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Algemene productbeschrijving

Steeds met
afstandsbediening

De Skylux® iWindow2/3 Flex is het nieuwe Skylux® opengaande (O) glazen daglichtelement met een geïntegreerde 230V
kettingmotor voor ventilerende toepassingen in platte daken. Een optimale lichtinval wordt gecombineerd met extreem
goede isolatiewaarden (lage U-waarden). De kettingmotor(-en) met sturing zitten ingebouwd in een isolerend pvc raam,
opgevuld met EPS. Er wordt altijd een regendetectie voorzien, die het daglichtelement automatisch zal sluiten bij neerslag.
De bediening van de opengaande glaskoepel gebeurt met een meegeleverde afstandsbediening of er kan ook een vaste
impulsschakelaar op aangesloten worden.
De glascover is in verschillende uitvoeringen beschikbaar waarbij het raam voorzien wordt van een Skylux® iWindow2TM
met dubbelwandig glas HR++ of een Skylux® iWindow3TM met driedubbel glas HR+++, inclusief de strakke omkadering uit
geanodiseerd aluminium. Het glas is gehard, gelaagd en voorzien van een keramische rand om een mooie en visuele integratie
in het dak te bekomen.
Dit wordt steeds gecombineerd met een hellende tussenopstand pvc 08/00 die een compatibele, snelle en eenvoudige
montage op verschillende types opstanden mogelijk maakt. Daarmee is de Flex zeer geschikt voor renovatieprojecten.
Bovendien maakt de hellende tussenopstand met een helling van 4° dat er geen waterstagnatie is op het daglichtelement en
daarmee is deze ook zelfreinigend.
Deze iWindow2/3 Flex is geschikt voor platte daken met een helling tussen 0° - 21°, waarbij de scharnierzijde steeds naar de
laagste kant van de dakhelling staat.
Afhankelijk van de dagmaten, worden er één of twee kettingmotoren gebruikt; al dan niet in combinatie met een set (2 stuks)
gasveren. De gasveren zitten op de buitenkant van de tussenopstand gemonteerd en zijn in gesloten toestand niet zichtbaar.
De scharnieren zitten steeds gepositioneerd aan de laagste zijde van de hellende tussenopstand en de motor(-en) steeds aan
de hoogste zijde. Bij rechthoekige uitvoeringen zitten de scharnieren steeds op een lange zijde. De Skylux iWindow2/3 Flex
is niet geschikt voor het plaatsen boven extreem vochtige omgevingen (bvb. zwembaden, ...) of omgevingen met chemische
invloeden (bvb. chloordampen, ...)
Overzicht mogelijke types, met hun uitvoeringen
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Illustraties verschillende uitvoeringen

Skylux iwindow2TM Flex
met enkele motor, zonder gasveren

Skylux iwindow2TM Flex
met enkele motor met gasveren

Skylux iwindow3TM Flex
met enkele motor zonder gasveren

Skylux iwindow3TM Flex
met enkele motor met gasveren

Voordelen
- geschikt voor comfort ventilatie, gaat max. 30 cm open
- ideaal voor renovatie; en compatibel met tal van verschillende types opstanden
- eenvoudige en snelle montage op elk type Skylux opstand, dmv een hellende
tussenopstand
- regendetectie
- zelfreinigend zonder waterstagnatie; door combinatie met de hellende tussenopstand
- maximale lichtinval gelijk aan de oppervlakte dagmaat
- uitzonderlijke isolatiewaarden (tot Ug = 0,50 W/m².K)
- goede geluidsdemping
- hoge lucht- en waterdichtheid
- onderhoudsvriendelijk
- strakke en elegante binnen- en buitenafwerking
- inclusief afstandsbediening
- eenvoudige aansluiting op 230V door middel van impulsschakeling mogelijk

Specifieke eigenschappen: Skylux iOra pvc-raam
Mechanische eigenschappen....................................... Slagvast pvc van raamkwaliteit type Benvic S wit
Ue*-waarde..................................................................................... 0,49 W/m².K
.................................................................... (isolatie EPS apart met λ = 0,035 W/mK)
Soortelijke massa volgens ISO 1183....................... PVC: 1500 kg/m³ (isolatie EPS: 28 kg/m³)
Brandklasse volgens EN 13501-1............................... PVC: E (isolatie EPS: B-s1,d0)
Afmetingen.................................................................................... Dikte: 76 mm
.................................................................... Hoogte: 140 mm
.................................................................... afgewerkte dakopening = dagmaat
Monteer de optionele Skylux binnenzonwering niet in de dagmaat van het iOra pvc-raam
*Ue:U-waarde (edge) of isolatiewaarde van het raam volgens EN 1873:2014+A1:2016 en bepaald met EN 10077-2:2012
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Specifieke eigenschappen:
Skylux hellende tussenopstand pvc 08/00
Mechanische eigenschappen .............................. Geschuimd pvc
Kleur ....................................................................................... Binnenzijde: wit
		
Buitenzijde: wit
Uup**-waarde ...................................................................1,56 W/m².K (geschuimd pvc λ = 0,070 W/mK)
Soortelijke massa volgens ISO 1183 ................PVC: 600 kg/m³
Brandklasse volgens EN 13501-1 .........................E
Afmetingen ........................................................................ Dikte: 30 mm
		
Hoogte: 70 mm (gemiddeld) (afhankelijk van de dagmaat)
		
Schuine helling: 4°
		
Afgewerkte dakopening = dagmaat
**Uup:U-waarde (upstand) of isolatiewaarde van de opstand volgens EN 1873:2014+A1:2016 en bepaald met EN 10077-2:2012

Specifieke eigenschappen:
Skylux Glas gedeelte
.................................................................... iWindow2			
iWindow3
Mechanische eigenschappen ...................................... Gehard			Gehard
.................................................................... dubbel glas HR++		
driedubbel glas HR+++
Gewicht ............................................................................................ ± 35 kg/m²			
± 55 kg/m²
Dikte...................................................................................................... ± 39 mm			
± 61 mm		
Ug waarde volgens EN 673............................................ 1,0 W/m².K			
0,5 W/m².K
Lichttransmissie volgens EN 410............................. 66,9 % 			
68,3 %
Solar factor g (ZTA) volgens EN 410.................... 0,42			0,50
Geluidsisolatie Rw volgens EN 717-7.................... 39 (-3,-7) dB		
41 (-2,-5) dB
Veiligheidsglas NBN EN 356........................................ Min. P2A (44.2)		
Min. P2A (44.2) 		
.................................................................... 				(binnenblad)

Specifieke eigenschappen:
Skylux ingebouwde kettingmotor
Openingshoogte ..................................................................... Max. 30 cm en kan naar wens bediend worden
Spanning............................................................................................ 110V - 230V AC (50Hz-60Hz)
Vermogen ....................................................................................... 25W
Werkingstemperatuur......................................................... -10°C tot +60°C
Kracht motor openen.......................................................... 300N
sluiten............................................................ 300N
Nominale snelheid................................................................... 12,5 mm/s
Garantie............................................................................................. 2 jaar
Opm: sommige combinaties zijn voorzien van 2 motoren, of een combinatie van motor(-en) en gasveren (250N of 300N naargelang
uitvoering en dagmaat)
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Specifieke eigenschappen:
Skylux opgebouwde regensensor
Werking ............................................................................................. Capacitieve sensors
Spanning .......................................................................................... 12V DC
Afmetingen.................................................................................... 58 x 12 x 20 mm
Kleur...................................................................................................... Wit

Specifieke eigenschappen:
geassembleerd geheel Skylux iWindow Flex
.................................................................... iWindow2		
Urc***-waarde (W/m².K) ........................................................... 1,21
Arc**** oppervlakte (m²)......................................................... 2,89

iWindow3
0,63
3,08		

***Urc = U-waarde van het geheel (=glas met raam/opstand) bepaald voor dagmaat 120x120 cm, volgens EN 1873:2014+A1:2016
****Arc = oppervlakte van de lichtkoepel met opstand, bepaald voor dagmaat 120x120 cm, volgens EN 1873:2014+A1:2016

•
•
•
•

Bovenvlak bevindt zich min. 15 cm boven de dakisolatie
Dagmaat bovenflens = dagmaat Flex
Breedte bovenflens : min. 50 mm rondom
Dikte bovenflens : min. 2 mm rondom en voldoende sterk

min. 2

Geschikt voor montage op opstanden
met volgende eigenschappen:

min. 50

dagmaat flens basisopstand
= dagmaat Flex

min. 150

2

1

3
1.
2.
3.

opstand (naar keuze)
dakbedekking
isolatie

Beschikbare dagmaten

Materia
Density
Mass

Anodisatio

Surface

Revision
State

Designe

		
		

18-04-2018

Opp. lichtinval.....
...... (m²) ........

Dagmaat (cm)
iWindow2

Date
Created
Toleranc

Dagmaat (cm)
iWindow3

Vierkant........................... 0,36
................................................... 0,64
................................................... 0,81
................................................... 1,00
................................................... 1,44

60 x 60
80 x 80
90 x 90
100 x 100
120 x 120

60 x 60
80 x 80
90 x 90
100 x 100
120 x 120

Rechthoekig.................... 0,54
................................................... 1,04
................................................... 2,00

60 x 90
80 x 130
100 x 200

60 x 90
80 x 130
-
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Tekeningen:
Skylux iWindow2TM Flex

dagmaat = dakopening

Skylux iWindow3TM Flex

dagmaat = dakopening

Attesten, certificaten
en documentatie
- volgens EN 1873:2014+A1:2016, maar geen
CE, aangezien geen specifieke norm voor
daglichtelementen gemaakt uit glas
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SKYLUX NV
SPINNERIJSTRAAT 100 - B-8530 STASEGEM
T +32 (0)56 20 00 00 - F +32 (0)56 21 95 99
INFO@SKYLUX.BE
WWW.SKYLUX.BE
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