
 

 

 

 

 

 

 

Invulinstructie Uniec 3 
DUCO Ventilation & Sun Control 

Intensieve ventilatie 
Architecturale zonwering 

 

 

 

 

 

  



 2 

Inhoudstafel 

1. Introductie ........................................................................................................................................... 3 

2. Disclaimer ........................................................................................................................................... 3 

3. Ventilatie (Zomernachtkoeling) ......................................................................................................... 4 

A. DucoGrille NightVent ................................................................................................................................... 4 

B. DucoGrille (voor een raam) ....................................................................................................................... 10 

4. Architecturale zonwering ................................................................................................................ 14 

A. DucoSlide ................................................................................................................................................... 14 

B. DucoSun: uitkragende structurele zonwering ........................................................................................... 16 

C. DucoSun: structurele zonwering in het vlak van de façade (horizontale of verticale lamellen) (vaste of 
beweegbare lamellen) ............................................................................................................................... 18 

  



 3 

1. Introductie 

Sinds 1 januari 2021 is er heel wat veranderd op vlak van woningbouw en utiliteit. Een grote verandering 
is dat voortaan geen EPC-berekening meer wordt gebruikt om woningen te beoordelen. Voortaan 
gebeurt dit met BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Om een woning te berekenen volgens de 
BENG-normen zijn er verschillende platformen namelijk VABI, Uniec 3, Enorm, etc. Met dit handig 
stappenplan leggen we je uit hoe je de DUCO producten kunt invullen in Uniec3. 

DUCO zal zich focussen op de huidige producten binnen het gamma en bij het opmaken van het 
document gaat DUCO er ook vanuit dat de verslaggever een bepaalde kennis heeft over de 
bouwkundige aspecten en over de online software Uniec 3.0. Per product zal stap voor stap uitgelegd 
worden hoe de producten ingegeven moeten worden. 

 

2. Disclaimer 

Enkele producten/situaties zijn in de nieuwe regelgeving niet fijn genoeg gedetailleerd waardoor er 
ruimte is voor interpretatie. Samen met de collega-fabrikanten en de vakvereniging heeft DUCO de 
hiaten aangekaart bij de regelgevende instanties. In afwachting van meer duidelijkheid heeft DUCO de 
info in dit adviserende document zo zorgvuldig mogelijk samengesteld op basis van de beschikbare 
informatie en actuele regelgeving. Het advies kan in de toekomst dus gewijzigd worden. 
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3. Ventilatie (Zomernachtkoeling) 

A. DucoGrille NightVent 
Dit rooster is een glasvervangend paneel en moet daarom in de bouwkundige bibliotheek ingegeven 
worden. Daarna zal het rooster geselecteerd moeten worden in de correcte gevel en ten slotte moeten 
nog extra velden ingevuld worden voor de zomernacht ventilatie. 

 

• Stap 1: Ingave in de bouwkundige bibliotheek 

• Stap 2: Het rooster selecteren in de juiste gevel(s) 

• Stap 3: Zomernachtventilatie invullen 

• Stap 4: Bediening zomernachtventilatie 

 

Stap 1: Ingave in de bouwkundige bibliotheek 
Om dit rooster met zomernachtventilatie in te geven wordt er gestart bij de bouwkundige bibliotheek. 
Dit is een glasvervangend rooster en wordt daarom ingevuld onder definieer transparante constructies. 

 

  

Een nieuw raam kan aangemaakt 
worden door een transparante 
constructie toe te voegen. Deze 
nieuwe constructie heeft de naam 
DucoGrille NightVent. 
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Om de DucoGrille NightVent in te geven moeten enkele parameters ingegeven worden namelijk: 

1. Type: Paneel in kozijn 
2. Methodiek: Vrije invoer 
3. Uw/UD [W/m²K]: De waarde die bij deze parameter ingevuld moeten worden, wordt berekend aan de 

hand van een berekeningstool die teruggevonden kan worden met de onderstaande link. Om deze 
waarde te bepalen moet de afmetingen van het kader ingevuld worden. De berekeningstool berekent 
automatisch de Uw/UD waarde (https://nightvent.duco.eu/calculation). 

4. Zontoetredingsfactor [Ggl;n]: 0 (Er is geen transparant vlak aanwezig). 
5. Oppervlakte [m²]: Dit is de oppervlakte van het rooster. 
 
Het rooster dat in deze situatie wordt gebruikt heeft een hoogte van 1,5 m en een breedte van 1,3 m. De 
oppervlakte van dit rooster is 1,95 m² (h x b). Met de berekeningstool wordt er een Uw/UD berekend van 
1,3 W/m²K aan de hand van de bovenstaande gegevens. 

 

Stap 2: Het rooster selecteren in de juiste gevel(s) 
Omdat het rooster ingegeven is in de bouwkundige bibliotheek moeten we de DucoGrille NightVent alleen 
selecteren. In deze situatie wordt het rooster geplaatst in de linkerzijgevel. Na het toevoegen van een extra 
transparante constructies kan het rooster gekozen worden uit de lijst. 
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Na het selecteren van het rooster moeten nog enkele parameters ingevuld worden namelijk: 

1. Aantal: afhankelijk van het aantal roosters dat worden toegepast wordt hier een aantal ingevuld. 
2. Oppervlakte [m²]: 1,95; deze parameter wordt automatisch ingevuld. 
3. Beschaduwing: n.v.t.; deze parameter wordt automatisch ingevuld. 
4. Zonwering: geen zonwering; deze parameter wordt automatisch ingevuld. 
5. Zomernachtventilatie: aanwezig. 
 

 

Stap 3: Zomernachtventilatie invullen 
In deze situatie wordt het rooster ook gebruikt voor de zomernachtventilatie. In de vorige stap is de 
parameter zomernachtventilatie ingesteld op aanwezig waardoor er enkele extra parameters ingevuld 
moeten worden. Als dit rooster niet wordt gebruikt voor zomernachtventilatie mag deze stap worden 
overslaan en moet onder zomernachtventilatie, bij de vorige stap, de parameter ingesteld worden op niet 
aanwezig. 
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De extra parameters die ingevuld moeten worden zijn: 

1. Hoogte midden opening tot maaiveld [m]: dit is de hoogte van aan de grond (maaiveld) tot in het 
midden van het rooster. 

2. Hoogte doorlaat opening [m]: dit is de hoogte van het rooster. 
3. Bruto-doorlaat voorziening [m²]: dit is de oppervlakte van het rooster. 
4. Doorlaat factor (rooster en horrengaas): dit wordt vermeld op de technische fiche van het rooster of 

op de website bij technische eigenschappen bij de term visuele vrije doorlaat. Voor de DucoGrille 
NightVent wordt 60% vermeld op de technische fiche. 

5. Netto-doorlaat voorziening [m²]: 0,66; deze parameter wordt automatisch ingevuld. 
6. Openingshoek voorziening [°]: Deze waarde wordt bepaald aan de hand van 1 van de onderstaande 

tabellen (tabel 01 of 02). De openingshoek is afhankelijk van de hoogte en de breedte en als het een 
automatisch of manueel rooster is. In dit geval wordt er uitgegaan van een automatisch rooster. 
 

 

Stap 4: Bediening zomernachtventilatie 

Ten slotte moet nog de bediening van de zomernachtventilatie 
ingesteld worden. Deze parameter is alleen van belang als er 
zomernachtventilatie wordt toegepast, indien niet dan mag deze stap 
worden overslaan. De parameter voor de instelling van de bediening 
van de zomernachtventilatie wordt teruggevonden onder 
luchtdoorlaten. Bij luchtdoorlaten zal er een extra veld verschijnen als 
er gekozen wordt voor zomernachtventilatie. Bij dit veld is er de 
keuze tussen 3 soorten bedieningen waarvan 1 moet ingegeven 
worden. 

• Handmatig 

• Automatisch – met temperatuurmeting 

• Automatisch – zonder temperatuurmeting  
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Tabel 01: bepalen openingshoek (automatisch rooster) 
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Tabel 02: bepalen openingshoek (manueel rooster) 
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B. DucoGrille (voor een raam) 
Deze lamellenroosters verschillen van de DucoGrille NightVent omdat de lamellenroosters voor een raam 
worden geplaatst en er geen glasvervangend paneel aanwezig is. Dit betekent dat het rooster anders 
ingevuld moet worden in Uniec 3.0. 

 

• Stap 1: Ingave raam in de bouwkundige bibliotheek 

• Stap 2: Het raam selecteren in de juiste gevel(s) 

• Stap 3: Zomernachtventilatie invullen 

• Stap 4: Bediening zomernachtventilatie 

Stap 1: Ingave raam in de bouwkundige bibliotheek 
Dit lamellenrooster wordt voor een raam geplaatst en dit zorgt ervoor dat er in de praktijk geen zonlicht via 
het raam naar binnen komt. Dit raam heeft een oppervlakte van 1,95 m² (1,5 m x 1,3 m). 

 

Het raam dient zoals gewoonlijk ingevuld te worden in de bouwkundige bibliotheek, dit is bekend bij de 
verslaggever, maar met een kleine aanpassing namelijk dat er 0 wordt ingegeven bij de 
zontoetredingsfactor (ggl;n). 
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Stap 2: Het raam selecteren en in de juiste gevel(s) 
Als het raam eenmaal is ingegeven in de bouwkundige bibliotheek kunnen we het raam nu selecteren bij de 
juiste gevel en moet bij dit raam de juiste parameters ingevuld worden van de DucoGrille. In deze situatie 
wordt het rooster voor het raam in de linkerzijgevel geplaatst. 

 

Na het selecteren van het rooster in de linkerzijgevel moeten er nog enkele parameters ingevuld worden 
namelijk: 

1. Aantal: afhankelijk van het aantal ramen dat met dit rooster wordt toegepast moet hier het aantal 
worden ingevuld 

2. Oppervlakte: 1,95 m²; deze parameter wordt automatisch ingevuld. 
3. Beschaduwing: n.v.t; deze parameter wordt automatisch ingevuld. 
4. Zonwering: geen zonwering; deze parameter wordt automatisch ingevuld. 
5. Zomernachtventilatie: aanwezig. 
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Stap 3: Zomernachtventilatie invullen 
In deze situatie wordt het rooster ook gebruikt voor de zomernachtventilatie. In de vorige stap is de 
parameter zomernachtventilatie ingesteld op aanwezig waardoor enkele extra parameters ingevuld 
moeten worden. Als dit rooster niet wordt gebruikt voor zomernachtventilatie mag deze stap worden 
overslaan en moet onder zomernachtventilatie, bij de vorige stap, de parameter ingesteld worden op niet 
aanwezig. 

 

De extra parameters die ingevuld moeten worden zijn: 

1. Hoogte midden opening tot maaiveld [m]: dit is de hoogte van aan de grond (maaiveld) tot in het 
midden van het rooster. 

2. Hoogte doorlaat opening [m]: dit is de hoogte van het rooster. 
3. Bruto-doorlaat voorziening [m²]: dit is de oppervlakte van het rooster. 
4. Doorlaat factor (rooster en horrengaas): dit wordt vermeld op de technische fiche van het rooster of 

op de website bij technische eigenschappen onder visuele vrije doorlaat. 
Dit hangt af van het rooster dat wordt toegepast. In deze situatie wordt 95 % aangehouden. 

5. Netto-doorlaat voorziening [m²]: 1,85; deze parameter wordt automatisch ingevuld. 
6. Openingshoek voorziening [°]: Deze waarde wordt bepaald aan de hand van de openingshoek van het 

raam. Deze waarde zal nagevraagd moeten worden bij de raamfabrikant. In deze situatie wordt 90 ° 
aangehouden. 
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Stap 4: Bediening zomernachtventilatie 
Ten slotte moet nog de bediening van de zomernachtventilatie ingesteld worden. Deze parameter is alleen 
van belang als er zomernachtventilatie wordt toegepast, indien niet dan mag deze stap worden overslaan. 
De parameter voor de instelling van de bediening van de zomernachtventilatie wordt teruggevonden onder 
luchtdoorlaten. Bij luchtdoorlaten zal er een extra veld verschijnen als er gekozen wordt voor 
zomernachtventilatie. Bij dit veld is er de keuze tussen 3 soorten bedieningen waarvan 1 moet ingegeven 
worden. 

• Handmatig 

• Automatisch – met temperatuurmeting 

• Automatisch – zonder temperatuurmeting 
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4. Architecturale zonwering 

A. DucoSlide 
Deze zonwering wordt voor het raam geplaatst waardoor dit een aanpassing is op het raam en daarom 
moet alleen het raam in de bouwkundige bibliotheek ingevuld worden. Het raam zal geselecteerd moeten 
worden in de juiste gevel en zullen er extra parameters moeten ingegeven worden. 

In de DucoSlide panelen zijn de lamellen zo gepositioneerd (stap en hellingshoek) dat ze een optimale 
beschaduwing realiseren tijdens de zomermaanden. 

 

• Stap 1: Selecteren van het raam in de juiste gevel(s) 

• Stap 2: Extra parameters zonwering 

 

Stap 1: Selecteren van het raam in de juiste gevel(s) en aanpassen 
In de linkerzijgevel is er een raam (merk 11) en voor dit raam wordt er zonwering voorzien. Eerst en vooral 
zal het raam geselecteerd moeten worden die eerder al werd ingegeven in de bouwkundige bibliotheek. 
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Stap 2: Extra parameters zonwering 
Nu moet nog ingevuld worden dat voor dit raam zonwering aanwezig is en dit kan door de volgende 
parameters in te vullen. 

1. Aantal: afhankelijk van het aantal ramen dat met dit rooster wordt toegepast moet hier het aantal 
worden ingevuld. 

2. Oppervlakte [m²]: 2,00; deze parameter wordt automatisch ingevuld. 
3. Beschaduwing: overige belemmering 
4. Zonwering: bij deze parameter moet rolluiken gekozen worden met het bijhorend kleur. 
5. Zomernachtventilatie: niet aanwezig. 
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B. DucoSun: uitkragende structurele zonwering 
Deze zonwering wordt horizontaal boven het raam geplaatst en alleen het raam moet ingegeven zijn in de 
bouwkundige bibliotheek. De zonwering is een aanpassing die ingevuld moet worden bij het raam bij de 
juiste gevel. 

In de DucoSun structurele zonwering zijn de lamellen zo gepositioneerd (stap en hellingshoek) dat ze een 
optimale beschaduwing realiseren tijdens de zomermaanden. 

 

 

 

 

In dit voorbeeld zal de DucoSun (uitkragende zonwering) worden geplaatst in de linkerzijgevel bij het raam 
(merk 11). Omdat het raam al werd ingegeven in de bouwkundige bibliotheek moet het raam alleen 
geselecteerd worden bij de juiste gevel en als laatste zullen de extra parameters voor de zonwering 
ingevuld moeten worden. In deze situatie wordt ervan uit gegaan dat de zonwering, vanaf het midden van 
het raam gemeten, 600 mm boven het raam wordt gemonteerd. En dat de zonwering 500 mm uitsteekt 
vanaf de gevel. 

• Stap 1: Selecteren van het raam in de juiste gevel(s) 

• Stap 2: Extra parameters zonwering 
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Stap 1: Selecteren van het raam in de juiste gevel(s) en aanpassen 
In de linkerzijgevel wordt boven het raam merk 11 de DucoSun geplaatst. Eerst en vooral zal het raam 
geselecteerd moeten worden die al eerder werd ingegeven in de bouwkundige bibliotheek. 

 

Na het selecteren van het raam moeten nog enkele parameters ingevuld worden om aan te duiden dat er 
zonwering wordt geplaatst bij dit raam. 

1. Aantal: afhankelijk van het aantal ramen dat met dit rooster wordt toegepast moet hier het aantal 
worden ingevuld. 

2. Oppervlakte [m²]: 2,00; deze parameter wordt automatisch ingevuld. 
3. Beschaduwing: Constant overstek. 
4. Zonwering: geen zonwering. 
5. Zomernachtventilatie: niet aanwezig. 
 

 

Stap 2: Extra parameters zonwering 
Na het in vullen van constante overstek zullen er extra parameters onder dit raam verschijnen. Deze extra 
parameters zijn nodig om de DucoSun met uitkragende zonwering in te vullen. 

1. Afstand [m]: bij deze parameter moet aangegeven worden hoeveel de zonwering uitsteekt vanaf de 
gevel. In deze situatie is dit 0,5 m. 

2. Hoogte [m]: bij deze parameter moet aangegeven worden hoe hoog de zonwering wordt gemonteerd, 
gemeten vanaf het midden van het raam. In deze situatie is dit 0,6 m. 

3. Overstekhoek [°]: de overstekhoek wordt automatisch bepaald. 
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C. DucoSun: structurele zonwering in het vlak van de façade (horizontale of 
verticale lamellen) (vaste of beweegbare lamellen) 

Deze zonwering wordt horizontaal of verticaal voor het raam geplaatst en alleen het raam moet ingegeven 
zijn in de bouwkundige bibliotheek. De zonwering is een aanpassing die ingevuld moet worden bij het raam 
bij de juiste gevel. 

In de DucoSun structurele zonwering zijn de lamellen zo gepositioneerd (stap en hellingshoek) dat ze een 
optimale beschaduwing realiseren tijdens de zomermaanden. 

    

 

In dit voorbeeld zal er de DucoSun worden geplaatst in de linkerzijgevel bij het raam (merk 11). Omdat het 
raam al werd ingegeven in de bouwkundige bibliotheek moet het alleen geselecteerd worden bij de juiste 
gevel en als laatste zullen de extra parameters voor de zonwering ingevuld moeten worden. 

• Stap 1: Selecteren van het raam in de juiste gevel(s) 

• Stap 2: Extra parameters zonwering 
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Stap 1: Selecteren van het raam in de juiste gevel(s) 
In de linkerzijgevel wordt voor het raam merk 11 de DucoSun geplaatst. Het raam zal alleen geselecteerd 
moeten worden en later zullen er enkele parameters aangepast moeten worden voor de zonwering. 
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Stap 2: Extra parameters zonwering 
Na het selecteren van het raam moeten nog enkele parameters ingevuld worden waarvan vooral de 
parameter zonwering van belang is. Na het invullen van deze parameter zullen twee extra velden 
verschijnen. 

1. Aantal: afhankelijk van het aantal ramen dat met dit rooster wordt toegepast moet hier het aantal 
worden ingevuld. 

2. Oppervlakte [m²]: 2,00; deze parameter wordt automatisch ingevuld. 
3. Beschaduwing: overige belemmering. 
4. Zonwering: vaste zonwering. 
5. Zontoetredingsfactor van de zonwering [ggl;alt]: deze waarde moet berekend worden aan de hand van 

berekeningstool “Solar shading performance report DucoSun Horizontal blades in surface of facade” of 
“Solar shading performance report DucoSun Vertical blades in surface of facade”. 
 

Contacteer DUCO om dit getal voor u te laten berekenen, in afwachting van publicatie op de website. 
Dit kan op het algemeen nummer van DUCO: +32 58 33 00 66. 

 

6. Zontoetredingsfactor van de beglazing voor isotrope diffuse zonnestraling [ggl;alt]: deze waarde moet 
berekend worden aan de hand van berekeningstool “Solar shading performance report DucoSun 
Horizontal blades in surface of facade” of “Solar shading performance report DucoSun Vertical blades in 
surface of facade”. 
 

Contacteer DUCO om dit getal voor u te laten berekenen. In afwachting van publicatie op de website. 
Dit kan op het algemeen nummer van DUCO: +32 58 33 00 66. 

 

7. Zomernachtventilatie: niet aanwezig. 
 

 


