
SLIMME ZON- EN DAGLICHTREGELING  
MET BINNENZONWERING 



SLIMME AUTOMATISERING TOEGANKELIJK GEMAAKT 
MEER COMFORT, ENERGIEBESPARING, STRAKKE UITSTRALING EN STIL 



WAAROM NU? GEAUTOMATISEERDE BINNENZONWERING IN DE BENG NORM 
VOOR NIEUWBOUW EN ENERGIELABEL C VOOR BESTAANDE BOUW  

70%

80%

Draagt ook bij aan verlagen van de milieu impact (MPG) t.o.v 
buitenscreens door gebruik van PVC-vrije zonweringsdoeken 

Zonwerend glas icm reflecterende binnenzonwering benaderd de 
warmtereductie met buitenzonwering: ZTA / G-waarde :  0.13

Tabel 7.5 uit NTA 8800 norm (BENG norm) met een standaard 
reductiefactor voor geautomatiseerde binnenzonwering mits de 
reflectiewaarde groter is of gelijk aan 72% (Rs > 0,72)   



KINDOW BIEDT EEN INTELLIGENTE AANSTURING MET EEN  
GEAVANCEERD ALGORITME OP BASIS VAN MEERDERE FACTOREN 

Leren van 
gebruikersinteractie

Anticiperen op 
weertype

Zoninstraling

Zonpositie 

Aanwezigheid

Schaduw patronen 
op de façade 

Positie gebruiker 

in de ruimte

Warmte/koude-

vraag 

VDH solar

Standaard automatisering is in de regel beperkt tot 
het sturen op enkel de zoninstraling, gemeten met 
een weerstation op het dak. En stuurt op basis van 
wel/geen zon op de gevel volledig open of dicht. 

Kindow Sturing nemen op basis van meerdere 
factoren een optimale positie in om daglicht, uitzicht, 
lichthinder en opwarming te balanceren. 



OPTIMALE BALANS TUSSEN TOELATEN VAN GEWENST DAGLICHT & UITZICHT 
EN TEGENGAAN VAN ONGEWENST LICHTHINDER & ZONNEWARMTE







STILLE 24V MOTOREN MET GEÏNTEGREERDE BESTURINGS-INTELLIGENTIE 
BEPERKTE INSPANNING E-INSTALLATEUR > 1 VOEDING PER 30 ROLLERS

  







EENVOUDIGE KOPPELING AAN GEBOUWBEHEERSYSTEEM (BMS)  
VOOR VERBETEREN INTERFACE GEBRUIKER EN VERFIJNING AANSTURING   

KOPPELING AAN MOBIELE APP EN/OF 
BMS CONTROLLER 

BUITENTEMPERATUUR > 25 C NIEMAND AANWEZIG / GEKOELD NIEMAND AANWEZIG / VERWARMING

BACnet over IP

  



KOPPELING AAN SMART BUILDING PLATFORMS
VEEL MEERWAARDE VOOR DUURZAME EN GEZONDE GEBOUWEN 



* These system performances are the result of scientific research by the TU Eindhoven and give an indicative estimate rather than a given result. These performances are for new buildings with efficient installations for cooling, warming and 
heating, and based on a south-oriented facade with solar control glazing (ZTA 0,3 en LTA 0,7) and daylight controlled lighting switches.
** Automation based on solar radiation outside: the system will close completely when solar radiation exceeds 200 W/m2.
*** Daylight autonomy reflects the percentage of occupied time when daylight has a potency of minimum 300lux, 4 meters into the space.
**** View is expressed in occupied time with unhindered view (being able to look outside in a straight line from desk or work area).

20%

BINNENZONWERING AANGESTUURD MET KINDOW 
 

 
 



KINDOW SLIMME ZON- EN DAGLICHTREGELING 
VOORDELEN KLANT/EINDGEBRUIKER

Meer functionaliteit voor minder geld: het slimme installatieconcept zorgt voor 

substantiele besparingen op de realisatie en het onderhoud   

Uniform gevelbeeld: het zonvolgen resulteert in een uniforme positionering voor 

een strakke, professionele uitstraling. 

Optimaal werkklimaat: Door optimale balans tussen daglicht en uitzicht toelaten 

en lichthinder en snelle opwarming voorkomen.

Energiebesparing: Bespaar 20% op het totale energieverbruik voor koelen, 

verwarmen en verlichten.

Gebruikscomfort: minimale beweging van de systemen zorgt voor een prettige 

ervaring van de automatisering, deze is langzaam, stil en verloopt synchroon.  

Gebruiksgemak: Medewerkers hebben geen omkijken naar de zonwering. Ook bij 

afwezigheid staat het systeem in de juiste stand en doet het zijn werk.

Flexibel & onderhoudsvriendelijk: Systemen zijn eenvoudig opnieuw in te stellen 

en te groeperen. Minimale slijtage door beperkte en gecontroleerde beweging.  


