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Profesjonalny program wizualizacyjny dla architektów – VELUX Daylight Visualizer 
 
16 lutego 2023, Warszawa: Aż 196 sztuk okien do płaskiego dachu zamontowano w budynku szkoły w 
Santander w Hiszpanii. Architekci zdecydowali się na taką zmianę w projekcie po przeprowadzeniu 
profesjonalnej analizy natężenia światła dziennego, za pomocą narzędzia VELUX Daylight Vizualizer. Badanie 
wykazało że, światło nie docierało do większości miejsc w budynku. Teraz wszystkie sale lekcyjne są 
odpowiednio doświetlone światłem dziennym, co pozytywnie wpływa na koncentrację i zdolność uczenia się. 
 

 
 
Uwzględnienie warunków oświetlenia dziennego już we wczesnej fazie projektowania budynku jest kluczowe 
z punktu widzenia funkcjonalności oraz energooszczędności. Dobry projekt oświetlenia dziennego może nie 
tylko wpłynąć na zmniejszenie zużycia energii w budynku, ale także na poprawę zdrowia, nastroju i wydajność 
osób przebywających w domu, szkole lub pracy. Doprowadzenie światła dziennego do budynku jest silnie 
uzależnione od jego konstrukcji, geometrii oraz uwarunkowań i charakteru otoczenia na danym terenie. 
Dokładne określenie współczynnika światła dziennego jest skomplikowanym zadaniem, ale może być 
znacznie prostsze dzięki programowi VELUX Daylight Visualizer.  
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W pomieszczeniach o głębokim trakcie bardzo często dostęp do światła dziennego jest ograniczony 
 
„VELUX Daylight Visualizer to profesjonalne narzędzie do analizy warunków oświetlenia dziennego już na 
etapie projektowania budynku.  Pozwala na łatwe stworzenie realistycznej symulacji rozkładu światła 
dziennego w pomieszczeniu w oparciu o rysunki CAD i modele lub indywidualnie wprowadzane parametry 
oraz daje możliwość porównania warunków oświetlenia dziennego przed wprowadzeniem zmian i po” – 
wyjaśnia Monika Kupska-Kupis, główny architekt VELUX Polska.   
 
Łatwy w użyciu, szybki do opanowania 
 
Program umożliwia szybkie generowanie modeli 3D lub importowanie gotowych modeli z programów CAD 
lub BIM.  Można go wykorzystać także do obliczenia poziomów natężenia oświetlenia i współczynnika światła 
dziennego. Dzięki wykorzystaniu programu Daylight Visualizer architekci mogą upewnić się, że światło 
dzienne jest dostępne we wszystkich kluczowych obszarach ich projektów. 
 
Dzięki przyjaznej dla użytkownika nawigacji i intuicyjnemu interfejsowi korzystanie z programu jest łatwe i 
szybkie do opanowania. Profesjonaliści mogą tworzyć modele 3D – z oknami dachowymi, oknami do 
płaskiego dachu oraz oknami fasadowymi - od podstaw w ciągu kilku minut, za pomocą wbudowanego 
modelera. Możliwe jest również importowanie istniejących projektów z oprogramowania BIM/CAD.  
Szczegółowe modele 3D można importować z programów Revit, Archicad, Autocad, SketchUp, Rhino i wielu 
innych.  
 
„Główna różnica pomiędzy narzędziem Daylight Visualizer a powszechnie używanymi programami CAD 
polega na tym, że pozwala on na dokładną symulację i ilościowe określenie poziomu światła dziennego we 
wnętrzach, podczas gdy standardowe programy CAD wykonują jedynie renderingi 3D bez informacji o ilości i 
jakości światła dziennego w przestrzeni” – podkreśla Monika Kupska-Kupis, główny architekt VELUX Polska.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Porównanie wizualizacji komputerowej (po lewej) i 
zdjęcia ze zrealizowanego projektu (po prawej). 
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Wpuść światło do wnętrza! 
Program Daylight Visualizer umożliwia badanie i optymalizację warunków oświetlenia światłem dziennym w 
dowolnej przestrzeni, dzięki fotorealistycznym wizualizacjom i odwzorowaniu kolorów dla standardowych i 
złożonych systemów otworów okiennych. Program umożliwia między innymi wizualizację natężenia światła i 
współczynnika światła dziennego, symulację oświetlenia przy zastosowaniu świetlików tunelowych, żaluzji i 
półek świetlnych oraz badanie warunków oświetlenia dziennego na rzutach, przekrojach i renderingach 
perspektywicznych. Ponadto architekci mogą nawet symulować systemy okienne (CFS) i produkty 
zacieniające z wykorzystaniem materiałów BSDF. 
  
System raportowania umożliwia generowanie automatycznych raportów ze zdefiniowanymi przez 
użytkownika strefami pomiaru światła dziennego oraz ocenę i dokumentowanie zgodności z europejską 
normą EN 17037 dotyczącą światła dziennego w budynkach. Wyniki symulacji zostały zweryfikowane przez 
ENTPE na podstawie testów dedykowanych oświetleniu naturalnemu w raporcie: CIE 171:2006 Test Cases to 
Assess the Accuracy of Lighting Computer Programs. 
 
Szkoła pełna światła i świeżego powietrza  
Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w projektach są okna do płaskich dachów, które mogą dostarczyć 
do pomieszczeń 3 razy więcej światła dziennego niż okna fasadowe?* Doskonałym przykładem wykorzystania 
tych okien w budynkach użyteczności publicznej jest szkoła w Santander w Hiszpanii. Analiza z 
wykorzystaniem narzędzia Daylight Vizualizer wykazała, że światło dzienne nie dociera do większości miejsc 
w budynku - było zapewnione jedynie w salach lekcyjnych, gdzie znajdowały się okna fasadowe. W 
ostatecznym projekcie zastosowano więc łącznie 196 sztuk okien do dachów płaskich VELUX, aby zapewnić 
wszystkim pomieszczeniom w szkole odpowiedni poziom doświetlenia światłem dziennym 
 
Pobierz VELUX Daylight Visualizer dla Mac i Windows tutaj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okno do dachów płaskich może dostarczyć do pomieszczenia 3 razy więcej światła dziennego niż okno 
fasadowe. 
  
                          
 
 
 

https://www.velux.com/what-we-do/digital-tools/daylight-visualizer?__hstc=192612021.478b507759e2d5af15cb562041c734d6.1658300755764.1658300755764.1658300755764.1&__hssc=192612021.1.1658300755765&__hsfp=1007481374&_ga=2.187790572.559971781.1658298197-1803275006.1658298197
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PIERWOTNY PROJEKT szkoły                               PROJEKT FINALNY szkoły 
    

 
 
 
*Przykład dla pomieszczenia referencyjnego: 4x4m, h=2,6m, wymiary okna fasadowego i FRW: 1x1 

 
 

 
 

Pytania dziennikarzy: 
 

Aleksandra Zybała                                              Ewa Łukawska 
Manager ds. komunikacji                                   PR & CSR Manager 
Grupa VELUX i spółki siostrzane                       Target PR 
tel.: (+48) 502 410 418                                       tel.: (+48) 668 186 843 
e-mail: aleksandra.zybala@velux.com            e-mail: ewa.lukawska@targetpr.pl 

 

Informacje o Grupie VELUX 
Od ponad 80 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej 
światła dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system 
doświetleń modułowych, żaluzje  rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety 
zewnętrzne oraz systemy i rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć 
zdrowy i zrównoważony klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy 
globalnie  – z przedstawicielstwami handlowymi i zakładami produkcyjnymi w ponad 38 krajach, zatrudniamy 
około 12 500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są 
organizacje non-profit (FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2021 roku VKR Holding osiągnął 
przychody w wysokości 26, 1 mld DKK , a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 244  milionów 
euro. Więcej informacji na stronie www.velux.com 
 
 

http://www.velux.com/
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Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce 
Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym 
producentem i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 2,5 mld zł. 
Zatrudniają ponad 4790 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie 
fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, 
dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W latach 
2020-2021 Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce około 286 mln zł w modernizację i rozwój 
fabryk. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 30 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i 
społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały 
ok. 172 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu 
społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której 
koncepcja i obszary działania prezentowane są w regularnie publikowanych raportach CSR. Więcej informacji 
na www.velux.pl 
 

http://www.velux.pl/

