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11.2.4 HR-zonwering
Algemeen
Zonwering is een breed begrip. Vanuit de markt was er behoefte tot een effectievere benaming
om zonwering als warmtewering voor gebouwen te benoemen. Dit resulteerde binnen de
branche tot het invoeren van het begrip HR-zonwering, analoog aan HR ketels en HR glas.
Eigenschappen HR-zonwering
HR zonwering en HR+ zonwering bezitten de volgende eigenschappen:
Wordt door SKG-IKOB gecontroleerd
De zonwering is beweegbaar en gebouwgebonden.
Is windvast tot minimaal windkracht 5
Is elektrisch bediend en automatisch gestuurd. De automatische sturing is per
geveloriëntatie afhankelijk van wind, zon en tijd.
De warmtewering van HR zonwering is conform EN 14501: g-tot > 0,10 en < 0,15

De warmtewering van HR+ zonwering is conform EN 14501: g-tot < 0,10

Genoemde waarden zijn conform EN 14501 in combinatie met glas type C (HR++ glas). Voor
binnenzonwering geldt echter de g-waarden in combinatie met glas type D (HR+ glas met
zonwerende coating).
Kenmerken HR-zonwering en HR+-zonwering
Zeer lage g-waarde
Veel kleinere of geen koelinstallatie nodig
Minder stroomverbruik bij koelen
’s Winters wordt de actieve zonne-energie benut, dus minder stookkosten
Veel zonweringsystemen zorgen in de winter ‘s nachts voor een betere isolatie
Werkt automatisch
Geeft duidelijkheid in adviezen en bestekken
Is windvast tot minstens windkracht 5
Maakt toepassing van helderder glas mogelijk
Optimaal binnenklimaat.

Certificaten
Alle leden van VMRG Zonwering zijn gerechtigd tot uitgifte van het certificaat dat aantoont dat
de zonweringinstallatie de goede energetische eigenschappen bezit. Hierdoor wordt
aangetoond dat de opdrachtgever een belangrijke bijdrage doet aan energiebesparing en zorg
draagt voor een goed binnenmilieu.

Vignet HR-zonwering

Vignet HR+-zonwering

Zonwering HR-Ready
Producenten van zonwering kunnen een label HR ready / HR+ ready aan hun product
bevestigen. Dit is uitsluitend toegestaan conform de richtlijnen van SKG-IKOB. Een zonwering
met dit label is dan geschikt om in een gebouwgebonden zonweringinstallatie te worden
opgenomen. Het is dus pas een HR zonwering als deze aan de volledige voorwaarden van “SKGKWALITEITSEISEN 700” voldoet, en dus ook aangesloten is op een automatisch
bedieningssysteem zoals voorgeschreven.
Vignet HR-ready zonwering

Vignet HR+-ready zonwering

