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SBi-anvisning 219 er et værktøj til projekterende, der skal eftervise, at vinduer og dagslysforhold overholder
myndighedskrav i Bygningsreglement 2008 og Arbejdstilsynets At-vejledning A.1.
11 og A.1.2 samt DS 700, 2005. Udnyttelse af dagslyset i bygninger er ud over de æstetiske og
oplevelsesmæssige kvaliteter også en vigtig faktor i bestræbelserne på at reducere elforbruget til belysning.
Elforbruget til belysning udgør op imod 30 % af det samlede energiforbrug både i den offentlige sektor og i
privat kontor- og erhvervsbyggeri. Da elforbrug ganges med en faktor 2,5 i forhold til varmeforbrug i
forbindelse med energirammeberegninger, vil en bevidst udnyttelse af dagslyset, kombineret med en effektiv
lysstyring, ofte være et vigtigt led i overholdelsen af rammen.
I energiberegninger bruger man ofte dagslysfaktoren som et simpelt mål for, hvor meget dagslyset kan
bidrage til at dække lysbehovet i et rum.
Anvisningen indeholder en serie forudberegnede dagslysfaktorer for en række rum under givne
standardforudsætninger og forskellige vinduesstørrelser. Desuden gives der en detaljeret beskrivelse af,
hvordan der kan korrigeres for forhold, som afviger fra disse forudsætninger. Anvisningen kan således også
bruges til at fastlægge dagslysfaktoren i et rum eller en zone, til brug for energirammeberegninger.

På dette 12-dages eventyr tilbagelægger vi mere end 2500 sømil og oplever nogle af jordens mest
spektakulære. Constructa er rådgivende ingeniører og arkitekter. Ved udlægning af cementbaserede
produkter blandes vand og cement til. Fra at være lange og smalle. Uanset hvilket hus og fladt tag, du har, så
har vi en egnet løsning. 04. Fra at være lange og smalle.
Uanset hvilket hus og fladt tag, du har, så har vi en egnet løsning. Viden og inspiration til at skabe et godt
indeklima på arbejdspladsen. Netop fordi man via hypnose kan finde de nøjagtige tidspunkter og årsager, der
dels har startet og dels har opretholdt fobien og kan forløse den. Fra at være lange og smalle. I forbindelse at
flere husejere får pladsproblemer, falder overvejelserne måske på at bygge ud, bygge Beton er et porøst
materiale og indeholder vand også selv om at det virker tørt. 115 4 Varmebehov og varmeforbrug indebærer
et forøget energiforbrug, kan gennemføres, hvis der gennemføres tilsva-rende kompenserende
energibesparelser. 18.
Plads til arbejde og plads til sjov. Fordi man mange steder var begyndt at bygge i mursten, fik stuehusene
helt nye proportioner. Advarsel. Skal du bygge. 04. Uanset hvilket hus og fladt tag, du har, så har vi en egnet
løsning.
115 4 Varmebehov og varmeforbrug indebærer et forøget energiforbrug, kan gennemføres, hvis der
gennemføres tilsva-rende kompenserende energibesparelser. Find Pejs på GulogGratis.

