Producten met
Politie Keurmerk Veilig Wonen

www.velux.nl

Politiekeurmerk Veilig Wonen®
Inbraakwerende tuimelvensters

Voordelen
Voldoet aan weerstandsklasse 2 volgens
NEN 5096 en komt daardoor in aanmerking voor
het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.
Achtergrondventilatie blijft mogelijk terwijl het
dakraam vergrendeld is.
Voorzien van inbraakwerend P4A glas en
geïntegreerde veiligheidssloten.

Aanbevolen om toe te passen bij opklimbaarheid
en alle situaties onder 5,5 m hoogte.
Voorbereid op eenvoudige montage van raamdecoratie en zonwering door het Pick&Click!TM
systeem.
Voorzien van ThermoTechnologyTM
isolatiemateriaal voor betere isolatie.

Afwerking
Type GGL
FSC-gecertificeerd grenenhout
Wit afgelakt
(NCS S 0500-N)

PEFC/09-31-020

Prijzen & afmetingen

Type GGU
PEFC-gecertificeerde grenenhouten
kern met witte kunststof
beschermlaag

PRODUCT
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* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek
van het rode veld [*] de maatcodering over.

Bestelcode *

Maatcodering dakraam

CK02

CK04

FK04

FK06

MK04

MK06

MK08

Buitenwerkse maten in cm

55x78

55x98

66x98

66x118

78x98

78x118

78x140

GGL [*] 2070Q

Politiekeurmerk Veilig Wonen®, wit afgelakt

8

357,02

375,21

396,69

411,57

419,01

447,93

462,81

GGU [*] 0070Q

Politiekeurmerk Veilig Wonen®, vochtbestendig

8

456,20

454,55

491,74

481,82

490,91

526,45

543,80

Installatieproducten
EDW [*] 0000

Gootstuk voor geprofileerde dakbedekking

3

64,46

66,12

68,60

69,42

71,07

77,69

80,17

EDW [*] 2000

Gootstuk inclusief BDX & BFX

3

100,83

104,13

107,44

111,57

113,22

120,66

125,62

- Technische waarden op pagina 32
of kijk op www.velux.nl/70Q

Specifieke
toepassing

Overig

Ventilatie

Matenoverzicht
114

52°–90°

134

70
78

98

Elektrisch

Accessoires

35°–44°

m
0c
16
ca. 90 cm

55

41°–54°

Zonne-energie

ca. 200 cm

94

m

78

0c

66

14

55

Aanbevolen maat

78 cm

cm

Handbediend

118
cm

Gecombineerde
dakramen

98 cm

Enkele
dakramen

CK02
0,22
CK04 FK04
0,29

118

MK04

PK04

UK04

0,38

0,47

0,60

0,91

FK06

MK06

PK06

SK06

UK06*

0,47

0,59

0,75

0,95

1,14

MK08

PK08

SK08

UK08

0,72

0,92

1,16

1,40

MK10

PK10

SK10

UK10

0,84

1,07

1,35

1,63

140

160

Extra veiligheidsslot ZOZ 159K
Met één vingerdruk is de opening van het dakraam
te beperken door het slot wat in het frame wordt
geboord. Te gebruiken bij reguliere dakramen
Pagina 188.

Uitzetbegrenzer ZOZ 010KA
Begrenst de maximale opening van een regulier
dakraam. Pagina 188.

180
vet = maatcodering
dun = zichtbaar glasoppervlak in m²

* De maat UK06 is beschikbaar voor vervanging van
oude dakramen met dezelfde maatvoering. Voor
deze maat is echter géén standaard raamdecoratie
beschikbaar. Deze moet op maat worden besteld.

MK10

PK04

PK06

PK08

PK10

SK06

SK08

SK10

UK04

UK06

UK08

UK10

78x160

94x98

94x118

94x140

94x160

114x118

114x140

114x160

134x98

134x118

134x140

134x160

521,49

484,30

614,88

503,31

521,49

557,85

528,10

561,16

592,56

614,88

659,50

623,97

663,64

612,40

565,29

594,21

667,77

86,78

85,12

88,43

91,74

92,56

95,04

99,17

104,96

98,35

133,88

128,93

133,88

138,02

141,32

141,32

147,93

155,37

144,63

616,53

674,38

729,75

104,96

109,92

114,88

160,33

166,12

Lichtkoepels - schalen en opstanden
Iedere lichtkoepel bestaat uit een schaal en een opstand. Alle combinaties zijn mogelijk.

Opstanden
Elektrisch te openen opstand - CVP [*] 0673QV

Vaste opstand - CFP [*] 0073QV (niet te openen)

Elektrisch bedienbaar. wandbediening is inbegrepen.

VELUX ACTIVE with NETATMO
Intelligente sensoren monitoren de
temperatuur, luchtvochtigheid en
CO2-niveaus en bedienen uw lichtkoepels vervolgens voor een
gezonder binnenklimaat. Ook kunt
u de lichtkoepels met de VELUX
ACTIVE app bedienen. Zie pagina 4.

Prijzen & afmetingen

Kies eerst uw opstand
en dan uw schaal.
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* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek
van het rode veld [*] de maatcodering over.
060060 060090 080080 090090 090120

Maatcodering lichtkoepel
Bestelcode *

Buitenwerkse maten in cm

60x60

60x90

80x80

90x90

100100

100150

120120

150150

90x120

100x100

100x150

120x120

150x150

Opstanden
CVP [*] 0673QV

Elektrisch te openen opstand

3

830,58

858,68

883,47

919,83

968,6

960,33

1.025,62

1.013,22

1.220,66

CFP [*] 0073QV

Vaste opstand

3

276,86

304,96

329,75

366,12

414,88

406,61

471,90

459,50

666,94

ISD [*] 1093

Gebogen glas

3

361,16

398,35

429,75

477,69

541,32

530,58

673,55

652,89

ISD [*] 2093

Vlakglas

3

279,34

308,26

333,06

370,25

419,83

411,57

522,31

505,79

ISD [*] 0010

Polycarbonaat, transparant

3

193,39

213,22

229,75

255,37

289,26

283,47

360,33

348,76

488,43

ISD [*] 0110

Polycarbonaat, opaal

3

193,39

213,22

229,75

255,37

289,26

283,47

360,33

348,76

488,43

ISD [*] 0000

Acrylaat, transparant

3

180,17

199,17

214,88

238,84

270,25

265,29

337,19

326,45

456,20

ISD [*] 0100

Acrylaat, opaal

3

180,17

199,17

214,88

238,84

270,25

265,29

337,19

326,45

456,20

Schalen

-K
 ijk voor meer informatie op velux.nl/CVP

Lichtkoepels - Rookventilatie- en daktoegangskoepels
Deze opstanden zijn te combineren met acrylaat- en polycarbonaatschalen

Voordelen
Kan 50 cm horizontaal (evenwijdig) openen voor
optimale rookventilatie.
VELUX INTEGRA® : elektrisch te openen.

Voldoet aan weerstandsklasse 2 en komt in
aanmerking voor het Politiekeurmerk Veilig
Wonen®.

Rookventilatiekoepel (CSP)
Dit product kan worden ingezet voor zowel dagelijkse ventilatie
als voor rookventilatie in geval van brand of rookontwikkeling.

Let op:
De Rookventilatieopstand is alleen te combineren met
een schaal van polycarbonaat (transparant/opaal).

Voordelen
Opent tot een hoek van 60˚ voor eenvoudige
toetreding tot het dak (afstand tussen opstand en
koepel is max. 1,18 m, afhankelijk van het formaat).

Daktoegangskoepel (CXP)
De daktoegangskoepel maakt een eenvoudige en veilige
toegang tot het dak mogelijk. De handmatig te openen
lichtkoepel werkt met twee gasveren en wordt bij maximale
opening geblokkeerd.

Prijzen & afmetingen

U-waarde van 1,5 W/m2K.
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Kies eerst uw
opstand en dan
uw schaal.

* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek
van het rode veld [*] de maatcodering over.

Maatcodering lichtkoepel

090120

100100

120120

Buitenwerkse maten in cm

90x120

100x100

120x120

1.707,44

1.929,75

Bestelcode *

Opstanden
CSP [*] 1073Q

Rookventilatieopstand

3

CXP [*] 0473Q

Daktoegangsopstand

3

912,40

894,21

1.010,74

ISD [*] 0010

Polycarbonaat, transparant

3

289,26

283,47

348,76

ISD [*] 0110

Polycarbonaat, opaal

3

289,26

283,47

348,76

ISD [*] 0000

Acrylaat, transparant

3

270,25

265,29

326,45

ISD [*] 0100

Acrylaat, opaal

3

270,25

265,29

326,45

Schalen

Belangrijk:
• De rookventilatiekoepel moet
gecombineerd worden met een
bedieningssysteem (zie pag. 127).
• Op de rookventilatiekoepel CSP kan
géén raamdecoratie type FSK, FMK,
FMG worden geplaatst.
• Op de daktoegangskoepel CXP kan
géén raamdecoratie of zonwering
worden geplaatst.
• De rookventilatieopstand en
daktoegangsopstand zijn alleen
te combineren met een schaal van
polycarbonaat/acrylaat (transparant/opaal).

- Kijk voor meer informatie
op velux.nl/CSP

Product Informatie Bladen
producten met weerstandsklasse 2

Versie 1.0 – 01.04.2017

Versie 1.0 – 01.04.2017

Productinformatieblad

VELUX rookventilatiekoepel – CSP + ISD

Productinformatieblad

VELUX rookventilatiekoepel – CSP + ISD
Productbeschrijving
 Rookventilatiekoepel op netstroom voor platte daken
 CE-gemarkeerd in overeenstemming met EN 12101-2:2003
Productbeschrijving
 Opening voor rookventilatie: 500 mm
 Rookventilatiekoepel op netstroom voor platte daken
 Opening voor comfortventilatie: 150 mm
 CE-gemarkeerd in overeenstemming met EN 12101-2:2003
 Motor en veren verborgen in profielen
 Opening voor rookventilatie: 500 mm
 Producthoogte: 310 mm
 Opening voor comfortventilatie: 150 mm
 Slijtvast, hoge kwaliteit wit PVC kozijn
 Motor en veren verborgen in profielen
 HR++ glaselement
 Producthoogte: 310 mm
 Beschermende koepel
 Slijtvast, hoge kwaliteit wit PVC kozijn
 Onderhoudsvrije oppervlakten
 HR++ glaselement
 Voldoet aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096 en komt
 Beschermende
koepel
daardoor in aanmerking
voor Politie Keurmerk Veilig Wonen
 Onderhoudsvrije oppervlakten

Dakhelling

 Voldoet aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096 en komt
daardoor in aanmerking voor Politie Keurmerk Veilig Wonen
 Kan worden geplaatst in een dakhelling van 0° tot 15°

Dakhelling
Materialen
 Kan worden geplaatst in een dakhelling van 0° tot 15°
 Bewerkt PVC
 Glas, gelamineerde binnenruit
Materialen
 VELUX ThermoTechnology™ isolatie
 Bewerkt PVC
 Acrylaat of polycarbonaat
 Glas, gelamineerde binnenruit
 Downloads
VELUX ThermoTechnology™ isolatie
 Acrylaat of polycarbonaat
Kijk voor de inbouwinstructies, CAD tekeningen, 3D BIM
objecten, 3D GDL objecten etc., op www.velux.nl/lichtkoepels

Downloads

Kijk voor de inbouwinstructies, CAD tekeningen, 3D BIM
objecten, 3D GDL objecten etc., op www.velux.nl/lichtkoepels

Certificaten

Certificaten

VELUX verleent 10 jaar
schriftelijke
fabrieksgarantie op
VELUX dakramen,
lichtkoepels,
VELUX
verleent 10 jaar
daglichtboxen,
schriftelijke
lichtstraten (inclusief
fabrieksgarantie
op
beglazing),
VELUX
dakramen,
gootstukken,
lichtkoepels,
installatieproducten en
daglichtboxen,
interieurafwerkingen.
lichtstraten
(inclusief
beglazing),
gootstukken,
installatieproducten en
interieurafwerkingen.

EUTR

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

REACH InWij
zijn bekend metmet
de Europese
EUTR
overeenstemming
de EU Timber
REACH regelgeving
enregulation
kennen onze
Regulation
(EUTR), EU
verplichtingen. Er zijn geen producten
995/2010
die moeten worden geregistreerd
volgens
de REACH
en onze
REACH
Wij
zijn bekend
met criteria
de Europese
producten
bevatten
vluchtige
REACH
regelgeving
engeen
kennen
onze
stoffen die gevaarlijk
zijn voor
de
verplichtingen.
Er zijn geen
producten
gezondheid
of
het
milieu
die moeten worden geregistreerd
volgens de REACH criteria en onze
producten bevatten geen vluchtige
stoffen die gevaarlijk zijn voor de
gezondheid of het milieu

Aftimmermaten

Beschikbare maatvoeringen en daglichtoppervlakte
900 mm

1000 mm

1200 mm

1500 mm

800 mm

600 mm

600 mm 800 mm

Maat

BxH
mm

100100

959x959

120120

1159x1159

900 mm

Buitenwerksemaat
van de koepel
Maat

BxH
mm

100100

1422x1422

120120

1622x1622

1000 mm

CSP
100100

(0.70)

1200 mm

CSP
120120

1500 mm

(1.07)

( ) = Effectieve daglicht oppervlakte, m2
Rookventilatiekoepel CSP


is een goedgekeurde rookventilatiekoepel



kan worden gebruikt in commerciële gebouwen of
in trappenhuizen waar een rookventilatiesysteem
nodig is



voorzien van zowel rookafvoer als
comfortventilatie



zorgt voor dezelfde hoeveelheid daglicht als
andere VELUX lichtkoepels



integreert samen met andere VELUX lichtkoepels
naadloos in het dak

Breedte

Hoogte

Daylight/sash aperture
Lining groove
External frame

Productinformatieblad: Rookventilatiekoepel CSP

Daylight/sash aperture
Lining groove
External frame

VELUX®

2

Technische waarden, ventilatie oppervlak
Koepelmaat

Eigenschap
100100

120120

Geometrisch oppervlak Av, m²

0.88

1.3

Aerodynamisch vrije
oppervlakte Aa, m²

0.42

0.58

Opbouw beglazing
--73FQT
Binnenruit

2 x 3 mm gelamineerd float met
lage ε coating

Buitenruit

4 mm float met coating

Spouw

14.5 mm

Beglazing

Dubbel

Gasvulling

Argon

Technische waarden
-- 70Q
Uw [W/m2K]

1.2

Ug [W/m2K]

0.8

Rw [dB]

37

g[]

0.52

V [ ]

0.72

UV [ ]

0.05

Luchtdichtheid [klasse]

4

Zichtbare eigenschappen

4

Opmerking: afbeelding toont VELUX INTEGRA® daglichtkoepel CVP met ZCE 0015

Schaal
 zorgt voor een
significante reductie
van regengeluid en
zorgt daarnaast voor
goede geluidsisolatie
 beschermd de
isolerende beglazing
 acrylaat of
polycarbonaat
 transparant of opaal

Isolatie
 frame gevuld met
polystyreen voor erg
goede isolatie

Isolerende beglazing



dubbele beglazing
gelaagde binnenruit t.b.v.
persoonlijke veiligheid

Interieurafwerking

Kozijn





extra hoge kozijn
constructie 310 mm
PVC profielen zorgen voor
een nette gladde
oppervlakte
makkelijk schoon te maken
onderhoudsvrij

Schaal bevestiging
 de bevestiging maakt het
mogelijk om de schaal
gemakkelijk en veilig vast te
zetten en het te verwijderen
om te reinigen

Veren
 verborgen motoren in
het kozijn
 stijve ketting

 unieke aftimmergroef
maakt het mogelijk op
een eenvoudige
manier een goed
passende en mooie
interieurafwerking te
realiseren

Schaarscharnieren
 schaarscharnieren
aan alle zijden om
stabiliteit te
verzekeren

®

Reinigen en onderhoud
Om de isolerende
buitenruit te reinigen
moet de koepel van
de lichtkoepel worden
verwijderd
Maak de koepel alleen
met schoon water
schoon. Voeg geen
schoonmaakmiddel
toe aan het water

Acrylaat of polycarbonaat schaal

Gordijnen en zonwering

Acrylaat schaal:

Buitenzonwering

 de hoge lichttransmissie maakt de
acrylaat schaal bijzonder geschikt
voor bijvoorbeeld scholen,
ziekenhuis of kantoor
 extra krasbestendig
 beschikbaar in transparant en opaal

Buitenzonwering

▲

Polycarbonaat schaal:
 extra slagvast
 kan bijvoorbeeld gebruikt worden in
industriële gebouwen waar mensen
op het dak lopen
 beschikbaar in transparant en opaal

Ook beschikbaar als zonne-energie variant
De netstroom en zone-energie versies maken deel uit van het VELUX INTEGRA®
product programma.
▲

Interieur afwerking

Witte PVC profielen

NCS standaard kleur: S 0500-N, vergelijkbaar
met RAL standaard kleur: 9016

Accessoires

Bedieningsmogelijkheden
Beveiligingskit ZZZ 210 zorgt voor een sterkere
aansluiting tussen het frame en de
dakbedekking

Vereist:
Bedieningssysteem
KFX 110

Voor bediening van één rookafvoerkoepel

Bedieningssysteem
KFX 120

Voor bediening van twee rookafvoerkoepels

Rook detector
KFA 100

Voor vroege brand detectie

Breekgas punt
KFK 100

Voor het activeren van de rook ventilatie functie

Ventilatieschakelaar
KFK 200

Voor dagelijkse comfort ventilatie

Regensensor
KLA 100

Sluit de koepel automatisch bij regen

® VELUX and the VELUX logo are registered trademarks used under licence by the VELUX Group

Optioneel:

Let op
We behouden het recht om technische wijzigingen door te voeren

© 2014 VELUX Group

Voor meer informatie VELUX lichtkoepels willen we u verwijzen naar
www.velux.nl/lichtkoepels

Productinformatieblad: Rookventilatiekoepel CSP
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GGL 2070Q & GGU 0070Q
Politiekeurmerk Veilig Wonen®
Het wit gelakte grenenhouten dakraam type GGL 2070Q en het
vochtbestendige, wit gelakte dakraam type GGU 0070Q zijn beide
voorzien van inbraakwerende maatregelen. De ramen zijn getest
volgens de NEN norm 5096 en de Europese norm EN 1627 en
voldoet aan weerstand klasse 2. hierdoor komen de ramen in
aanmerkign voor het politieKeurmerk Veilig Wonen. De ramen zijn
voorzien van inbraakwerende beglazing klasse P4A klasse 1B1 .
De isolatie waarde van de ruit is Ug = 1,1 W/m²K.

KOMO-Attest

KOMO-Attest

40038

40039
PEFC/09-31-020

Alle grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 2012 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 één van de eerste die met de nieuwe
voorschriften van FSC gingen werken. Een deel van onze dakramen wordt
geproduceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.

GGL 2070Q & GGU 0070Q
– Kenmerken
Kozijn en draaiend gedeelte
(binnenzijde)

Standaard
GGL; Noord-Europees grenen, kleurloos geimpregneerd en voorzien van twee
lagen witte (NCS-S0500-N) acryllak.
GGU; Met warmte behandelde houten kern met een polyurethaan beschermlaag (± 0,5 - 1cm dikte) die wit (NCS-0500-N) is afgelakt. De hoekverbindingen
zijn naadloos, waardoor water het hout niet kan penetreren.

2

De inbraakwerende dakramen zijn
voorzien van twee geintergreerde
sloten en kunnen worden ontgrendeeld met de meegeleverde
universele sleutel. De sleutel kan
eenvoudig aan de ventilatie
handgreep worden gelkikt zodat deze
altijd bij het dakraam beschikbaar is.

Speciale uitvoering/opties
Noord-Europees grenen, kleurloos geimpregneerd en voorzien van twee lagen blanke
acryllak.

Afdeklijsten

Grijs aluminium (NCS-7500-N).

Beglazing

HR ++ inbraakwerende beglazing klasse P4A klasse 1B1 --70Q.

Bedieningsmethode

Handmatige bediening. Het dakraam opent door de twee sloten links en rechts
onder in te ontgrendelen en de vensterbrede handgreep aan de bovenzijde van
het raam te openen. De handgreep doet tevens dienst als ventilatieklep.

Beschikbaar in
maatcoderingen

De dakramen type CK02, CK04, FK06, MK04, MK06, MK08, MK10, PK06,
PK08, PK10, SK06, SK08, SK10, UK04, UK08 behoren, bepaald overeenkomstig NEN 5096, tot weerstandsklasse 2 voor inbraakwerendheid.

Bijzonderheden

• De sloten zijn af fabriek in het raam opgenomen. Er wordt 1 universele sleutel per raam geleverd.
• Voldoet aan NEN 5096 en komt daardoor in aanmerking voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.
• Raamdecoratieproducten op maat verkrijgbaar en eenvoudig te monteren dankzij het unieke Pick&Click!® systeem.

Moeilijkheidsgraad
m.b.t. installatie

• Door vrijwel iedereen van binnenuit in te bouwen.

VELUX DAK RAMETN – GGL 2070Q EN GGU 0070Q

GGL 2070Q – Matenoverzicht

GGL 2070Q – Afmetingen (in mm)
170,4

66

78

94

114

134

CK04

MK04

PK04

UK04

0,29

0,47

0,60

0,91

FK06

MK06

PK06

SK06

0,47

0,59

0,75

0,95

MK08

PK08

SK08

UK08

0,72

0,92

1,16

1,40

MK10

PK10

SK10

UK10

1,35

1,63

30

55

104,4

55
70

78

CK02
0,22

f

l

98

H

cm

118

12,5
89,7

27,3

11

28,8

140

160
1,07
170,4

f = Netto glasmaat (H - 247.5)
I = Dagmaat (H - 59)
H = Buitenwerkse maat (zie matenoverzicht)
30

0,84

104,4

180

l

GGL
GGU
GGL & GGU

49,3

f

Glasconstructie
(opgesomd van binnenzijde naar buiten toe)

H

vet = maatcodering
dun = zichtbaar glasoppervlak in m²

12,5

11

28,8

89,7

27,3

e
k
W

27,3

e = Netto glasmaat (W - 117.4)
k = Dagmaat (W - 55)
W = Buitenwerkse maat (zie matenoverzicht)

--70Q

(Met easy-to-clean)
(Klasse P4A, Klasse 1B1)
33.4 Gelamineerd float met coating
15 mm Argon
4 mm Gehard glas met vuilafstotende coating

Link naar VELUX bestekservice online:
http://www.velux.nl/bestekservice

Link naar detailtekeningen op velux.nl:
http://www.velux.nl/technische-informatie

GGL 2070Q & GGU 0070Q
– Technische waarden
U-waarde ruit (W/m²K)
U-waarde dakvenster (W/m²K)
Rw -waarde (Geluidsreductie in dB)
Warmtetransmissie (g-waarde in %)
Lichttransmissie (τv -waarde in %)
totale dikte glaselement (mm)
Sd (spouwdikte in mm)

--70Q
1.1
1.3
32
60
79
26
16

VELUX DAKVENStERS – GGL 2070Q EN GGU 0070Q

3

Wanneer een weerstand klasse 2 dakraam toe te passen?
Als eerste moet er onderscheid worden gemaakt in het te realiseren
project. Is het een nieuwbouw situatie dan moet er worden voldaan
aan de geldende wet en regelgeving zoals deze in het Bouwbesluit
staat beschreven. In het Bouwbesluit wordt verwezen naar het
toepassen van ramen en deuren in weerstand klasse 2 (WK2) als de
ramen en deuren bereikbaar zijn volgens NEN 5087:2012. Het BouwBesluit verwijst sinds 1 april 2014 naar deze norm die op diverse
punten is aangepast ten opzichte van de NEN 5087:2007.
Als het dakraam in een bestaand gebouw moet worden geplaatst
dan is het verstandig om de ramen, als deze volgens de NEN
5087:2012 als bereikbaar worden beschouwd, ook in weerstandklasse 2 uit te voeren. Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)
heeft ook een publicatie voor de bestaande bouw en deze komt in
grote lijnen overeen met de NEN norm. Het grote verschil tussen de
NEN en het PKVW is dat er bij veel meer omgevingsfactoren bij het
PKVW worden mee genomen in de beoordeling voordat het PKVW
certificaat wordt afgegeven. Voor meer informatie over deze privaat
rechtelijke certificatie verwijzen wij u graag naar
http://www.politiekeurmerk.nl/

Bron: NEN 5087:2012

Wanneer wordt een (dakraam) raam nu als bereikbaar beschouwd volgens NEN 5087:2012?
Een (gevel) vlak tot een hoogte van 5.5 meter wordt altijd als bereikbaar beschouwd. Hierdoor is het redelijk eenvoudig om te beoordelen of
de ramen en deuren in weerstand klasse 2 moet worden uitgevoerd.
Vervolgens moet er worden beoordeeld of er door ‘opklimbaarheid’ toch ramen bereikt kunnen worden. De hoogte van het opklimbare object
is bepaald tot 3.50 meter. Dit kan bijvoorbeeld een aanbouw aan een woning zijn waardoor het dak plotseling toch weer bereikbaar wordt.
Als er vanaf deze hoogte verder wordt gekeken dan geldt hiervoor bij ‘opklimbaarheid’ de maat van 2.40 meter. Het verschil in hoogte is te
verklaren. Op de grond kan een ‘gelegenheidsinbreker’ gebruik maken van bijvoorbeeld een GFT bak om op te staan. Het is niet aannemelijk
dat dit ook het geval is op het dak van een aanbouw, vandaar dat er vanaf dat punt met een hoogte maat van 2.40 meter gewerkt.
Als er binnen deze 2.40 meter een hellend dak bereikbaar is dan wordt een dak tot maximaal 40° als ‘beloopbaar’ gezien. Als het dak dus
minder dan 40° is dan kan het dus zelfs voor komen dat een raam dat aan de andere zijde van het dak is geplaatst bereikbaar wordt en in
weerstand klasse 2 moet worden uitgevoerd.
Beloopbaar ‘werkvlak’ van maximaal 40° helling moet ook voldoende groot zijn om op te staan, de maat die hiervoor is vastgesteld is minimaal 0,40 x 0,40 cm.
Nieuw in de norm is de beoordeling van het raam aan de binnenzijde. Als het raam van buiten bereikbaar is, maar van binnenuit gezien is de
onderdorpel van het raam op een hoogte van 3.50 meter geplaatst dan is het niet noodzakelijk om de ramen in weerstand klasse 2 uit te voeren. Het is namelijk niet aannemelijk dat een gelegenheidsinbreker zich over een grotere afstand dan 3.50 meter naar binnen laat afzakken.
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Over het Politiekeurmerk Veilig Wonen®
Veilig wonen is een van de eerste behoeften van de mens. Voor de politie eind vorige
eeuw de reden om te starten met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).
Het instrument - overgenomen van de collega’s in Engeland en verder geperfectioneerd
- werd al snel een succes en kreeg in oktober 1995 een officiële landelijke status. Inmiddels bouwen veel gemeenten en corporaties volgens de eisen van het keurmerk.
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) beheert het PKVW. Het
bewaakt de toepassing van het keurmerk en bevordert de kwaliteit, zodat de effecten
zo groot mogelijk zijn.
Om de kwaliteit te waarborgen, zijn een aantal commissies en de werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW in het leven geroepen, worden er opleidingen verzorgd en geven ze aan
waar u met eventuele klachten naar toe kunt.

Het PKVW dakraam van VELUX is voorzien van extra hang en sluitwerk
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VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
Postbus 142
3454 ZJ DE MEERN
Telefoon: 030 - 6.629.629
Internet: www.velux.nl
E-mail: info@velux.nl
Facebook “f ” Logo

Volg ons ook via:
CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

facebook.com/velux
@VELUX_NL
youtube.com/veluxnl
pinterest.com/VELUXNederland

Voor meer informatie ga naar velux.nl

