CS 77
Ramen & deuren

braindance
communication

CS 77

CS 77-HI

CS 77 - HI+

agency

CS 77 is een driekamersysteem voor het vervaardigen van ramen en deuren met verhoogde thermische eigenschappen en vormt de optimale combinatie van veiligheid en comfort. Wat de thermische
eigenschappen betreft heeft men drie uitvoeringsmogelijkheden: standaard, HI en HI +.
Het systeem is ook beschikbaar in verschillende esthetische vormen die passen bij de uiteenlopende
hedendaagse architectuurtrends en biedt alle types van naar binnen en naar buiten draaiende ramen
en deuren. De dubbele aanslag tussen kader en vleugel en de verlaagde afwatering staan garant voor
een superieure wind- en waterdichtheid.
Er is een ruime keuze aan binnen- en buitenkleuren.

TECHNISCHE KENMERKEN

Stijlen

FUNCTIONEEL

Renaissance

VERBORGEN
VLEUGEL

Min. aanzichtbreedte binnendraaiend raam
Kader
Vleugel

51 mm
33 mm

51 mm
33 mm

76 mm
niet zichtbaar

Min. aanzichtbreedte buitendraaiend raam
Kader
Vleugel

17.5 mm
76 mm

-

Min. aanzichtbreedte binnendraaiende vlakke deur
Kader
Vleugel

68 mm
76 mm

-

-

Min. aanzichtbreedte buitendraaiende vlakke deur
Kader
Vleugel

42 mm
102 mm

-

-

Min. aanzichtbreedte T-profiel

76 mm

76 mm

101 mm

Inbouwdiepte raam
Kader
Vent

68 mm
77 mm

77 mm
86 mm

68 mm
72.5 mm

Sponninghoogte
Glasdikte
Beglazing

25 mm

25 mm

18.5 mm

tot 53 mm

tot 53 mm

tot 49 mm

droge beglazing met EPDM of neutrale siliconen

Thermische isolatie

32 mm omegavormige glasvezelversterkte polyamide
strippen met ribbels en/of holle kamers.

CS 77
CS 77 HI
CS 77 HI+

Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar

Beschikbaar
Beschikbaar
Niet beschikbaar

Beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar

PRESTATIES
ENERGIE
Thermische isolatie (1)
EN 10077-2

Vast kader
CS 77: tussen 2.1 en 2.6 w/m²K
CS 77 HI: tussen 1.2 en 1.7 W/m²K
CS 77 HI+: tussen 1.2 en 1.4 w/m²K

Kader - Vleugel
CS 77: tussen 2.1 en 2.5 w/m2k
CS 77 HI: tussen 1.8 en 2.1 w/m2k
CS 77 HI plus: tussen 1.5 en 1.8 w/m2k

COMFORT
Akoestische isolatie (3)
EN ISO 140-3; EN ISO 717-1

Rw (C; Ctr) = 36 (-1; -4) dB / 42 (-2; -4) dB, afhankelijk van het glastype

Luchtdoorlatendheid, max. testdruk (4)
EN 1026; EN 12207
Waterdichtheid (5)
EN 1027; EN 12208
Weerstand tegen windbelasting,
max. testdruk (6)
EN 12211; EN 12210
Weerstand tegen windbelasting,
relatieve doorbuiging (6)
EN 12211; EN 12210
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2

(150 Pa)

1A

2A

(0 Pa)

3

(300 Pa)

(50 Pa)

1

3A

(100 Pa)

2

(400 Pa)

(800 Pa)

A

4A

(150 Pa)

4

(600 Pa)

5A

(200 Pa)

6A

(250 Pa)

3

4

(1200 Pa)

(1600 Pa)

B

7A

(300 Pa)

(600 Pa)

8A

(450 Pa)

9A

(600 Pa)

5

E

(900 Pa)

Exxx

(2000 Pa)

(> 2000 Pa)

C

(≤ 1/150)

(≤ 1/200)

(≤ 1/300)

WK 1

WK 2

WK 3

VEILIGHEID
Inbraakwerend (7)
ENV 1627 – ENV 1630

Deze tabel toont mogelijke klassen en waarden van de prestaties. Deze aangeduid in het rood zijn de waarden die van toepassing zijn op dit systeem.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

De Uf-waarde meet de warmteoverdrachtcoëfficiënt. Hoe lager de Uf-waarde, hoe beter de thermische isolatie van het kader.
HI-versie = extra isolatiedichting rondom beglazing.
De geluidsweringsindex (Rw) meet de geluidswerende eigenschappen van het kader.
De luchtdichtheidstest meet het luchtvolume dat door een gesloten raam gaat bij een bepaalde luchtdruk.
De waterdichtheidstest stelt het systeem bloot aan een gelijkmatige waterstraal bij een toenemende luchtdruk tot het water door het raam dringt.
De windbelastingsweerstand is een maatstaf voor de structuursterkte van het profiel. Bij deze test wordt het systeem blootgesteld aan een toenemende
luchtdruk om de windbelasting te simuleren.
Er zijn vijf windweerstandsniveaus (1 t.e.m. 5) en drie doorbuigingsklassen (A,B,C). Hoe hoger de waarde, hoe beter de prestaties.
(7) De inbraakweerstand wordt getest door statische en dynamische belastingen en door gesimuleerde inbraakpogingen met specifiek gereedschap.
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Doel en draagwijdte van de technische
goedkeuring

Een technische goedkeuring van een systeem betreft een
gunstige
beoordeling
door
een
onafhankelijke
goedkeuringsoperator aangeduid door de vzw BUtgb van een
systeem voor een bepaalde beoogde toepassing. Het resultaat
van deze beoordeling wordt in een goedkeuringstekst
vastgelegd. In deze tekst worden de in het systeem toegelaten
componenten geïdentificeerd en worden de te verwachten
prestaties bepaald van de producten die vervaardigd worden
met de toegelaten componenten van het systeem, gesteld dat
deze
producten
vervaardigd,
geplaatst,
gebruikt
en
onderhouden worden volgens de methodes eigen aan het
systeem en volgens de beginselen uiteengezet in deze
goedkeuringstekst.
De technische goedkeuring gaat gepaard met een regelmatige
opvolging en een aanpassing aan de stand van de techniek
wanneer deze wijzigingen pertinent zijn. Een driejaarlijkse revisie
wordt opgelegd.
De instandhouding van de technische goedkeuring van een
systeem vereist dat de componenten van het systeem voldoen
aan de in deze tekst beschreven kenmerken en dat de
goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het
nodige doet om de verwerkers van het systeem te begeleiden,
zodat de in de goedkeuring beschreven prestaties kunnen
bereikt worden. De opvolging hiervan is essentieel voor het
vertrouwen in de overeenkomstigheid met de technische
goedkeuring. Deze opvolging wordt toevertrouwd aan een door
de BUtgb aangeduide certificatieoperator.
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Voorwerp

De technische goedkeuring van een venstersysteem met
profielen uit aluminium met thermische onderbreking geeft de
technische beschrijving van een venstersysteem, dat bestaat uit

de in paragraaf 4 vermelde componenten en waarvan de met
dit systeem geconstrueerde vensters geacht worden te kunnen
voldoen aan de prestatieniveaus vermeldt in paragraaf 6, voor
de opgegeven types en afmetingen, voor zover ze
overeenkomstig de in paragraaf 5 opgenomen voorschriften
worden geconstrueerd en volgens de voorschriften van
paragraaf 7 worden geplaatst.
De vermelde prestatieniveaus worden bepaald conform de
criteria opgenomen in NBN B 25-002-1:2009, op basis van een
aantal representatieve proeven.
Voor vensters met bijkomende prestatie-eisen of voor vensters
geplaatst in omstandigheden waarvoor hogere prestatieniveaus
aangewezen zijn, dienen bijkomende proeven te worden
uitgevoerd volgens de criteria vermeld in NBN B 25-002-1:2009.
De goedkeuringshouder en de vensterfabrikanten mogen enkel
verwijzen naar deze goedkeuring voor deze varianten van het
venstersysteem
waarvoor
daadwerkelijk
kan
worden
aangetoond dat de beschrijving geheel conform is aan de in de
goedkeuring vooropgestelde catalogisering. Individuele vensters
mogen het ATG-merk dragen, indien hiervoor aan de
vensterfabrikant door de goedkeuringshouder een licentie is
gegeven en de vensterfabrikant houder is van een certificaat
afgeleverd door BCCA voor de fabricage van aan de
goedkeuring conforme vensters.
De goedkeuringstekst, evenals de certificatie van de
overeenstemming
van
de
componenten
met
de
goedkeuringstekst en de opvolging van de begeleiding van de
verwerkers, staan los van de kwaliteit van de individuele vensters.
De fabrikant, de plaatser en de voorschrijver blijven bijgevolg
onverminderd verantwoordelijk voor de overeenstemming van
de uitvoering met de bepalingen van het bestek.
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ref. :

Brussel, 28 april 2014

Geachte Heer,
Betreft: ATG 10/2644 voor het product REYNAERS CONCEPT SYSTEM 77
Hierbij bevestigen wij U de vernieuwingsaanvraag voor de technische goedkeuring ATG 10/2644 ingediend bij de
Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw, onder het identificatienummer AG 131001.
Gezien het feit dat de door de Certificatie-instelling, BCCA, uitgevoerde regelmatige controles voldoening geven en
voor zover deze situatie hetzelfde blijft, bevestigen wij de geldigheid van de technische goedkeuring ATG 10/2644
tot op het ogenblik dat de beslissing over de nieuwe goedkeuring door de gespecialiseerde groep GEVELS en de
BUtgb kan worden genomen. Deze bevestiging is geldig tot uiterlijk 1/11/2014.
Voor eventuele bijkomende inlichtingen, verzoeken wij U contact op te nemen met de door de BUtgb aangeduide
verslaggever.

Met de meeste hoogachting,

Peter WOUTERS
Directeur BUtgb

Benny DE BLAERE
Directeur Generaal BCCA

