Verduisterbare nok
Mooie lichtinval
KAT-waardig
Nieuwe stallen
Verduistert gradueel
3% en/of 20 Lux
Hoge isolatiewaarde

Mooie oplossing
Een verduisterbare nok is de mooiste
oplossing om daglicht op een natuurlijke manier
binnen te laten komen. Een verduisterbare nok
is de mooiste oplossing om daglicht op een
natuurlijke manier binnen te laten komen.
Het geeft de beste spreiding over de gehele
stal, ook wanneer de nok gedeeltelijk
verduisterd wordt.
Leghennenstallen niet breder dan 24 meter
Volgens KAT-normen moet daglicht altijd
binnen 12m van het dier zijn. Met de lichtnok
mag je dus niet breder dan 24 meter bouwen.
Vleeskuikens met daglicht
De meest voorkomende norm is de 3% regel.
Deze regel geldt voor de maatlat en het
buitenland (Duitsland, Engeland, Frankrijk etc.)
Met een verduisterbare nok voldoe je
gemakkelijk aan deze norm. Bij 3% ben je ook
zeker van 20 Lux in de stal.
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Technische Gegevens
Technisch
Hieronder ziet u een dwarsdoorsnede van een verduisterbare nok. Deze nok is eigenlijk alleen
geschikt voor nieuwbouw stallen. Het is belangrijk voor de aansluiting dat de bovenste gordingen
rechtop komen te staan in een L-lip (zie tekening).
Standaard ligt er een 10mm
polycarbonaatplaat op het dak en onderop
een plaat van van 25 mm.
Bij de extra geïsoleerde versie plaatsen we
nog een extra 10mm polycarbonaatplaat
bovenop de nokbakken.

Type

R (m².K/W)

U (W/m²·K)

Nok klassiek 0-25

1,39

0,72

Nok HR+ 0-25

1,99

0,50

Nok HR+ 10-25

2,38

0,42

Nok HR+ 25-25

2,71

0,37

Nok HR+ 32-25

2,98

0,34

* waardes van de golfplaat exclusief

Legende
1 = 10 mm polycarbonaat
2 = zetwerk nok
3 = 25 mm polycarbonaat
4 = gording - noknaald
5 = aluminium strip
6 = afdichtschuim
8 = gording in L-lip
8 = katrol

Klassieke lamellen
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HR+ lamellen

