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   Een zucht van passie
U ademt elke dag ongeveer 23.000 keer in en uit. Van de eerste schreeuw tot de 
laatste ademhaling. Dat maakt van lucht de fundamentele basis van het leven – en  
circa 50 jaar al de basis voor het werk van D+H.

Als toonaangevende aanbieder van systeemoplossingen voor rookafvoer en ventila-
tie zorgen wij met innovatieve ideeën in honderdduizenden gebouwen wereldwijd 
voor een optimaal binnenklimaat. En in geval van nood voor voldoende lucht om te 
leven. Onze raamaandrijvingen en -besturingen met “Made in Germany“ kwaliteit 
laten gebouwen ademen en bieden de mensen zo bescherming, veiligheid, comfort 
en welzijn. Wij noemen dat BUILDING ATMOSPHERE.

De groep D+H met hoofdkantoor in Ammersbek verenigt vandaag acht dochter-
ondernemingen en meer dan 130 partners en klanten wereldwijd. Bent u op zoek 
naar intelligente systemen die mensenlevens redden, materiële activa beschermen, de 
binnenlucht verbeteren, het energieverbruik verminderen en ook nog eens aan de 
speciale eisen van hoogwaardige architectuur voldoen, dan vindt u met D+H altijd 
de perfecte oplossing voor uw projecten.

LUCHT 
LEVEN
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U wilt de veiligheid voor de gebruikers maxima-
liseren en de materiële schade minimaliseren in 
geval van brand in een gebouw? Dankzij een 
efficiënte rook- en warmteafvoer (RWA) 
worden hitte, rook en toxische verbrandingsgas-
sen uit het gebouw afgevoerd. 
De vlucht- en reddingswegen blijven rook-

Innovatieve rookafvoer in de praktijk: 
Administratief centrum RheinEnergie AG

vrij. Materiële activa worden doeltreffend 
beschermd. Dat redt levens en vermindert 
schade aan het gebouw. Met de oplossingen 
op maat van D+H beschikt u over een breed 
gamma van wereldwijd geteste aandrijvingen, 
besturingen en alle benodigde componenten 
voor een rendabele en veilige rookafvoer.

Met D+H beschikt u over innovatieve 
standaardoplossingen en individuele mogelijk-
heden voor rook- en warmteafvoer. En zorgt 
u voor veiligheid in geval van brand. Zoals in 
het administratief centrum van 
RheinEnergie AG in Keulen. Het belangrijkste 
gedeelte van het in de zomer van 2014 
opgeleverde administratief centrum is een 
groot atrium bij de ingang. De centrale ruimte 
wordt gebruikt als multifunctionele 
evenementenlocatie, wat de hoogste eisen 
stelt aan de brandveiligheid.

Om snel en veilig rook uit de enorme ruimte 
te kunnen afvoeren, moeten aan de 
gevel grootformaat ventilatieramen worden 
geopend. En dat is werk voor de krachtige 
dubbele kettingaandrijvingen van de serie 
CDP. 33 van deze krachtpatsers openen en 
sluiten de grote uitzetramen en realiseren 
daarbij bewegingen van 1.000 tot 1.200 mm. 
Perfekt gesynchroniseerd dankzij BSY+ 
technologie.

Omdat er voor de profielen van de inge-
bouwde ramen met nastroming nog geen 
standaardoplossing beschikbaar was, 
ontwikkelde D+H speciale beugels voor de 
uitzetraamaandrijvingen. En zo ontstond een 
individueel rookafvoerconcept dat in deze 
vorm alleen in dit gebouw voorkomt.

Omdat het hoofdgebouw van een 
energieleverancier natuurlijk al een eigen 
noodstroominstallatie heeft, kon een 230 V 
rookafvoeroplossing zonder extra accu’s 
worden voorzien. Dit bespaart kabelmateriaal 
en elektriciteitskosten, en ondersteunt de 
duurzame energieplanning van RheinEnergie 
AG. Met het administratief centrum heeft 
deze een echt ecologisch wonder gecreëerd 
dat volledig zelfvoorzienend is. Bekroond 
met het certificaat Green-Building in de 
categorie goud van de “Deutsche Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen” (= Duitse 
Vereniging voor Duurzaam Bouwen).

LEVENS REDDEN 
MATERIËLE ACTIVA  
BESCHERMEN

De voordelen van rookafvoer

 Voert rook- en brandgassen effectief uit het gebouw af

 Houdt vlucht- en reddingswegen rookvrij

 Redt mensenlevens 

 Beschermt materiële activa 
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Administratief centrum RheinEnergie AG | Locatie: Keulen, Duitsland
Voltooiing : zomer 2014 | Architekt: NHT & Partner GbR, Frankfurt a. M.
Dipl.-Ing. Norbert Sinning, Darmstadt | D+H service: Hübler Sicherheit und Service GmbH, MurrhardtLEVENS REDDEN 

MATERIËLE ACTIVA  
BESCHERMEN

Fo
to

’s
: S

te
fa

n 
Sc

hi
lli

ng

Rookafvoer |



6

OK

Externe aansturing

RWA-centrale

Wind-/regensensor

Dakvenster
Tandheugelaandrijving ZA-K 

Gevelraam
Kettingaandrijving CDP-TW-K

Gevelraam
Kettingaandrijving KA-K

RWA-bedieningspost

Rookmelder

     Systeemoplossing RheinEnergie AG

Veiligheid over de hele lijn

De rookafvoercentrale RZN 43xx-E 230 V is ideaal voor 
complexe gebouwen met uiteenlopende eisen. De centrale 
reageert via haar lijninsteekmodules op alle brandmelders, 
RWA-bedieningsposten en wind- en regensensoren. 
Via 16 groepinsteekmodules worden de verschillende 
aandrijvingen op de luchttoevoer- en -afvoerramen 

aangestuurd op basis van de binnenkomende informatie.

Voor dit project werden 128 tandheugelaandrijvingen van de 
ZA-serie en 68 kettingaandrijvingen van de KA-serie en 33 van 
de CDP-serie geplaatst.

Serie KA

De alleskunner 

Serie CDP

Kracht in zijn mooiste vorm
De aandrijvingen van de serie KA leggen met hun druk- en 
trekkracht tot 600 N nagenoeg alle ramen met gemak aan 
banden. Met de gesynchroniseerde elektronica BSY+ kunnen 
ook meerdere aandrijvingen tegelijkertijd worden aangestuurd 
zodat ze desgewenst perfect in een duet werken. En bij gevaar 
zelfs aan topsnelheid.

Daarmee zijn de kettingaandrijvingen van de serie KA geschikt 
voor bijna elke denkbare toepassing en passen ze zich als 
echte alleskunners optimaal aan alle eisen aan. Naast hun  
aanpassingsvermogen maken ze indruk met hun bedrijfsveilig-
heid en rendabiliteit. 

De aandrijvingen van de serie CDP combineren esthetische 
eisen met enorme kracht. In de sierlijke design tube steekt 
een sterke aandrijving die via een extreem krachtige overbren-
ging en een bijzonder stabiele ketting lasten tot 1.500 N tot 
1.000 mm beweegt. En dat bij een stroomverbruik van slechts 
4 A.

Daarmee is de hoogvermogensaandrijving ook qua rendabiliteit 
de absolute top. De CDP-TW stelt volledig nieuwe normen op 
het gebied van drukkracht. Dankzij twee motoren zet hij 3.000 N 
op de kettingen. 



     Systeemoplossing RheinEnergie AG
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In een duo voor verse lucht:  
telkens twee KA-34/600-K-BSY+ aan  
de bovenste uitzetramen

Luchtverversing: 
de CDP-1600/1000-TW-K-BSY+ en de  
CDP-1600/1200-TW-K-BSY+ aan de onderste 
uitzetramen van het type RAICO Wing 50 AR

Rookafvoer |
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Rookafvoer? Een essentieel element
Zonder rookafvoer hopen toxische brandrook en extreme hitte zich op in het ge-
bouw en worden mensenlevens in gevaar gebracht. Bij een brand sterven negen op 
tien mensen aan vergiftiging door het inademen van toxische rookgassen. Alleen 
door een effectieve rook- en warmteafvoer, bijvoorbeeld met luchttoevoeropenin-
gen in het onderste wandgedeelte en luchtafvoeropeningen in het bovenste 
gevelgedeelte of het plafond, worden de brandgassen met een stabiele rooklaag-
grens boven de hoofden van de aanwezigen afgevoerd. Vlucht- en reddingswegen 
blijven rookvrij.

Twee brandscenario’s – één oplossing
Het atrium van het administratief centrum van RheinEnergie AG moet zo flexibel 
mogelijk worden gebruikt. Als ontmoetingsplaats voor de vele medewerkers of als 
expositieruimte voor elektrische voertuigen bijvoorbeeld. Daarom is het gebouw 
onderworpen aan strenge brandveiligheidsvoorschriften. Diverse rooktests hebben 
het gedrag van rook, ingeval van brand, in kaart gebracht. Hierbij werd vooral ge-
let op de rookevacuatie en het gebruik van nooduitgangen. Daarvoor werden met 
numerieke methoden van de brandtechniek twee brandscenario’s gesimuleerd: 
eerst een autobrand in de halruimte en dan een brand in de nabij gelegen cafetaria.

De resultaten tonen aan dat na tien minuten brand de rook zich over het gehele 
haloppervlak verspreidt, maar dat er ook een levensreddende stratificatie optreedt. 
Een voldoende hoge, rookarme laag blijft in beide gevallen zelfs 15 minuten na het 
ontstaan van de brand bestaan. Daarmee is de efficiëntie van de rookafvoeroplos-
sing van D+H geverifieerd door een expert. 

Verspreiding van de rook na tien minuten brand*

Verspreiding van de rook na 15 minuten brand*

*Bron: Uittreksel uit het brandveiligheidsconcept, Dipl.-Ing. Uhlig, door de 
overheid erkend expert voor de controle van de brandveiligheid, Willich.
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Slotsom
D+H maakt individuele rookafvoeroplos-
singen mogelijk, zelfs als voor de gekozen 
raamprofielen nog geen standaarden 
voorhanden zijn.

Rookafvoer |

Karl Maier, technisch directeur 
bij Neumayr High-Tech Fassaden: 

“Zonder de ondersteuning van 
D+H zou dit grote project niet 
mogelijk zijn geweest. Zij maakten  
vanaf het begin het onmogelijke 
mogelijk en hadden voor elk 
probleem meteen een   oplossing. 
Zoals met de nieuwe aandrijvingen 
waarvoor er nog geen geschikt 
profielsysteem bestond. Dat maakt 
van de RWA-oplossing bij Rhein-
Energie AG echt uniek.“
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RWA-stuurkast serie CPS-M

Kleine schakelkast, grootse prestaties:  
het nieuwe tijdperk van RWA-installaties

Digitaal, krachtig en rendabel: de volledig modulaire 
RWA-stuurkast CPS-M combineert de belangrijkste eisen voor 
de hedendaagse rookafvoersystemen. Enerzijds zorgt ze voor 
aanzienlijk meer veiligheid in gebouwen dankzij een intelligen-
te netwerkvorming, anderzijds is ze extreem zuinig en flexibel 
inzetbaar dankzij de kortere kabeltrajecten en het compacte 
ontwerp. De modules van de CPS-M bestaan uit functionele 
en basismodules en zijn gemonteerd op een TS 35 DIN-rail: 
Plug-and-Play is hier het principe. Afhankelijk van de eisen van 
het bouwplan en op verzoek van de klant kan de grootte van 

de centrale of de schakelkast worden aangepast – en ook de 
uitbreiding achteraf is ongecompliceerd mogelijk. De centra-
le levert een uitgangsstroom in gradaties van 20 A tot een 
nagenoeg onbegrensde maximale stroom. Een verbinding met 
externe randapparatuur en andere systemen kan enerzijds 
traditioneel via de verschillende parametreerbare 
in- en uitgangen, anderzijds via de businterface en bijbeho-
rende gateways tot stand worden gebracht. Zo is de interactie 
met inbraak- en brandalarmsystemen, verwarming, verlichting 
en ventilatiesystemen mogelijk.

GENIAAL EENVOUDIG 
SUPERCOMPACT



De voordelen van de CPS-M:

 Intelligente Advanced Communication Bus (ACB) functie   

 tussen besturing en aandrijvingen 

 Netwerkvorming van meerdere RWA-stuurkasten door 

 AdComNet (ACN) 

 Software-ondersteunde parametrering van ventilatie- en 

 brandcompartementering 

 Optimale bewaking van de aangesloten aandrijvingen 

 en eenvoudige foutdiagnose 

 Diagnose, parametrering en besturing direct vanuit de 

 centrale 

 Integratie in de bestaande infrastructuur van de 

 gebouwautomatisering via Modbus

 Een gestabiliseerde netadapter met lage restspanning 

 maakt ook de aansluiting van externe aandrijvingen mogelijk 

 Met de ”Plug and Play“-moduletechniek kunnen modules 

 ongecompliceerd worden toegevoegd of verwijderd 

 Via de CPS-M kunnen zowel elektromotorische 24 V DC 

 alsook 230 V AC aandrijvingen worden aangestuurd en gevoed 

 De compacte uitvoering verkleint de behuizing en 

 bespaart tijd, ruimte en dus geld

11Rookafvoer |

Bij de digitale RWA-stuurkast CPS-M en bij alle andere 
ACN-producten kunt u door eenvoudig slepen en neerzetten 
met de muisknop groepen en lijnen in RWA-koppelingen tot 
rookgedeeltes samenvoegen. En dat vanaf eender welk punt 
van een netwerk. Met de software SCS kan zelfs elke ACB- 
geschikte aandrijving afzonderlijk in RWA- en ventilatiekoppe-
lingen worden geplaatst. Door deze ”virtuele groepering“ kan 
iedere aandrijving haar individuele aansturingseisen ontvangen 
en statusinformatie versturen. 

Voordelen: 

» Verhoogt de individuele parametreermogelijkheden
» Kortere kabeltrajecten
» Bespaart kosten voor extra sensormodules van de CPS-M
» Maakt het centrale systeem nog slanker

De precisielanding aan het raam lukt u ook dankzij de soft-
ware SCS. Door de positienauwkeurige aansturing kunt u 
ACB-aandrijvingen tot op de millimeter nauwkeurig openen en 
sluiten. Dat geldt voor zowel individuele aandrijvingen als voor 
gehele groepen voor de natuurlijke ventilatie. Moeten de 
ramen in de zomer maar een klein beetje openstaan of wenst 
u liever een geautomatiseerde stootventilatie? Technisch 
worden de positiesignalen en positieterugmeldingen met 
behulp van een AdComNet/Modbus-gateway doorgestuurd. 
Een gedetailleerd overzicht van alle overdrachten, storingen en 
alarmmeldingen kunt u via uitgebreide filters in het geperfectio-
neerde gebeurtenissengeheugen van de CPS-M verkrijgen.
 

Meer informatie over AdComNet en ACB vindt u vanaf 
pagina 15. 

Service en configuratie – met slechts één software

GENIAAL EENVOUDIG 
SUPERCOMPACT
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Denkt u erover na hoe u levensreddende 
rookafvoer en comfortabele ventilatie – 
ook bij complexe eisen – kunt 
combineren? En daarbij decentrale 
rookafvoerbesturingen in één systeem 
samenbrengen? D+H biedt u met 
AdComNet (ACN) het eerste, door VdS 
gecertificeerd RWA-bussysteem op de 
markt. 

Met zekerheid comfortabel: AdComNet 
in het hoofdkantoor van DNB Bank

Met het innovatieve systeem beschikt u 
over een flexibele en rendabele buscom-
municatie waarmee u alle aandrijvingen 
bestuurt. Met de oplossingen van D+H 
voldoet u zo aan alle actuele nationale 
en internationale richtlijnen inzake 
brandveiligheid en bespaart u tegelij-
kertijd energie en kosten door kortere 
kabeltrajecten en kleinere kabelsecties.

Met D+H op een intelligente manier 
comfort en veiligheid realiseren in grote 
gebouwen – vooral bij projecten met 
meerdere verdiepingen en verschillende 
brandcompartimenten. Met AdComNet 
beschikt u bij brand naast de veilige rook-
afvoer van de vluchtwegen ook over een 
effectieve warmteregeling door gerichte 
ventilatie.

In het nieuwe hoofdkantoor van DNB 
Bank in Oslo is dit vooral in de koude 
wintermaanden economisch en ecolo-
gisch gezien van cruciaal belang. Het 
17 verdiepingen tellende hoofdgebouw 
staat in de nieuwe wijk Barcode-Cluster 
die het centraal station van de Noorse 
hoofdstad verbindt met het fjord. Na 
zes jaar bouwen werd het megaproject 
in 2013 in gebruik genomen. Het 
bundelt 20 verschillende vestigingen van 

de bank in drie gebouwen die via het 
gelijkvloers met elkaar zijn verbonden. 
De extravagante architectuur is geba-
seerd op ontelbare pixels. De individuele 
pixelblokjes hebben een zijlengte van 6 
m en bieden daardoor precies de ruimte 
die elke werkgroep van de bank idealiter 
nodig heeft. 

De modulaire pixelstructuur van de 
architectuur vereist een even modulaire 
systeemarchitectuur die alleen de op-
lossing AdComNet van D+H biedt. Dus, 
ondanks het verminderde gebruik van 
bekabeling is een volledig flexibel gebruik 
van de pixels verzekerd. 
De pixelstructuur in de gevel wordt 
onderbroken voor de grote openbare 
ingang en het kronkelend binnenwan-
delpad dat alle verdiepingen met elkaar 
verbindt.

INTELLIGENT BESTUREN
RENDABEL PLANNEN

De voordelen van buscommunicatie

 Groot besparingspotentieel door kleiner aantal benodigde kabels

 Vermindering van kabellengtes en - secties

 Slechts één tiende van het gebruikelijke stroomverbruik per   

 knooppunt

 Geen speciale stroomvoorziening nodig bij stroomuitval 
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INTELLIGENT BESTUREN
RENDABEL PLANNEN

Hoofdkantoor DNB Bank | Locatie: Oslo, Noorwegen | Voltooiing : 2013
Architect: MVRDV: Winy Maas, Jacob van Rijs, Nathalie de Vries, Rotterdam 
D+H service: D+H Zweden 
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AdComNet is de innovatieve combinatie van hardwarecomponenten en een 
gebruiksvriendelijke bedieningssoftware. Het systeem combineert de kennis over 
rookafvoer en ventilatie, en implementeert op betrouwbare wijze de benodigde bestu-
rings- en reguleringsprocessen. De verbindingsmodule verbindt daarbij de RWA- 
besturing met AdComNet. De I/O-module beschikt over acht digitale in- en uit-
gangen en zorgt, via de geïntegreerde triggerlijn, voor de stroomvoorziening van 
rookmelders en RWA-bedieningsposten in het AdComNet.

AdComNet

Met de beste verbindingen

Complexiteit met beveiliging
Met AdComNet worden in het gebouw 19 besturingscentrales 
zo aan elkaar gekoppeld dat afhankelijk van de ruimtebe-
nutting volledig verschillende scenario's voor het openen en 
sluiten van ramen mogelijk zijn. Bij brand bijvoorbeeld worden 

de ramen in het getroffen gedeelte direct geopend zodat de 
gevaarlijke brandrook kan ontsnappen. De ruimtes die niet 
door de brand worden getroffen, worden tegen binnendrin-
gende rook beschermd door de ramen te sluiten.

OK OK

RWA-centrale
RWA-centrale

RWA-bedieningspost

Rookmelder

Gevelraam
Kettingaandrijving KA

Gevelraam
Kettingaandrijving VCD

AdComNet
I/O-module 

AdComNet
Connection-module

RWA-bedieningspost

Overige centrales

Rookmelder

Gevelraam
Kettingaandrijving KA

Gevelraam
Kettingaandrijving VCD

     Systeemoplossing DNB Bank
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Wat betekent buscommunicatie bij D+H?
In de informatietechnologie betekent een bus algemeen een 
systeem voor datatransmissie tussen verschillende deelnemers 
van een netwerk via een gemeenschappelijke overdrachtsweg. 
Bussystemen vinden we tegenwoordig in de meest uiteenlo-
pende varianten, bv. in de auto (CAN-bus) of in het smarthome 
(KNX, LON, BACnet enz.). De belangrijkste deelnemers van een 
rookafvoer- en ventilatienetwerk zijn meestal een gebouwbe-
heersysteem, raamaandrijvingen en evt. centrales.

Als overdrachtswegen worden protocollen gebruikt om aan de 
eisen van een systeeminterne, veilige en stabiele communicatie 
te voldoen. Deze protocollen kunnen zowel via radiosignalen 
als via kabel worden overgedragen.
Door een gemeenschappelijk protocol vast te leggen, kunnen 
de individuele apparaten "met elkaar praten", d.w.z. informatie 
uitwisselen – of met andere woorden: “buscommuniceren”.

ACB gebaseerd op Modbus  
– het protocol van de universele transmissie
In de loop van de tijd zijn door verschillende fabrikanten heel 
wat overdrachtssystemen ontwikkeld die internationaal slechts 
in enkele gevallen aan erkende normen voldoen. Een van de 
protocollen die daarin slaagde, is Modbus RTU. Deze geldt 
binnen de industriële communicatie als onmisbaar component. 
Op grond van de relatief eenvoudige structuur is Modbus 
gemakkelijk integreerbaar en in vergelijking met andere 
systemen zeer stabiel. Het is dus een taal die bij uitstek 
geschikt is voor een gebouwbeheersysteem. Voor de gebouwen 
waar andere bussystemen zoals BACnet of KNX bv. de 
besturing van alle technische functies overnemen, bestaan er 
zogenaamde gateways. Deze vertalen de andere informatie-
talen naar het gangbare Modbus-protocol – in dit opzicht is 

er dus geen enkel bussysteem dat de Modbus-taal niet kan 
begrijpen. In zekere zin dus de universele taal onder de over-
drachtsprotocollen. 

Op basis van de voordelen van dit systeem heeft D+H besloten 
om zijn ACB-technologie op het open Modbus RTU protocol 
op te bouwen. Elke planner heeft zo de mogelijkheid om 
ventilatie-elementen in nagenoeg alle gebouwsystemen te 
integreren. En elke fabrikant wereldwijd kan zijn producten 
gemakkelijk uitrusten met Modbus. Of het nu gaat om 
besturingen, gateways, sensoren of touchdisplays: alle 
apparaten communiceren via een open interface. 

A B C

Een bussysteem bestaat uit meerdere deelnemers,  

maar slechts één overdrachtsweg.

ACN + ACB – de twee bussystemen van D+H 

AdComNet (ACN) is het eerste, door VdS gecertificeerde 
RWA-bussysteem. Met deze technologie kunnen RWA- 
besturingen in één gedecentraliseerd, overkoepelend 
systeem worden samengebracht. De besturingen worden 
zo aan elkaar gekoppeld dat afhankelijk van de ruimtebe-
nutting complexe scenario's resp. individuele rookgedeelten 
voor het openen en sluiten van ramen kunnen worden 
geconfigureerd. De Advanced Communication Bus (ACB) 
daarentegen baseert zich op het protocol Modbus RTU en 
regelt niet de communicatie tussen besturingen, maar die 

tussen besturingen en aandrijvingen. ACB moet dus als een 
uitbreiding van AdComNet worden beschouwd. ACB-aan-
drijvingen kunnen voor pure ventilatiedoeleinden direct 
vanuit het gebouwbeheersysteem (GBS) worden bediend. 
Voor RWA-functies is altijd de integratie van een CPS-M, de 
digitale rookafzuigcentrale van D+H, nodig.  
 
Meer informatie over ACN en ACB in combinatie 
met de CPS-M vindt u op p. 11.

     Systeemoplossing DNB Bank
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Modbus RTU – de technische benadering
De RTU achter Modbus staat voor Remote Terminal Unit, 
dat wil zeggen “terminaleenheid op afstand“. Waarom op 
afstand? Dat verwijst naar de master-slave-architectuur van 
het protocol Modbus RTU. Deze functioneert als volgt: een 
apparaat, bijvoorbeeld een gebouwbeheersysteem, een 

computer of een touchdisplay, neemt de master-beheerfunctie 
over en stuurt instructies naar de slave “op afstand“ – bv. een 
D+H aandrijving. Deze ontvangt het signaal en voert dan de 
instructie uit.

GATEWAY

Schaduw

LCD Touch

Verwarming
GBS

MB

GBT

ACB (Modbus RTU) / 24 V

10 m

8 m

Het gebouwbeheersysteem (Modbus-Master) stuurt de raamaandrijvingen rechtstreeks aan.

De programmering en bekabeling
Wilt u meer vernemen over ACB? In onze brochure "Commu-
nicatie + besturing" leggen we u aan de hand van concrete 
voorbeelden uit hoe u ACB-raamaandrijvingen configureert en 
de stroomvoorziening berekent.

Tot 32 aandrijvingen kunnen op een Modbus-Master worden aangesloten. De gateway zorgt ervoor dat ieder gebouwbeheersysteem met Modbus kan werken.



De voordelen van de ACB-integratie
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Raamautomatisering met ACB  
in de Glucksman Library

De “Glucksman Library“ van de “University of Limerick“ is
één van de grootste campusbibliotheken van Ierland en één 
van de digitaal meest geavanceerde ter wereld. In 2018 werd 
het bestaande gebouw uitgebreid met 7.600 vierkante meter 
en volledig opnieuw ontworpen: van rustige, traditionele lees- 
en studieruimtes tot meer levendige en technologiegedreven 
groepsruimtes en recreatiezalen. Om daar een gezonde en 
geconcentreerde werksfeer mogelijk te maken, heeft de Ierse 
partner van D+H “Window & Door Accessories“ de installatie 
en ingebruikname van een raamautomatiseringssysteem op 
zich genomen. 
 
Het project bestaat uit ongeveer 250 CDC-1-ACB 24V 
kettingaandrijvingen die via Modbus direct vanuit het gebouw-
beheersysteem worden bediend. Het GBS kan met behulp van 
de ACB-technologie ieder raam afzonderlijk of synchroon in 
groepen positienauwkeurig aansturen. Ook de openings- en 
sluitsnelheden van de aandrijvingen zijn afzonderlijk regelbaar. 
Zo zorgen de aandrijvingen van D+H met hun nauwelijks 
hoorbaar geluid voor een comfortabele leeromgeving en altijd 
voor een optimaal binnenklimaat.

  Directe aansturing van de aandrijvingen  

 via het GBS

  Individuele aansturing van meerdere

 aandrijvingen aan eenzelfde lijn

  Positieregeling tot op de graad

 nauwkeurig

  Terugmelding via de IST-positie van de   

 aandrijvingen 

  Optimale weergave van mogelijke  

 foutmeldingen

  Minder kabels en verbindingen dankzij

 de bidirectionele communicatie
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ACB – het nieuwe alfabet

Wanneer ramen leren spreken

Welke voordelen biedt ACB in de nieuwe 
tandheugelaandrijving ZA-ACB?

Steffen Lanfersiek: de tandheugelaandrijving van D+H is niet 
langer alleen sterk, ze is nu ook intelligent! De speciaal voor 
lamellenramen ontworpen LA-ACB, één van de vele varianten 
van de ZA, geeft duidelijk de voordelen aan. In het bijzon-
der de tot op de millimeter nauwkeurige aansturing speelt 
hier een grote rol. Mogen de lamellen in de zomer met 12,9 
procent slechts op een kier worden geopend? Of toch liever 
met 80 procent voor een krachtige stootventilatie? Om deze 
positienauwkeurige aansturing te kunnen realiseren, waren bij 
de traditionele tandheugelaandrijving een groot aantal extra 
insteekmodules en centrales nodig. Tegenwoordig heeft u 
maar één systeem nodig dat bestaat uit CPS-M en de ACB- 
geschikte aandrijvingen. Dat en ook de mogelijkheid om 
aandrijfgroepen slechts via één aansluiting en met één leiding 
te kunnen verbinden, levert vooral in het dakbereik aan- 
zienlijke kostenvoordelen op. Bovendien is de montage ook 
veel eenvoudiger. 
Het voordeel van de functie dat de aandrijvingen binnen één 
groep ook afzonderlijk kunnen worden aangestuurd, wordt 
met een ander voorbeeld duidelijk. Stel u eens meerdere 
kantoren langs een gevel voor met ramen die bij gebruik van 
de RWA openen, terwijl ze voor ventilatie individueel moeten 
worden aangestuurd. Hiervoor waren tot heden voor elk kan-
toor een groepsverbinding met de centrale en telkens aparte 
leidingen nodig. Dankzij ACB en de zogenaamde 
virtuele groepering is dit ingewikkelde scenario verleden tijd. 
Er is maar één groepsaansluiting en één leiding voor alle 
kantoren nodig. 

Christian Kluge, ontwikkelingsmanager van D+H Mechatronic AG, en Steffen Lanfersiek,  
groepsleider productmanagement bij D+H Mechatronic AG, in een gesprek over de  
Advanced Communication Bus technologie.

Sinds wanneer is ACB beschikbaar en welke functies 
biedt deze? 

Christian Kluge: met de digitale, volledig modulaire rookaf-
voercentrale CPS-M hebben we in 2016 de ACB-technologie 
gelanceerd. Door ACB worden de aandrijvingen alleen nog 
via een groepsverbinding en een leiding met de centrale 
verbonden. 
Wat de aandrijving betreft, beschikken de kettingaandrijving 
CDC-ACB en de tandheugelaandrijving ZA-ACB over de nieuwe 
technologie. Andere aandrijfmodellen van D+H zitten al in de 
omschakeling. Door de verbeterde communicatie krijgen de 
raamaandrijvingen niet langer alleen instructies van de centrale, 
maar sturen ze ook informatie over hun status, verbindingen 
en posities terug naar de CPS-M. Bovendien kan elke afzon-
derlijke aandrijving nu een individuele positie 
innemen. De zogenaamde bidirectionele communicatie stelt 
de gebruiker niet alleen in staat om over nog meer functiona-
liteiten te beschikken, ze maakt ook onderhoudswerkzaam-
heden gemakkelijker omdat het uitlezen van de aandrijvingen 
veel eenvoudiger is. Via ACB kunnen deze eenvoudig vanaf 
de besturing worden geparametriseerd. Bij de traditionele 
technologie moest dit direct op de raamaandrijving gebeuren. 
Dit was vaak ingewikkeld omdat de aandrijvingen zich op 
moeilijk bereikbare delen van het gebouw bevinden. 



Betrouwbare dakexpert ZA-ACB

Optimale veiligheid in de hoogte
Waar anderen duizelig worden, stralen zij absolute soevereiniteit 
uit: in het dakbereik openen en sluiten de aandrijvingen van de 
ZA-serie ramen en lichtkoepels volledig automatisch, efficiënt en 
veilig. Uitgerust met robuuste tandheugels beschikken ze over een 
grote drukstabiliteit waardoor zelfs zware kleppen moeiteloos 
kunnen worden geopend. Bij brand voor de levensreddende 
rookafvoer of voor de dagelijkse natuurlijke ventilatie: door 
de brede openingen – de aandrijvingen realiseren slaglengtes 
tot 1200 mm – verdwijnen de giftige gassen snel en verse lucht 
stroomt het gebouw binnen.

Daarbij spelen de externe omstandigheden geen rol voor de 
aandrijvingen: optioneel geïntegreerde verwarmingsweerstanden 
zorgen ervoor dat de elektronica ook bij sterk wisselende 
klimaatomstandigheden altijd optimaal functioneert. Dankzij de 
speciale WS-uitvoering zijn de tandheugelaandrijvingen corro-
siewerend en bewijzen ze hun compacte betrouwbaarheid ook 
buitenshuis. 

Daarbij biedt de ZA-serie de perfecte balans tussen kracht en 
stroomverbruik: met een laag stroomverbruik van maximaal 2,5 
A beschikken de slanke tandheugelaandrijvingen met max. 1500 
N over veel power. Ze zijn daarom de optimale oplossing voor 
de hoogste eisen inzake veiligheid, comfort en economische 
haalbaarheid. En als een enkele ZA niet zou volstaan: tot acht 
aandrijvingen kunnen synchroon worden bediend. Met een pc en 
Windows tablet kunnen de aandrijvingen via de software D+H SCS 
worden ingesteld. Volgens uw vereisten en toepassing kunt u de 
aandrijffuncties, prestatiekenmerken, slaglengtes, openingsbreed-
tes en snelheden afzonderlijk voor het openen en sluiten instellen. 
Afhankelijk van de wensen van de klant kunnen de tandheuge-
laandrijvingen in verschillende kleuren worden gelakt en in lengte 
aangepast.

U merkt het: niets is voor deze aandrijvingen te hoog of te zwaar. 
Niet voor niets zijn ze volgens EN 12101-2 RWA-gecertificeerd 
en zijn ze ook door VdS en DEKRA goedgekeurd.
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Gecertificeerde RWA-ramen in het muziektheater Capitol 
in Wrocław

Dankzij D+H kunt u volledige gecertificeerde RWA-oplossin-
gen optisch en technisch perfect integreren, zelfs in complexe 
architectuurconcepten.  
Zoals bij de renovatie, modernisering en uitbreiding van het 
muziektheater Capitol in Wrocław. Voor het grote project van 
35 miljoen euro werden de oude delen van het theaterge-
bouw zoals het historische foyer en het podium met de nieuwe 
delen van het gebouw verbonden via een glazen verbindings-
stuk. Een grote groene wand van ongeveer 12.000 levende 
planten. Ook de oude theaterbinnenplaats werd herbouwd en 
voorzien van een groot glazen dak: nu vormt deze een centraal 
ontmoetingspunt voor de lokale bevolking en toeristen. 

Het muziektheater met zijn bijna 1.200 zitplaatsen vormt de 
culturele trekpleister van de Neder-Silezische hoofdstad die in 
2016 ook Culturele Hoofdstad van Europa was. Het hoogte-
punt van de D+H complete oplossing bestaat erin dat moderne 
brandveiligheid, natuurlijke ventilatie en een uitzonderlijk 

esthetisch architectuurconcept konden worden verenigd. 
In het circa 10.000 m2 grote gebouwencomplex werd een 
bijzonder geslaagde RWA-gecertificeerde dakconstructie inge-
bouwd waar de in totaal 40 hogesnelheidsaandrijvingen van 
de serie ZA met geïntegreerde gesynchroniseerde elektronica 
BSY+ hun werk verrichten. De aandrijvingen met een maxi-
male drukkracht van 1.500 N zijn speciaal ontwikkeld voor 
bijzonder grote ramen in glazen daken. Een elektrische kracht- 
en positieregeling maakt de nauwkeurige synchronisatie van 
maximaal acht aandrijvingen mogelijk en zorgt zo voor een 
gelijkmatige lastverdeling en veilig openen en sluiten. En dat 
volledig geïntegreerd in de verfijnde architectuur.

Dit overtuigde ook een nationale jury die de spectaculaire 
nieuwbouw verkoos tot het mooiste bouwwerk dat in 2013 
in Wroclaw werd opgeleverd. Waarmee D+H nog maar eens 
toont dat schoonheid en veiligheid elkaar perfect kunnen 
aanvullen. 

Vertrouwt u voor uw project systematisch op gecertificeerde 
veiligheid en prestatiebestendigheid? Dat kan worden bewerk-
stelligd. Natuurlijke RWA voert bij brand hete rookgassen af om 
een levensbelangrijke rookvrije ruimte dicht boven de grond 
op de vluchtwegen veilig te stellen. De combinatie van alle 
gebruikte componenten van een rookafvoeroplossing in één 
overzichtelijk gecertificeerd systeem heeft veiligheidstechni-
sche 

redenen. Sinds 2006 schrijft de geldende EN 12101-2 een 
gestandaardiseerde samenstelling van alle gecertificeerde 
RWA-componenten voor die onderworpen zijn aan complexe 
testmethoden. Met de oplossingen van D+H beschikt u niet 
alleen over de veiligheid van de meest gerenommeerde testin-
stituten, maar ook over 's werelds grootste keuze aan gecer-
tificeerde producten op de markt. Een optimale planningsze-
kerheid dus voor uw projecten.

BEWEZEN KWALITEIT  
GECERTIFICEERDE VEILIGHEID

De voordelen van gecerficiteerde RWA-ramen

 Grootste veiligheid, door gerenommeerde testinstituten 

 goedgekeurd (VdS, MPA en IFI Aken)

  Geen extra kosten 

 Grootste keuze aan EN 12101-2 oplossingen op de markt

  Berekeningen met de professionele software myCalc

  Gecertificeerde gespecialiseerde bedrijven bij u in de buurt
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BEWEZEN KWALITEIT  
GECERTIFICEERDE VEILIGHEID

Muziektheater Capitol | Locatie: Wrocław, Polen | Voltooiing : herfst 2013  
Architect: KKM Kozien´ , Architekci, Krakau | D+H Service: D+H Polen

NRAA |
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De aandrijvingen van de ZA-serie zijn even geschikt voor de 
hoogste eisen inzake rookafvoer als voor natuurlijke venti-
latie. Hun hogesnelheidsfunctie maakt het verschil. Ramen 
worden ingeval van nood aan maximale snelheid geopend en 
kunnen zo sneller hun levensreddende functie vervullen. 
Bovendien blijven de aandrijvingen ook bij extreme hitte 
operationeel. Met de optionele BSY+ technologie is de 
elektronische kracht- en positieregeling van maximaal acht 
aandrijvingen precies synchroniseerbaar.

Serie ZA

Sneller dan de brandweer

Veiligheid verzekerd
De RWA-stuurkast RZN 4332-E wordt gebruikt in bouwpro-
jecten met uiteenlopende eisen. De centrale biedt tot 32 A 
totaalstroom, heeft een noodstroomvoeding met accu voor 

minimaal 72 uur en een goedkeuring van VdS en TÜV. 
Via drie groepsinsteekmodules stuurt ze de tandheugelaandrij-
vingen aan de dakvensters aan.

OK

Externe aansturing

RWA-centrale

Wind-/regensensor

Dakvenster
Tandheugelaandrijving ZA

Sleutelbediende ventilatieschakelaar

RWA-bedieningspost

Rookmelder

     Systeemoplossing muziektheater Capitol
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In sneltempo:
moeiteloos opent de ZA 155/1000-BSY+-HS in de 
voorgeschreven 60 seconden de zware dakven-
sters, hij is via de speciale beugel ZA-BS034-OM 
verbonden met het dakprofiel Aluproof MB-SR50

NRAA |

     Systeemoplossing muziektheater Capitol
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Wat u altijd al over gecertificeerde RWA-ramen wilde weten

NRAA |

De totaaloplossing bestaande uit een raam met de bijbehorende 
componenten (profielen, dichtingen, beslag), de opvulling (bv. 
ruiten, panelen) en het aandrijfsysteem met de bijbehorende 
componenten (aandrijving, beugels, beslag) is een RWA-gecer-
tificeerd raam. Sinds 2003 schrijft de voor de hele Europese 
economische ruimte geldende EN 12101-2 in geval van speciale 
bouwkundige eisen of een bepaald gebruik van het gebouw 
deze toepassing voor.

De fabrikanten van deze apparaten zijn volgens EN 12101-
Sneeuwbelasting klasse SL 
Bij welke sneeuwbelasting gaat het raam nog veilig open?  

Windbelasting klasse WL 
Welke zuigkracht mag op het raam inwerken zonder dat
het opengaat?

Betrouwbaarheid klasse Re
Hoe vaak kan het raam in de RWA-stand gaan?

Warmtevastheid klasse B 
Tot welke te verwachte brandtemperaturen mag het raam 
worden gebruikt?

Lage omgevingstemperaturen klasse T  
Tot welke te verwachte lage omgevingstemperaturen mag  
het raam worden gebruikt?

Aërodynamische effectiviteit 
Welk doorstroomcoëfficiënt cv heeft het raam?

Dagelijkse verluchting en ontluchting 
Is het raam ook geschikt voor dagelijkse verluchting en  
ontluchting? Kan het 10.000 heen- en weerbewegingen aan?

2 aan strenge richtlijnen onderworpen – bv. een jaarlijkse 
evaluatie van de eigen productiecontrole van de fabriek door 
een erkende instantie (bv. VdS, MPA of IFI). Maar niet alleen 
de fabrikanten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
Ook het raam op zich moet volgens de testnorm het bewijs 
leveren van bepaalde vermogensklassen. Daarvoor moet het 
de volgende tests doorstaan   bij een erkende instantie:

Een gecertificeerd RWA-raam bestaat uit beugel, aandrijving 

en console evenals alle bijbehorende componenten.

Windgeleidewanden kunnen worden gebruikt om de aërodynamische effectiviteit te verbeteren.
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Wie bepaalt de minimumwaarden van de vermogensklassen?

In enkele Europese lidstaten zijn er verschillende nationale 
normen die de minimumwaarden voorschrijven voor de 
vermogensklassen waaraan een RWA-gecertificeerd raam 
moet voldoen. In Duitsland schrijft bv. DIN 18232-9 voor dat 
iedere vermogensklasse aan bepaalde minimumwaarden moet 
voldoen. Zo is het bv. verplicht dat alle componenten van het 
systeem een warmtevastheid van 300°C gedurende minstens 
30 minuten moeten aankunnen. De regelgeving verschilt 
hierbij aanzienlijk van land tot land. Dienovereenkomstig 
dient de raamfabrikant voor zijn land zelf na te gaan voor 
welke waarden zijn apparaat moet worden ontworpen en 

De gecertificeerde oplossingen van D+H voor ingenieurs en architecten 
Ingenieurs en architecten staan bij het uitvoeringsschema van 
de bouw van het dak en de gevel eerst voor de opgave om 
de geometrische rookafvoeroppervlakten van de ramen te 
berekenen. Om dit scenario zo eenvoudig mogelijk te maken, 
heeft D+H de berekeningstool myCalc ontwikkeld (p. 27). 
Daarin kunt u concrete gegevens zoals de breedte en hoogte 
van de raamvleugel alsook het profiel invoeren en komt u het 
overeenkomstige geometrische rookafvoeroppervlak te weten. 
Maar dat niet alleen! Ook de passende aandrijvingen, de 
openingshoek, slaglengte en beugels worden meteen in het 
systeem voorgesteld. Om met myCalc de aërodynamische ef-

fectieve oppervlakten te berekenen die in het brandveiligheids-
rapport vereist zijn, kunt u rekenen op een gecertificeerde 
D+H partner (p. 58). Rekening houdend met de gedefinieerde 
vereisten berekent de D+H partner voor u een gecertificeerd 
raam. D+H beschikt namelijk over een uitgebreide keuze aan 
toegelaten profielsystemen. Met de door D+H opgestelde spe-
cificatie – zeg maar de exacte details van de vermogensklassen 
waaraan het systeem voldoet – staat niets 
de realisatie van het brandveiligheidsconcept nog in de weg.

getest. Belangrijk hierbij: de ingenieur of architect is 
ervoor verantwoordelijk dat de waarden van de vermogens-
klassen in zijn aanbestedingen zodanig worden geselecteerd 
dat ze voldoen aan de eisen van het bouwplan. In regio's 
waar zware sneeuwval kan voorkomen bv., zijn de mini-
mumwaarden voor de sneeuwbelasting eventueel. niet 
voldoende.  
Wie voor de planning en realisatie van een gecertificeerd 
RWA-raam vakkundig advies nodig heeft, is bij D+H met 
zijn uitgebreide RWA-vakkennis en hoge kwaliteitseisen in 
goede handen.
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De gecertificeerde oplossingen van D+H voor verwerkers

Met de berekeningstool kunt u het volgende
nauwkeurig berekenen en bepalen: 

 geometrische rookafvoeroppervlakte

 De passende raamaandrijvingen met aangepaste openings-
hoek of slaglengte, inclusief de beugels

 Effectieve aërodynamische rookafvoeroppervlakte

 Gecertificeerd raamprofiel afgestemd op de technische 
specificaties en de eisen van de vermogensklassen

Wanneer een gecertificeerd systeem vereist is, staat de verwer-
ker – of het nu een metaal-, raam- of gevelbouwer is – voor 
de vraag hoe hij dit volgens de normen en kosteneffectief kan 
uitvoeren. Zijn voornaamste doel: van het uitgeschreven pro-
ject het zijne maken. Om hiervoor een gefundeerde offerte 
te kunnen uitwerken en zich verder te concentreren op zijn 
kerncompetentie, de raambouw, kan hij rekenen op de steun 
van een gecertificeerd D+H-partner (p. 58). 

Als specialist rookafvoer en ventilatie beschikt D+H over de 
vakkennis en ervaring om op basis van het gewenste profiel 
een gecertificeerd raam voor de bewerker te berekenen. 
Hoe pakt hij dit aan? De door D+H zelf ontwikkelde bereke-
ningstool myCalc (zie verder) heeft een grote keuze aan reeds 

Een overzicht van uw voordelen

  Vakspecifieke contactpersoon met uitgebreide    

 certificerings- & RWA-competentie

 Plannings- en toepassingsveiligheid

 Geen kosten voor certificatie

 Tijdwinst tijdens het planningsproces 

 Geen toeslag op D+H producten

Om u een idee te geven hoeveel gecertificeerde 
profielsystemen D+H heeft, volgt hier een eerste overzicht: 

Aluplast, Aluprof, Cast, Colt, Gutmann, Hueck,  
Heroal, Jansen, Menck, Raico, Reynaers, Sapa,  
Schüco, Skandinaviska, Sykon, Technal, Wicona.

Heeft u uw systeem niet gevonden? Geen probleem, 
neem contact met ons op en we zoeken naar een oplossing. 
Voor degenen die meer informatie wensen of myCalc willen 
uitproberen:
Neem contact op met mycalc.support@dh-partner.com.

Gratis gebruik van de software myCalc voor uw planning

gecertificeerde raamprofielen. Op deze manier kan de D+H part-
ner de voorgeschreven technische specificaties en eisen voor 
de vermogensklassen invoeren en een goedgekeurd raam-
profiel berekenen. Op basis van deze vakkundig opgemaakte 
documenten kan de verwerker zijn offerte indienen. 
Wanneer hij de bestelling heeft ontvangen, begint de gede-
tailleerde planning en uitvoering. Ook hier kan hij vertrouwen 
op de vakbekwaamheid van D+H. De raambouwer maakt 
het raamprofiel in de fabriek of op de bouwwerf. De wettelijk 
verantwoordelijke fabrikant blijft evenwel de D+H partner die 
tot slot een laatste test uitvoert. Indien alles functioneert zoals 
vooraf gepland in myCalc, krijgt de verwerker een CE-marke-
ring voor zijn raamprofiel. Dit bewijst dat het raam is goedge-
keurd volgens de weergegeven vermogensklassen. 

RES RA 1472 1523 - ZA 24 V
SL1000 Aa 1.044 Av 1.885 B300-E Re1000+Le10.000 WL1500 T(00)

1368-CPR-C-7080 EN 12101-2:2003 22505-2 42/2018

D+H Mechatronic AG

Op het CE-typeplaatje staan naast de gegevens van de fabrikant en de raamparameters vooral ook de 

tijdens de test bevestigde vermogensklassen vermeld (afbeelding en waarden als voorbeeld).
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Realiseert u een veeleisend grootschalig 
architectuurproject en wenst daarom 
de bekabeling voor de rookafvoer zo 
klein mogelijk te houden? Daarboven-
op wenst u zo veel geld te besparen 
zonder in te boeten aan veiligheid en 
functionaliteit? Met de RWA-oplossing 
D+H 230 V realiseert u beide: zelfs de 

Geïntegreerde 230 V-rookafvoer in de
praktijk: HafenCity Universität Hamburg

zwaarste ramen kunt u gemakkelijk 
bewegen met de juiste aandrijvingen 
en lange kabeltrajecten terwijl u veel 
lagere en goedkopere kabelsecties kunt 
gebruiken. 

Met D+H beschikt u over het wereldwijd 
eerste 230 V compleet systeem met een 
EN 12101-10 goedkeuring. Het systeem 
is vooral geschikt voor complexe groot-
schalige projecten. Daar moeten vaak 
een   groot aantal zware ramen worden 
aangestuurd met lange kabeltrajecten. 
Zoals bij de nieuwbouw van HafenCi-
ty Universität Hamburg. 

De spectaculaire architectuur bestaat uit 
twee delen en een grote glazen foyer 
bij de ingang. Bij deze architectonisch 
veeleisende constructie zouden de grote 
kabelsecties van een traditionele 24 V 
installatie snel leiden tot knelpunten in 
de kabeltrajecten alsook tot statische 

problemen door het hoge kabelge-
wicht. D+H heeft hiervoor de passende 
oplossing ontwikkeld: een RWA-in-
stallatie inclusief een compleet 230 V 
noodstroomvoedingssysteem. 

Ondertussen is dit succesvol systeem al 
honderden keren geïnstalleerd in grote 
atria, winkelcentra, luchthavens, trein-
stations en grote kantoorgebouwen. In 
de Hamburger Universität für Baukunst 
und Metropolentwicklung zorgt het sinds 
april 2014 voor de grootst mogelijke 
veiligheid van de circa 2.500 studenten. 
En met veel verse lucht voor een maxi-
male concentratie bij het leren.

MEER KRACHT 
MINDER KOSTEN

De voordelen van de 230 V rookafvoer

 Uniek systeem met continue 230 V AC voeding van de

 besturing tot de aandrijvingen

 Meer vermogen, minder bekabeling

 Ideaal voor lange kabeltrajecten en zeer zware toepassingen

 Kabeldiameter wordt verminderd met een factor 10

 Toelating volgens de richtlijnen VdS 2581 en VdS 2593

 Certificaat van prestatiebestendigheid volgens

 EN 12101-10
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HafenCity Universität Hamburg | Locatie: Hamburg, Duitsland
Voltooiing : april 2014 | Architect: Code Unique, Dresden | D+H Service: D+H Deutschland GmbH

230 V rookafvoer | 
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230 V RWA

De centrale met de hoge prestaties
Het 230 V AC RWA-systeem is wereldwijd het enige systeem 
met een continu 230 V voeding van de besturing tot de 
aandrijvingen. Het is ontworpen voor gebruik in complexe 
gebouwen met lange kabeltrajecten en diverse zware toe- 
passingen in het dakbereik. Typische gebouwen zijn glazen 
atria, treinstations, luchthavens en grote multifunctionele 
hallen. Hier biedt het de perfecte combinatie van maximale 
prestaties en minimale bekabeling. De centrales bieden 
ruimte aan verschillende insteekmodules voor rookafvoer 
en ventilatie, en zijn daardoor bijzonder eenvoudig te 
installeren en gemakkelijk achteraf in te bouwen.

Een zekerheid: de werking met de 230 V noodstroom-
voeding NSV 401. Naast de VdS-toelating beschikt ze ook 
over een gecertificeerde prestatiebestendigheid volgens 
EN 12101-10.  
Ze heeft omvormers met een hoogwaardige sinus-uitgangs-
spanning, verschillende statusindicaties en accu-impedantiebe-
waking. Gebruikte accu’s kunnen eenvoudig worden vervangen. 
Dat maakt de 230 V noodstroomvoeding niet alleen veilig, 
maar ook zuinig.

230 V noodstroomvoeding

Veiligheid en zuinigheid

OK

Alarm/
Automatische deur

RWA-centrale

Brandmeldinstallaties

RWA-bedieningsposten

Gebouwbeheertechniek

Gebouwbeheertechniek

Dakvenster
Tandheugelaandrijving ZA-K

Lamellenraam
AdComNet

    Systeemoplossing HafenCity Universität Hamburg
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230 V rookafvoer | 

    Systeemoplossing HafenCity Universität Hamburg
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Wenst u een perfect binnenklimaat 
met een systeem dat tegelijkertijd 
energiebesparend, milieuvriendelijk en 
modern is? Met een gecontroleerde 
natuurlijke ventilatie kunt u de bin-
nenlucht optimaliseren door simpelweg 
natuurlijke energiebronnen en 
thermische omstandigheden te gebrui-

Natuurlijke ventilatie in de praktijk:  
Henninger Turm

ken. Dit is niet alleen heel gemakkelijk, 
maar ook goed voor een gezonde werk- 
en leefomgeving. Met de oplossingen 
van D+H heeft u alles in de hand om 
deze natuurlijke hulpbronnen intelligent 
te benutten. U creëert daarmee een 
uiterst milieuvriendelijk, gezond, voor-
delig en modern alternatief voor 
airconditioningssystemen en andere 
mechanische ventilaties.

Met D+H integreert en synchroniseert  
u ventilatiesystemen voor meerdere 
gebouwen met perfect op elkaar afge- 
stemde componenten. Zoals in de 
Henninger Turm, het vernieuwde ka-
rakteristieke bouwwerk van Frankfurt. 
Sinds 2017 staat in de plaats van de 
vroegere graansilo van de Henninger 
Brauerei in de wijk Sachsenhausen één 
van de hoogste en mooiste woontorens 
van Duitsland. In 2015 bekroond met 
de International Iconic Award 2015 
voor visionaire architectuur. Intelligente 
besturingsapparatuur en geïntegreerde 
raamaandrijvingen en -vergrendelingen 
van de series CDC en VCD van D+H 
zorgen voor verse lucht. Perfect gesyn- 

chroniseerd maken ze een doelgerichte 
vervanging van warme, slechte binnen-
lucht met gezonde, verse buitenlucht 
mogelijk. Volledig geautomatiseerd of 
gewoon met een druk op de knop. Dit 
verbetert niet alleen de binnenluchthy-
giëne, maar zorgt ook voor een kosten-
efficiënt thermisch comfort en een 
perfecte woonsfeer in de 211 nieuw 
gecreëerde appartementen die verdeeld 
zijn over 34 van de in totaal 40 verdiepin-
gen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor 
de vier appartementen, helemaal boven 
in de “ton”, met hun 360° uitzicht.

STEDELIJK COMFORT 
MODERNE VENTILATIE

De voordelen van natuurlijke ventilatie

 Lagere investeringskosten dankzij de lagere kost van de    

 technische installaties

 Lage onderhoudskosten dankzij onderhoudsarme technologie

 Lager energieverbruik omdat een actieve koeling noch 

 een mechanische ventilatie nodig zijn

 Kortere bouwtijden dankzij snelle en eenvoudige ingebruikname

 Kleinere benodigde ruimte omdat er geen kanalen en

 verdeelschachten nodig zijn

 Lagere CO2-uitstoot
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STEDELIJK COMFORT 
MODERNE VENTILATIE

Henninger Turm | Locatie: Frankfurt a. M., Duitsland | Voltooiing : 2017 
Architect: MEIXNER SCHLÜTER WENDT Architekten, Frankfurt a. M. | D+H Service: D+H Deutschland GmbH
(Key Account Management)
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Natuurlijke ventilatie |
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Perfect op elkaar afgestemd
Met de ventilatiecentrale van de serie GVL-M opteert u voor 
intelligentie en beweging. De centrale reageert automatisch op 
de gegevens van het weerstation. Krachtige kettingaandrijvin-
gen van de serie CDC openen en sluiten de 174 geluiddempen-
de  parallelle afstelramen moeiteloos en onzichtbaar. Net zoals 
de geïntegreerde kettingaandrijvingen die alle ramen veilig 
vergrendelen en ontgrendelen. Alles volledig automatisch of 
indien nodig ook individueel door de bewoners aangestuurd.  

Extra aandrijvingen van de serie VCD zorgen voor een extra 

portie verse lucht. Ze bewegen de ventilatiekleppen in de 
dakramen van de balkons en terrassen. En dankzij de BSY+ 
technologie is alles op elkaar afgestemd. Zo zorgt het 
intelligente samenspel tussen alle D+H-componenten in 
de Henninger Turm altijd voor een uitstekende ventilatie en 
optimale geluiddemping. Bovendien garanderen de raam-
aandrijvingen een levensduur van 20 000 heen- en weerbe-
wegingen, ver boven de industrienorm dus.

Serie CDC

De camouflage specialisten
De aandrijvingen van de serie CDC zijn zo smal en compact 
dat ze nagenoeg in ieder courant raamprofiel passen. Door 
de grote keuze aan passende beugels zijn ze niet alleen in 
een mum van tijd geïnstalleerd, maar werken ze ook volledig 
onzichtbaar voor het oog. Net als de geïntegreerde beslagaan-
drijvingen van de serie VLD die alle schuifbeslag van de ramen 
betrouwbaar en microprocessorgestuurd vergrendelen en 
ontgrendelen. Dit elegante systeem behoudt de esthetische 
architectuur van het gebouw terwijl de inbraakbeveiliging verze-
kerd blijft.

De elegante ventilatieaandrijvingen van de serie VCD zijn 
geschikt voor nagenoeg alle gevel- en dakvensters. Het slanke 
en compacte ontwerp past zich perfect aan elke bouwstijl aan. 
Ondanks hun fraaie uiterlijk hebben de kettingaandrijvingen 
veel kracht terwijl ze fluisterstil opereren met bovendien 
een laag stroomverbruik. Eenvoudige montage is verzekerd 
dankzij de talrijke, bijpassende beugeloplossingen.

Serie VCD

De fluisterende ventilatie

Bovenlichtraam
Kettingaandrijving VCD

Parallel uitzetraam
Kettingaandrijving CDC + 

Vergrendelingsaandrijving VLD

Gebouwbeheertechniek

 
Ventilatiecentrale

Weerstation

Ventilatiedrukknop

     Systeemoplossing Henninger Turm
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Uit en in:  
geïntegreerde kettingaandrijvingen CDC 200/350-BSY+ be-
wegen de parallelle afstelramen heen en weer. De eveneens 
geïntegreerde VLD- aandrijvingen zorgen tegelijkertijd voor 
een betrouwbare vergrendeling

Open en toe: 
verborgen VCD 203/250 openen en sluiten 
de ventilatiekleppen in de dakramen

Natuurlijke ventilatie |

     Systeemoplossing Henninger Turm
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Dwarsventilatie

De ventilatie vindt plaats met behulp van 
winddrukverschillen dankzij twee of drie 
raamopeningen in de buitenzijden van 
de gevels. Verse lucht komt snel naar 
binnen, zelfs in grote, diepe ruimtes. 

Hybride ventilatie

Hier worden elektromotorisch gestuurde 
ramen gecombineerd met een ventilator. 
Dit zorgt voor verse lucht, zelfs in ruimtes 
met bijzonder complexe klimatologische 
omstandigheden.

Eenzijdige ventilatie

De lucht circuleert zodra er ramen aan 
één kant van de ruimte worden ge-
opend. Omdat de omvang van de 
luchtverversing beperkt is, werkt dit 
alleen in kleine ruimtes met beperkt 
aantal mensen.

De drie soorten natuurlijke ventilatie

Akoestische ventilatiebesturing – of hoe ramen doen 
horen, denken en handelen

In steden is lawaai alomtegenwoordig. Studies tonen aan 
dat zelfs lage volumes een negatief effect hebben op het 
prestatie- en concentratievermogen. Des te belangrijker is 
het om de ongezonde effecten van lawaai in de woon- en 
werkruimtes van de mens te minimaliseren. Daarom werkt 
D+H onder meer met het Fraunhofer-Institut für Bauphysik 
aan oplossingen voor akoestische ventilatiebesturing. 
Daarbij worden ventilatiesystemen ontwikkeld die horen, 
denken en dienovereenkomstig handelen. 

Ontwikkeling + innovatie
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De nieuwe D+H kettingaandrijving CDC-0252

Discreet, stil en zachtjes
De slanke en universeel inzetbare kettingaandrijvingen van de 
serie CDC voor opbouw- of profielgeïntegreerde montage 
hebben hun werk altijd al discreet voortgezet. Met de innova-
tieve CDC-0252 kan dit voortaan ook ongelooflijk stil. 

Omdat in de traditionele aandrijvingen metaal in contact komt 
met metaal, wordt het door de constructie een beetje luider. 
Dit moest worden voorkomen. D+H maakte dit mogelijk met 
een innovatieve ontkoppeling van het aandrijfmechanisme en 
andere constructieve maatregelen. Het resultaat: even stabiel, 
maar beduidend stiller, om precies te zijn 6,8 dB stiller. Als je 
bedenkt dat het menselijk oor een verschil van 10 dB twee-
maal zo luid waarneemt, dan wordt het duidelijk: de nieuwe 
CDC-0252 is de stilste revolutie van de aandrijfwereld. 

Maar de CDC-0252 is ook nog zeer intelligent: de krachtige ket-
tingaandrijving kan individueel per pc of tablet worden gepro-
grammeerd. Naargelang de eisen kunnen de aandrijffuncties, 
prestatiekenmerken, slaglengtes, openingsbreedtes en 
snelheden worden ingesteld. Deze instellingen kunnen zelfs 
afzonderlijk gebeuren voor openen en sluiten. Voor het eerst 
is er nu een uitvoering die dankzij de hogesnelheidsfunctie in 
minder dan 60 seconden een slag van 800 mm haalt.

Technische details vindt u  

op www.dh-belux.be
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Risicobeoordeling + veiligheidsmaatregelen

Mogelijke gevarenzones bij gemotoriseerde ramen

Welke veiligheidsmaatregelen bestaan er? 

1. Gevaar voor verbrijzeling en afschuiving aan de hoofdsluitkant

2. Aandrijving (quasi-machine)

3. Stootgevaar

4. Gevaar voor verbrijzeling en afschuiving aan de scharnierzijden

5. Gevaarlijke zones tussen scharnierzijde en dagkant

Voor het gebruik van elektromotorische raamaandrijvingen 
zijn er geen universele veiligheidsmaatregelen. Er is altijd een 
projectspecifieke risicoanalyse vereist. Afhankelijk van het 
bestaande risico moeten dan verschillende veiligheidsmaatre-
gelen worden genomen om het risico te minimaliseren. Een 
risicoanalyse over de plaats van montage, het gebruik en de

besturing laat toe om de nodige veiligheidsmaatregelen 
te bepalen in functie van de beschermingsklassen. Daarbij 
dekken maatregelen van hogere beschermklassen automatisch 
die van de lagere. Mogelijke veiligheidsmaatregelen zijn bv. 
waarschuwingen, afgeronde beklede randen of 
contactsensoren.

De installateurs zijn wettelijk aansprakelijk
Stel u voor dat uw raamaandrijving opent en sluit zonder 
rekening te houden met de mogelijke gevaren. Zelfs als 
iemand zijn vinger in de sluitkant steekt, zal de aandrijving 
bij het sluiten niet vertragen of stoppen. Met krachten tot 
300 N kan dit scenario behoorlijk pijnlijk zijn. Om dit te 
voorkomen, moet er volgens de productnorm EN 14351-1 
voor ramen en buitendeuren – gebaseerd op de machiner-
ichtlijn 20006/42/EG – een risicobeoordeling voor zulke 
systemen worden uitgevoerd. Daartoe is de installateur, 
d.w.z. degene die de aandrijving of het aandrijfsysteem met 
het raam samenbrengt (bv. metaalbewerker, raamfabrikant 
of RWA-installateur), verplicht. Hij is aansprakelijk indien 
niet wordt voldaan aan de relevante eisen inzake veiligheid 
en gezondheid.

De risicobeoordeling gebeurt niet tijdens de montage, maar 
begint al vroeg in de planningsfase. 
Zo moet het systeem van aandrijving en raam al zijn 
ontworpen en vervaardigd met inachtneming van de 
resultaten van de risicobeoordeling.

De risicobeoordeling omvat:

 Het inschatten van mogelijke gevaren

 Het nemen van geschikte veiligheidsmaatregelen

 Het waarschuwen voor restrisico’s



Friedrich Reckfort,  
zaakvoerder van  
D+H Deutschland GmbH:

“Gemotoriseerde ramen, in het 
bijzonder bij automatische aan- 
sturing, houden een potentieel
gevaar in. Dankzij de juiste voor-
schriften kunnen architecten deze 
risico’s vermijden“.
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D+H heeft oplossingen – voor alle veiligheidsmaatregelen

|

Als gecertificeerd partner saat D+H aan uw zijde om u bij te 
staan bij de risicobeoordeling en de planning. In de 
standaarduitvoering van de D+H raamaandrijvingen zijn reeds 
heel wat veiligheidsmaatregelen opgenomen. Indien er extra 
opties nodig zijn, kunnen deze eenvoudig worden besteld.
Hier een paar voorbeelden:

Waarschuwingen: 
Bij elke D+H aandrijving zit een sticker met een waarschuwing 
die op het gemotoriseerde raam moet worden aangebracht. 
 
Sluitkrachten 80 N tot 150 N:
Bij de meeste D+H aandrijfseries (uitgezonderd ZA, DXD 
en CDP) is de sluitkracht op de laatste 100 mm als standaard 
begrensd tot 150N. Bovendien is de processnelheid in dit
bereik verlaagd tot 5 mm/s.  

Akoestische waarschuwingssignalen (optie -AS2):
Bij deze optie is de aandrijving voorzien van een 2,3 kHz 
signaalgever. Tijdens de sluitbeweging van het raam weerklinkt 
tijdens de volledige slag een akoestisch signaal. Synchronisatie: 
0,5 s pauze en 0,5 s signaal.  

Bescherming door beveiligingsvoorzieningen (optie 
-SKS): 
Bij alle D+H aandrijvingen met BSY+ technologie kunnen 
contactgebaseerde of contactloze beveiligingsvoorzieningen di-
rect op de aandrijving of de aandrijfgroep worden aangesloten 
– bijvoorbeeld de aanwezigheidsmelder PD-C180i/16 DH. 

Uw checklist
 
Wat moet u doen om aan de eisen  
van de machinerichtlijn te voldoen? 
 

  Risicobeoordeling uitvoeren

  Beschermklasse bepalen

  Veiligheidsmaatregelen nemen 

  Conformiteit certificeren

  CE-markering aanbrengen

De aanwezigheidsmelder van D+H stopt het sluiten van de 
raamaandrijving als er iemand de bewaakte zone binnentreedt. Hiermee wordt 
beschermd tegen het risico op verbrijzeling. Wordt zoals op de afbeelding weerge-
geven aan de muur of in het kantelaaf gemonteerd. (zie projectvoorbeeld 
Henninger Turm p.37) 
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BlueKit in actie:  
Kontorhaus Alsterufer, Hamburg

Met BlueKit koppelt u effectieve 
rookafvoeroplossingen met een hoog 
energiebesparingspotentieel voor de 
verwarming en airconditioning van een 
gebouw. De systeemoplossing voldoet 
daarbij aan de hoogste eisen voor 
veiligheid bij brand en aan een energie-
-efficiënte dagelijkse werking. 
Daarnaast ontlast ze het milieu en 
verbetert zelfs het ventilatiecomfort.

Zo werd het nieuwe prestigeproject 
Kontorhaus Alsterufer in Hamburg reeds 
in de planningsfase bekroond met LEED 
Gold voor ecologisch bouwen. Aan de 
rand van het meer Außenalster, daar 
werd het kantoor- en bedrijfsgebouw 
in de zomer van 2016 opgeleverd – 
ontworpen door het gerenommeerde 

architectenbureau APB. De nieuwbouw 
telt vijf liftschachten waarin telkens een 
BlueKit L-AIO (Lift-All In One) met LIFT 
Beam is voorzien. De speciale vereiste: 
de Lift Status Transmitter (LST) moet 
direct op de liftkooien worden gemon-
teerd en ook voor de nodige ventilatie 
zorgen.
Als de CO2-waarde in de schacht 
stijgt, gaan de ventilatiekleppen in de 
schachtkop automatisch open. Als de 
versnellingssensor van de LST echter 
geen beweging meldt, bijvoorbeeld in 
het weekend of na het werk, blijven 
de kleppen gesloten. Zo kan er geen 
verwarmingsenergie ontsnappen. Met 
deze speciale oplossing kan te allen tijde 
een optimale luchtkwaliteit in de cabine 
worden gegarandeerd.

ENERGIEKOSTEN VERLAGEN 
VEILIGHEID VERHOGEN

Bent u van plan om de bedrijfskosten 
van uw bouwproject permanent te ver-
lagen zonder in te boeten aan veilig-
heid? En daarbij wenst u ook nog het 
comfort te verhogen? Met de oplossin-
gen BlueKit van D+H sluit u permanente 
openingen in de liftkoker en houdt u 
waardevolle energie in het gebouw. 
Bij brand opent één van de modernste 
rookafvoersystemen ter wereld in zeer 
korte tijd de jaloeziekleppen in de liftko-
ker en voert de giftige brandgassen 

 uit het gebouw af. Het systeem bestaat 
uit slechts enkele componenten die snel 
gemonteerd en direct inzetbaar zijn. 
Als we voor elke liftschacht een 
gemiddeld besparingspotentieel van 
2.000 euro per jaar rekenen, verdient 
de investering zich binnen enkele jaren 
terug. Dit geldt zowel voor nieuwbouw 
als voor modernisatie.

De voordelen van liftschachtrookafvoer

 Garanderen van de veiligheid van de liftgebruikers dankzij  

 betrouwbare rookdetectie en ventilatie in geval van nood 

 Verbeteren van de luchtkwaliteit, verminderen van

 vochtigheid, geurtjes en koude tocht 

 Verminderen van de onderhoudscycli en de daarmee

 samenhangende stilstandtijden door stofafzetting in de

 aandrijvingen van de liftdeuren 
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ENERGIEKOSTEN VERLAGEN 
VEILIGHEID VERHOGEN

Kontorhaus Alsterufer | Locatie: Hamburg, Duitsland | Voltooiing : 2016
Architect: APB. Grossmann-Hensel, Schneider, Andresen, Hamburg | D+H Service: D+H Deutschland GmbH

Liftschachtrookafvoer | 
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     Systeemoplossing Kontorhaus Alsterufer 

Voor iedere liftschacht de passende oplossing

De oplossing BlueKit van D+H past altijd. De LIFT Beam 
bewaakt probleemloos alle schachthoogtes van 8 tot 200 m. 
Daarbij zendt deze continu een infraroodstraal uit die door de 
reflector onderaan de schacht wordt gereflecteerd. De intel-
ligente besturingseenheid neemt de temperatuurbewaking 

en alle ventilatiefuncties over. Bovendien biedt D+H u een 
andere oplossing van rookdetectie aan voor minder hoge 
liftkokers: verscheidene optische rookmelders geplaatst over 
de volledige hoogte van de liftschacht. 

All In One oplossing
Compacter kan niet: de centrale eenheid BK-AIO bewaakt niet 
alleen de liftschacht, maar regelt ook de tijdgestuurde interval-
ventilatie en meet ook de luchtkwaliteit. Alles individueel op 
maat van uw noden.
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     Systeemoplossing Kontorhaus Alsterufer 

Lift Status Transmitter:
voorzien van een geïntegreerde temperatuur-,  
luchtkwaliteit- en versnellingsensor

LIFT Beam:
een geïntegreerde laat een exacte schachtaanpas-
sing toe

Openingselement: 
jaloezieklep, niet weerbeschermd en zonder kap

Liftschachtrookafvoer | 
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Bent u op zoek naar een natuurlijk 
werkende rookafvoervoorziening die 
ook het comfort van een gecontroleerde 
ventilatie en daglicht biedt? 

Met de oplossingen van D+H beschikt u 
over lichtkoepelsystemen die bij brand 
giftige gassen effectief uit het gebouw 
afvoeren en bij dagelijks gebruik een 

Lichtkoepelsystemen in het 
Fachmarktzentrum Graz Nord

uiterst zuinige ventilatie garanderen 
dankzij een laag stroomverbruik. 
De voorgemonteerde systemen van 
D+H bestaan uit lichtkoepelbeslag 
en geïntegreerde elektromotorische 
tandheugelaandrijvingen die bestand 
zijn tegen nagenoeg elke sneeuw- en 
windbelasting.

Met D+H lichtkoepelsystemen voldoet 
u aan de hoogste eisen voor natuurlij-
ke rookafvoer volgens EN 12101-2 en 
aan deze voor gecontroleerde ventila-
tie. Naast het snel en veilig openen bij 
brand zorgen ze ook voor een effectieve 
ventilatie bij dagelijks gebruik. Zoals 
bij de verbouwing van het Fachmarkt-
zentrum Graz waar op circa 10.000 m2 
eind 2015 een nieuw shoppingparadijs 

ontstond. Het architectonisch hoogte-
punt is het 10 m hoge voordak dat twee 
horecapaviljoenen verbindt met de grote 
centrale hal. Daar zorgen dakopeningen 
met lichtkoepels van Eberspächer voor 
veel natuurlijk licht en verse lucht in de 
rustzones van de gewelfde promenade 
eronder. Aangenaam winkelen en wan-
delen is gegarandeerd.

EFFECTIEF ROOK AFVOEREN 
EENVOUDIG VENTILEREN

De voordelen bij lichtkoepelsystemen

 Optimale aërodynamische rookafvoerwaarden door 

 snel openen tot 172°

 Optimale krachtoverbrenging, voor een minimale belasting en   

 lange levensduur van het lichtkoepelframe en de scharnieren

 Beste bescherming van de aandrijfmotor met een universeel      

 gebruik

 Snelle montage en eenvoudige bediening door 

 een standaard, voorgemonteerde module
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Fachmarktzentrum Graz Nord | Locatie: Graz, Oostenrijk | Voltooiing : 2015
Architect: BEHF Corporate Architects, Wenen | D+H Service: D+H Österreich GmbHEFFECTIEF ROOK AFVOEREN 

EENVOUDIG VENTILEREN

Lichtkoepelsysteem |
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Serie SDS

Het krachtpakket
De hoogvermogensaandrijving uit de serie DXD is speciaal 
ontworpen voor zware toepassingen in combinatie met 
rookafvoer en ventilatie bij lichtkoepelsystemen. Het 
Skylight Drive System (SDS) bestaat naast de aandrijfeenheid 
uit een passende montageset voor verschillende fabrikanten 
van lichtkoepels. 

Dankzij een highspeedfunctie in de tandheugelaandrijving 
kan de koepel bij brand bijzonder snel worden geopend. 
Bovendien zorgt een intelligent kracht-toerental-routekeuze- 
beheer voor het nodige vingertoppengevoel bij het starten 
en uitschakelen. Een gedempte retour beschermt ook het 
lichtkoepelframe en de scharnieren.

Naast hun esthetische voordelen tonen lamellen in glazen 
gevels ook functionele sterke punten. Ze hebben 
uitstekende ventilatie-eigenschappen bij een optimale 
ruimtebenutting, kunnen snel worden geopend en zijn 
bijzonder onderhoudsarm.  
 
De compacte, slanke aandrijvingen van de serie LD regelen 
zeer nauwkeurig de openingsposities van de lamellenramen 
en passen zich daarbij onopvallend aan de esthetiek van de 
verfijnde glazen structuren aan. Hun elegante roestvrijstalen 
behuizingen zijn van hoge kwaliteit en zijn zeer robuust zodat 
ze zelfs de zwaarste lamellen veilig kunnen openen zonder op 
te vallen.

Serie LD

Een esthetisch element aan de gevel 

OK

Externe aansturing

RWA-centrale

Weerrelais

Lichtkoepelsysteem 
Lamellenraam

Sleutelbediende
ventilatieschakelaar

Sleutelbediende 
ventilatieschakelaar

RWA-bedieningspost

Rookmelder

    Systeemoplossing Fachmarktzentrum Graz Nord



    Systeemoplossing Fachmarktzentrum Graz Nord
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        Openingsfasen lichtkoepelsysteem

Montagesets

Puur maatwerk
In het Fachmarktzentrum Graz Nord werden lichtkoepels van de firma Eberspächer  
geplaatst. D+H biedt de fabrikanten montageoplossingen op maat aan. Naast  
Eberspächer zijn er montagesets voor de lichtkoepels van Heller en Lamilux.
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Comfort en flexibiliteit: onze raamaandrijvingen zijn geschikt 
voor vrijwel alle raam- en geveloplossingen. Geïntegreerd 
in hout-, aluminium- of kunststofprofielen passen ze zich 
individueel aan de hoogste eisen van architecten, ingenieurs 

Draaivenster, naar binnen opengaand Kiepraam, naar binnen opengaand Uitzetraam, naar binnen opengaand

Draaivenster, naar buiten opengaand Kiepraam, naar buiten opengaand Uitzetraam, naar buiten opengaand

Zak-/klapraam, naar buiten opengaand Hefbrugtoepassing Lamellenraam

en verwerkers aan. Ongeacht of het naar binnen of buiten 
opengaande kiep-, klap- of draaivleugels betreft: D+H onder-
steunt u bij de montage en levert het passende bevestigings-
materiaal.

Geveltoepassingen



Parallel uitzetraam, naar binnen opengaand (BDT) Parallel uitzetraam, naar buiten
opengaand (CDC, profielgeïntegreerd)

Trapeziumtoepassing

Efficiënte ventilatie en veilige rook- en warmteafvoer in 
het dakbereik: onze slanke en optisch elegante, krachtige 
hoogvermogensaandrijvingen van de series CDP, ZA en DXD 
overtuigen met design en kracht. Ze openen zelfs de zwaarste 
raamvleugels in zeer korte tijd. 

Dakvenster, naar buiten opengaand
Dak + lichtkoepelsystemen

RWA-gecertificeerd - dubbele kleppen met windgeleidewanden

Ook onze lichtkoepelsystemen zorgen voor een bijzonder 
effectieve ventilatie. Gemonteerd met een U- of draaipunt-
verplaatsingsbeugel alsook het SDS-systeem zorgen ze voor 
uitzonderlijk grote openingshoeken.
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Veiligheid en comfort ontstaan bij D+H niet alleen 
door uitstekende producten. Profiteer van 
uitgebreide systeemoplossingen en onze unieke 
knowhow inzake rookafvoer en natuurlijke 
ventilatie, alsook van de individuele en project- 
gerelateerde speciale toepassingen die het echte 
verschil maken met de concurrentie. Alle D+H 
service- en verkooppartners zijn gecertificeerde 

en regelmatig geschoolde specialisten voor rook-
afvoer. Samen met D+H Mechatronic AG staan ze 
wereldwijd voor u klaar met een globale onder-
steuning en een efficiënte kwaliteitszorg tijdens alle 
fasen van het project: van adviesverlening, planning 
en projectering tot installatie, ingebruikname en 
onderhoud. De service van D+H is in te delen in vier 
fasen.

KNOWHOW
ACTUELE KENNIS

Planningsondersteuning
Voor welke uitdaging u ook staat: bij D+H vindt u een partner die aan uw zijde staat 
vanaf de vroegste fasen van uw projecten. Vanaf het begin nemen we graag de 
volledige projectie voor u over voor alles wat betreft de rookafvoer en ventilatie – 
inclusief de afstemming met brandveiligheidsexperts en de bouwautoriteiten. 
Dat zorgt voor planningszekerheid. Met D+H maakt u vanaf het begin gebruik 
van de uitgebreide knowhow van alle relevante normen en voorschriften wereldwijd.  
Integreer moderne rookafvoer- en ventilatieoplossingen in uw bouwconcept op een 
economisch en technisch optimale manier voor veilige gebouwen.

Montage
Ons partnersysteem garandeert u dat D+H producten alleen door geschoolde en 
speciaal opgeleide monteurs worden geïnstalleerd in overeenstemming met de 
technische richtlijnen en voorschriften. Dit gebeurt meestal nadat de ramen al zijn 
geïnstalleerd. Daarnaast zijn persoonlijke overdracht en instructies door de gecertifi-
ceerde RWA-installateur inbegrepen in de service .

Ingebruikname
Na de montage zorgt D+H ervoor dat de geplaatste rookafvoer perfect werkt. Vóór 
de expertafname door TÜV gebeurt altijd een deskundige oplevering door D+H.
Dit garandeert een vlotte en ongecompliceerde oplevering.

Onderhoud
De exploitant van het gebouw is verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van 
de rookafvoer. Met een onderhoudscontract kan de exploitant aantonen dat hij aan 
deze verplichting voldoet en vertrouwt hij het onderhoud alleen toe aan de best 
mogelijk gekwalificeerde RWA-specialisten. Het onderhoud van een rookafvoer duurt 
doorgaans minder dan 30 minuten en redt mensenlevens bij brand.

Building Information Modeling
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Plan uw gebouw met BIM
Wij stellen u met behulp van BIM alle aandrijfseries – KA, VCD, CDC, CDP, ZA, DXD, VLD, BDT evenals FRA – 
als 3D-modellen ter beschikking. Dankzij de optimale analyse en constante vervollediging van de 3D-da-
ta tijdens de levenscyclus van het gebouw wordt de productiviteit van het planningsproces verhoogd op 
het gebied van kwaliteit, efficiëntie en kosten. Naast de exacte afmetingen en het ontwerp van de RWA- 
of GNV-oplossingen ontvangen ingenieurbureaus, architecten, bouwfirma’s en ingenieurs gedetailleerde 
technische informatie over de raamaandrijvingen. 

Onze BIM-objecten zijn compatibel met de volgende programma's: Revit, 3ds, Archicad, Autocad en 
Sketchup. Ook het formaat IFC is beschikbaar. De aandrijvingen kunnen afhankelijk van het type, het type 
montage (naar binnen of naar buiten opengaand; frame- of vleugelmontage) evenals geopend of gesloten 
worden geconfigureerd. Verschillende gedetailleerde weergaven zorgen ervoor dat het planningsproject 
geen te grote hoeveelheden gegevens genereert.
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Hoofdkantoor

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28–32
22949 Ammersbek
Duitsland
Tel.: +49 40 60565-0
E-mail: info@dh-partner.com

LUCHT 
LOCATIE

Elke oplossing van D+H biedt u bovenal één ding: voordelen van 
de eerste planning tot het onderhoud. Als u nu wilt weten hoe 
wij u en uw project het beste kunnen ondersteunen, neem dan 
contact met ons op. We zijn dicht bij u in de buurt. 

Uw bevoegde D+H partner vindt u op 
www.dh-partner.com

D+H dochterondernemingen wereldwijd

D+H BeLux
D+H BeLux S.à.r.l.
www.dh-belux.be

D+H Oostenrijk
D+H Österreich GmbH
www.oesterreich.dh-partner.com

D+H Polen
D+H Polska Sp. z.o.o.
www.dhpolska.pl

D+H Portugal    D+H Zweden 
Dingfelder + Hadler Portugal, Lda. D+H Sverige AB
www.dh-portugal.pt   www.dhsvenska.se

D+H Rusland    D+H Duitsland
ООО «Д+Х Руссланд»   D+H Deutschland GmbH
www.dh-partner.ru   www.deutschland.dh-partner.com

D+H Denemarken   D+H Groot-Brittannië
D+H Lumex A/S    Dyer Environmental Controls Ltd
www.danmark.dh-partner.com  www.dyerenvironmental.co.uk
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