Geen duurzaamheidsproblemen 

› Maar opletten voor bevuiling (te wijten aan glastextuur) 

►  Zeefdruk op zijde 2 (zichtbaar naar binnen) 

› Meer reflecterend (eerst reflectie op het glas, vervolgens op de 

zeefdruk 

› Opgelet voor de kleuren→ extra heldere beglazing voor de 

kleurweergave 

 



Zonneweringen – zelfklevende folies 

● Belang van de plaatsing 

► Kan de g-waarde enigszins verminderen 

► Relatief gezien weinig doeltreffend in vergelijking met 

buitenzonnewering 

 

Bron:  DDPA confort 



Zonneweringen 

● Andere materialen 

► Fotovoltaïsche elementen 

 

@BBRI @BBRI 

@BBRI 

@BBRI 

@BBRI @BBRI 



Zonneweringen - met lamellen 

● Andere materialen 

► Fotovoltaïsche elementen 

► met reflecterende lamellen 

 

@BBRI @BBRI 

@BBRI 

@BBRI @BBRI 



Zonneweringen – Andere materialen 

● Metalen elementen (bv : roosters) 

► Aandacht voor niet-parallelle roosters in de gevel (structuur of 

motief) → veroorzaakt storende ‘visuele fouten’ 

 

@BBRI 

@BBRI 



Zonneweringen - met lamellen 

 

@BBRI 



Zonneweringen - Innovatiess  

● Vezels geverfd in de massa 

► Kleurvastheid: geverfd in de massa (vezels waarbij kleurstof werd 

toevoegd tijdens het spinnen) 

► Perfect gewapend tegen weersomstandigheden 

● ‘Zelfreinigende’ vezels 

► Nanometrische moleculen  in de samenstelling 

► Barrière tegen water en vuil 

► Behandeling op het doek 

● Brandvertragende vezels 

► Moleculaire keten van de  

gemodificeerde vezel 

@BBRI 

@BBRI 



Zonneweringen 

● Referentienormen : EN 14500 en EN 14501 

 

► NBN EN 14500 : Zonneschermen en luiken - Thermisch en 
visueel comfort - Beproeving- en berekeningsmethoden 

► NBN EN 14501 : Zonneschermen en  

luiken - Thermisch en visueel comfort  

Prestatiekenmerken en classificatie 

 

  Combinatie Beglazing 

  + Zonnewering 

 

 



Zonneweringen - NBN EN 14501 

● Thermisch comfort 

► Controle op de zonnewinsten – Totale zonne-

energietransmissiefactor gtot  

► Secundaire warmtetoedracht – Secundaire 

warmteoverdrachtsfactor qi, tot  

► Bescherming tegen directe transmissie – Zonnetransmissiefactor 

normaal/normaal te, n-n 

● Visueel comfort 

► Controle op ondoorzichtigheid 

► Controle op schittering 

► Nachtprivacy 

► Visueel contact met buiten 

► Gebruik van natuurlijk daglicht 

► Kleurweergave 

 



Zonneweringen - NBN EN 14501 
 

● Controle op de zonnewinsten – Totale zonne-
energietransmissiefactor gtot  

► Vereenvoudigde en gedetailleerde methode 

► Bepaald op basis van (vereenvoudigde methode) : 
› te :  zonnetransmissiefactor van het product 

› re f: zonnereflectiefactor  van de buitenzijde van het product 

› g : zonnefactor van de beglazing 

› U : thermische warmteoverdrachtscoëfficiënt van de beglazing 

 

Klasse 0 1 2 3 4 

Zeer weinig 

effect 
Weinig effect Matig effect Goed effect Zeer goed effect 

 

gtot 

 

gtot ≥ 0,50 0,35 ≤ gtot < 0,50 0,15 ≤ gtot < 0,35 0,10 ≤ gtot < 0,15 gtot < 0,10 



Zonneweringen - NBN EN 14501 
 

● Secundaire warmtetoedracht – Secundaire 
warmteoverdrachtsfactor qi, tot 

► zonnestraling, gemeten met de directe zonnetransmissiefactor 
te,tot ; 

► warmte (thermische straling en via convectie), gemeten door de 
warmteoverdrachtsfactor 

Klasse 0 1 2 3 4 

Zeer weinig 

effect 
Weinig effect Matig effect Goed effect Zeer goed effect 

 

qi, tot 
 

qi, tot > 0,30 0,20 ≤  qi, tot < 0,30 0,10 ≤  qi, tot < 0,20 0,03 ≤  qi, tot < 0,10 qi, tot < 0,03 



Zonneweringen - NBN EN 14501 
 

● Bescherming tegen directe transmissie – 
Zonnetransmissiefactor normaal/normaal te, n-n 

 

 

 

 

 

 

 
● Horizontale of vertikale lamellen met niet geperforeerde lamellen behoren tot klasse 4 gezien de lamellen zo 

georiënteerd zijn dat er geen directe zonne-inval kan zijn 

 

 

 

Klasse 0 1 2 3 4 

Zeer weinig 

effect 
Weinig effect Matig effect Goed effect Zeer goed effect 

 

te, n-n 

 

te, n-n >0,20 0,15 ≤ te, n-n < 0,20 0,10 ≤ te, n-n < 0,15 0,05 ≤ te, n-n < 0,10 te, n-n < 0,05 



Zonneweringen - NBN EN 14501 

● Opaakheid 

► Verduistering (projectieschermen, film/video-beelden, 

nachtrustbevorderend in slaapkamers,…) 

► Ondoorzichtigheid (ter bescherming van kunstwerken en 

meubilair, radiologie, fotochemie, fotografie - studio/bad,…)  

 

 

Productperformantie 

 

Productclassificatie Klasse 

Geen lichtwaarneming bij een 

verlichtingsniveau hoger dan 

10 lux 
Verduisterend 

1 

Geen lichtwaarneming bij een 

verlichtingsniveau hoger dan 

1 000 lux 

2 

Geen lichtwaarneming bij een 

verlichtingsniveau hoger dan 

75 000 lux 

Opaak 3 



Zonneweringen - NBN EN 14501 

● Controle op schittering 
► Verminderen van de lichtcontrasten tussen verschillende zones 

in het blikveld 

► Voorkomen van hinderlijke reflecties op het beeldscherm als 
gevolg van de luminantie van het venster 

 

 

 

 

 

 

 

 
● met CO = tv, n-n = 0 en tv, n-dif < 2 %, 4 % of 8 %, de gemiddelde luminantiewaarden op de binnenzijde van het doek 

zijn wellicht lager dan, respectievelijk, 1 000 cd/m2, 2 000 cd/m2 of 4000 cd/m2 

tv, n-n 

tv,n-dif 

 

tv, n-dif < 0,02 0,02 ≤ tv, n-dif < 0,04 0,04 ≤ tv, n-dif < 0,08 tv, n-dif ≥ 0,08 

tv, n-n > 0,10 0 0 0 0 

0,05 < tv, n-n ≤ 0,10 1 1 0 0 

tv, n-n ≤ 0,05 3 2 1 1 

tv, n-n = 0,00 4 3 2 2 



Zonneweringen - NBN EN 14501 

● Nacht privacy 

► Capaciteit van een binnenzonnewering of een 
buitenzonnewering om, in volledig gesloten of neergelaten 
toestand, personen te onttrekken aan het zicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 
● Deze tabel kan gebruikt worden bij Venetiaanse zonneblinden, met volledig geperforeerde en gesloten lamellen, 

waarbij  tv, n-dif = 0. 

tv, n-n 

tv,n-dif 

 

tv, n-dif < 0,04 0,04 ≤ tv, n-dif < 0,15 tv, n-dif ≥ 0,15 

tv, n-n > 0,10 0 0 0 

0,05 < tv, n-n ≤ 0,10 1 1 1 

tv, n-n ≤ 0,05 2 2 2 

tv, n-n = 0,00 4 3 2 



Zonneweringen - NBN EN 14501 

● Visueel contact 

► Capaciteit zodat een observator van binnen een lokaal (op 1 m 
afstand van de volledig neergelaten zonnewering), een persoon 
of object aan de buitenzijde (op 5 m van die zonnewering) kan 
onderscheiden 

 

 

 

 

 

 

 

 
● Voor uitrusting met horizontale of vertikale oriënteerbare, niet-geperforeerde lamellen, gebruikt men  

 tv, n-n en tv, dir-dif  in de gevallen met schuine invalshoeken. 

tv, n-n 

tv,n-dif 

 

tv, n-dif < 0,04 0,04 ≤ tv, n-dif < 0,15 tv, n-dif ≥ 0,15 

tv, n-n > 0,10 4 3 2 

0,05 < tv, n-n ≤ 0,10 3 2 1 

tv, n-n ≤ 0,05 2 1 0 

tv, n-n = 0,00 0 0 0 



Zonneweringen - NBN EN 14501 

● Gebruik van daglicht 

► Capaciteit van de zonnewering om de tijd waarbij kunstlicht 
nodig is, te beperken 

► Capaciteit van de zonnewering om het beschikbare daglicht 
optimaal te benutten. 

 

 

 

 

 

 
● Voor uitrusting met horizontale of vertikale oriënteerbare, niet-geperforeerde lamellen, gebruikt men  

 tv, n-n en tv, dir-dif  in de gevallen met schuine invalshoeken. 

 

Klasse 0 1 2 3 4 

 

tv, diff-h 

 

tv, diff-h < 0,02 0,02 ≤ tv, dif-h < 0,10 0,10 ≤ tv, dif-h < 0,25 0,25 ≤ tv, dif-h < 0,40 tv, dif-h ≥ 0,40 



Zonneweringen - NBN EN 14501 

● Kleurweergave 

► Berekening van de kleurweergave-index 

► Capaciteit van een lichtbron om de verschillen tussen  de 
kleuren binnen het zichtbaar  
spectrum goed weer te geven 

 

► Berekening volgens NBN EN 410 

► Ra 

► Waarde tussen 0 à 100 

 

► 100 : ideaal wit licht 

 (natuurlijk licht) 

► 0 : monochroom licht 

(straatverlichting) 



Zonneweringen – Beheersysteem 

● Belang van het beheersysteem 

● Meest toegepast principe: 

► Regeling ifv energetische straling 

› 150 -  180 W/m2     (op de gevel) 

► Regeling ifv de vertikale zonnestraling op de gevel 

› 15.000 - 20.000 lx 

● Meest aanvaard automatisch systeem : 

► Manuele bediening met 2x per dag overname door systeem 

● Externe beperkingen : 

► wind, regen, vorst, brand,… 



Schéma de gestion des stores à 
lames en verre du Berlaymont 



Interessante softwaretools 

● Light Tool 

► http://www.helioscreen-lighttool.com/ 
 

http://www.helioscreen-lighttool.com/
http://www.helioscreen-lighttool.com/
http://www.helioscreen-lighttool.com/


Interessante softwaretools 

● VEROSOL Savings calculator 

► http://www.verosol.com/savings-calculator/index_au.html 
 

http://www.verosol.com/savings-calculator/index_au.html
http://www.verosol.com/savings-calculator/index_au.html
http://www.verosol.com/savings-calculator/index_au.html


Interessante softwaretools 

● Textinergie 

► http://www.textinergie.org/ 
 

http://www.textinergie.org/


Interessante softwaretools 

● D-LITE 

► http://d-lite.org/index.php 

► / 
 

http://d-lite.org/index.php
http://d-lite.org/index.php
http://d-lite.org/index.php
http://www.textinergie.org/


Interessante softwaretools 

● Energy Plus (LBNL) 

► http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/ 
 

● PARASOL (Lund University) 

►  http://ww.parasol.se/ 
 

● RESFEN/COMFEN (LBNL) 

► http://window.lbl.gov/software/resfen/resfen.html 

► http://window.lbl.gov/software/comfen/comfen.html 
 

● WIS (Window Information Systems) 

► http://www.windat.org/wis/html/index.html 
 

● Window (LBNL) 

► http://windows.lbl.gov/softawre/window/window.html 

 

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/
http://ww.parasol.se/
http://window.lbl.gov/software/resfen/resfen.html
http://window.lbl.gov/software/comfen/comfen.html
http://www.windat.org/wis/html/index.html
http://windows.lbl.gov/softawre/window/window.html
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● www.wtcb.be 

● www.wtcb-licht.be 

 

Interessante documentatie 

●   

http://www.cstc.be/
http://www.wtcb-licht.be/
http://www.wtcb-licht.be/
http://www.wtcb-licht.be/
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● www.normen.be 

 

Normen- Antenne Energie en binnenklimaat 
 

●   

http://www.normes.be/


 

 

 

 

 

 

 

Met de steun van de Technologische Dienstverlening 
“Ecobouwen en Duurzame ontwikkeling” in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest gesubsidieerd door het Brussels 
Instituut voor Onderzoek en Innovatie (InnovIRIS) 
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Contact 

 

Arnaud DENEYER 

Hoofd laboratorium Licht en Gebouw 

Gegevens 

  : + 32 2 655 77 11 

E-mail : arnaud.deneyer@bbri.be 


