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De nieuwe generatie HIT
is compleet

Alle HIT-typen in één overzicht
•	HIT-HP/SP MV
•	HIT-HP/SP MD
•	HIT-HP/SP MV-OU/OD
•	HIT-HP/SP ZV
•	HIT-HP/SP ZD
•	HIT-HP/SP DD
•	HIT-HP/SP ZZ-HT
•	HIT-HP/SP DV-FT
•	HIT-HP/SP MV-OT
•	HIT-HP/SP DD-AT
•	HIT-ST/-WT

HIT en ETA
•	door Thorsten Heidolf  

(Halfen GmbH)

HIT en KOMO
•	door Jelle Damink (Kiwa)

BIM
•	HIT Tekla-componenten

HALFEN HIT app

Nieuwe HIT- en DEMU-software

Aanvragen documentatie

Inhoud

1

2

4

5

6

8

8

8

Dit is de laatste CONNECTIONS 
van HALFEN b.v. 

Onze digitale nieuwsbrief ontvangen? 
Schrijf u nu in:

www.halfen.nl > Service > Nieuwsbrief

Volg HALFEN b.v. ook op LinkedIn

HALFEN HIT Iso-Elementen met
Europees Technische Goedkeuring ETA*

en KOMO-certificaat

MV

ZV

MV-OD

MV-OU

MD

ZD

ZZ-HT

DD
*geldt niet voor DD en ZZ-HT

HALFEN heeft haar productassortiment  
HIT koudebrugonderbrekingen uitgebreid 
en daarmee voor alle beton-beton  
aansluitingen de perfecte oplossing. 
De koudebrugonderbreking HIT is al 
geruime tijd een klassieker onder de 
HALFEN-producten en heeft zich in de  
markt succesvol gevestigd. Deskundigen 
zijn vol lof over het flexibele systeem, 
dat voor bouwers en ingenieurs talrijke 
voordelen biedt: een hoge efficiency, 
vermijding van vocht (dauw) en schim-
melvorming, besparing van energiekosten 
en vermindering van CO2-uitstoot. 

Het HALFEN HIT-element HIT-HP/SP 
met gepatenteerde druk-/dwarskracht-
nokken CSB is de eerste koudebrug-
onderbreking met ETA-goedkeuring en 
KOMO-certificering.

De nieuwe HIT-HP en HIT-SP bestond 
reeds in de versie HIT-HP/SP MV, maar 
is nu uitgebreid met de typen:
▪  HIT-HP/SP MV-OU/OD
▪  HIT-HP/SP MD
▪  HIT-HP/SP ZV
▪  HIT-HP/SP ZD
▪  HIT-HP/SP DD
▪  HIT-HP/SP ZZ-HT
▪  HIT-HP/SP DV-FT
▪  HIT-HP/SP MV-OT
▪  HIT-HP/SP DD-AT

In deze nieuwsbrief een overzicht van 
alle typen en informatie met betrekking 
tot de CE-markering en het KOMO-
certificaat.
De nieuwe documentatie, montage-
handleidingen en certificaten zijn te 
downloaden van onze website.
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Nieuwe generatie
HIT compleet! 



CONNECTIONS 02.15

Overzicht alle HIT-types

HIT-HP/SP MV HIT-HP/SP MD

HIT-HP/SP MV-OU

HIT-HP/SP ZV HIT-HP/SP ZD

HIT-HP/SP MV-OD

Het complete HIT-assortiment
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 ▪ Voor vrij-uitkragende balkon- en galerijplaten. 
 ▪ Draagt zowel moment als dwarskracht over.

 ▪ Voor vrij-uitkragende balkon- en galerijplaten.
 ▪ Draagt zowel moment als positieve en negatieve  

 dwarskracht over.

 ▪ Voor vrij-uitkragende balkon- en galerijplaten waarbij  
 het balkon lager ligt dan de achterliggende betonvloer. 
 ▪ Draagt zowel moment als dwarskracht over. 

 ▪ Voor vrij-uitkragende balkon- en galerijplaten waarbij  
 het balkon hoger ligt dan de achterliggende betonvloer.
 ▪ Draagt zowel moment als dwarskracht over. 

 ▪ Voor vrij-opgelegde balkon- en galerijplaten. 
 ▪ Draagt alleen positieve dwarskracht over. 

 ▪ Voor vrij-opgelegde balkon- en galerijplaten. 
 ▪ Draagt alleen positieve en negatieve dwarskrachten over.
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Overzicht alle HIT-types

HIT-HP/SP DD HIT-HP/SP ZZ-HT

HIT-HP/SP DV-FT
HIT-ST

 ▪ Voor het verankeren van een betonband aan de  
 kopse kant van de vloer. 
 ▪ Draagt zowel moment als dwarskracht over.

HIT-HP/SP MV-OT

HIT-HP/SP DD-AT

HIT-WT

 ▪ Voor het verankeren van console-elementen. 
 ▪ Draagt hoge momenten en dwarskrachten over naar de  

 achterliggende constructie.

Het complete HIT-assortiment (vervolg)

 ▪ Voor het verankeren van een betonnen borstwering  
 aan de kopse kant van de vloer. 
 ▪ Draagt zowel moment als dwarskracht over.

 ▪ Voor het verankeren van een betonelement op de vloer.
 ▪ Draagt zowel positieve als negatieve momenten en   

 dwarskrachten over.

 ▪ Voor het verankeren van uitkragende wandelementen. 
 ▪ Draagt hoge momenten en dwarskrachten over naar de  

 achterliggende constructie.
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 ▪ Voor balkon- en galerijplaten die een geïntegreerd  
 onderdeel zijn van de vloer.
 ▪ Draagt zowel positieve als negatieve momenten en  

 dwarskrachten over.

 ▪ Aanvulling voor vrij opgelegde balkon- en galerijplaten  
 die ondersteund worden door kolommen. 
 ▪ Draagt horizontale krachten over, loodrecht op en/of  

 evenwijdig aan de overspanning.
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HIT en ETA

De eerste koudebrugonderbreking met ETA-goedkeuring 

Het HALFEN Iso-Element HIT-HP/SP  
met gepatenteerde druk-/dwarskracht-
nokken CSB is de eerste koudebrug-
onderbreking met een CE-markering. 
Dankzij de ETA-goedkeuring ETA-13/0546
kunnen de elementen, het berekenings-
concept en de bouwfysische kenmerken 
eenvoudig worden gebruikt in meer 
dan 30 landen binnen Europa. Sinds 
15 mei 2015 zijn de HALFEN Iso-
Elementen HIT-HP/SP MV, MV-OU/
OD, ZV, MD, ZD, DD en ZZ-HT 
gecertificeerd door KIWA onder 
KOMO-certificaat K65049.

Thorsten Heidolf (HALFEN GmbH): 
“Koudebrugonderbrekingen zijn isolatie-
elementen voor de thermische scheiding 
van betonconstructies. Ze worden toe-
gepast om vocht- (oppervlakteconden-
satie) en schimmelvorming te voorkomen,
om de verhoogde bouwfysische eisen 
te garanderen en om betonscheuren 
als gevolg van onderling verschillende 
thermische uitzettingen te voorkomen. 

Naast het ontwerp en constructieve 
aspecten zijn de bouwfysische eigen-
schappen (ψ, qmin en fRsi) en de 
geluidsisolatiewaarden (∆ L’n,W) van 

een koudebrugonderbrekingssyteem 
voor het eerst Europees goedgekeurd 
en tevens door KIWA gecertificeerd. 
Deze bouwfysische aspecten zijn onder
meer te vinden in onze nieuwe documen-
tatie en het nieuwe KOMO-certificaat, 
te downloaden van onze website.

Door de gepatenteerde meerdelige 
uitvoering en de flexibele combinatie 
van modules kunnen transport- en 
opslagkosten, evenals de CO2-uitstoot, 
aanzienlijk worden verminderd. 
De variabele samenstelling van de 
elementen verhoogt vooral voor de 
prefabindustrie de flexibiliteit en 
planningsveiligheid.

Alle HALFEN Iso-Elementen HIT-HP/SP 
zijn standaard voorzien van brandweer-
standsklasse REI 120.

Bij gebruik van balkonaansluitingen 
voor balkon- en galerijplaten met 
hoogteverschil of wandaansluiting 
(HIT-HP/SP MV-OD/OU) vindt de 
verankering van de staven voor het 
eerst plaats door middel van anker-
koppen. Dit vermindert de diversiteit 
aan elementen, vereenvoudigt het 

▪  Met Europees Technische Goedkeuring ETA,   
 Zulassung, Typenprüfung én KOMO-certificaat
▪  Berekening conform Eurocode
▪  HIT Tekla® Structures-componenten en/of  
 IFC-modellen beschikbaar
▪  REI 120 (F120) standaard voor alle HIT-HP en  
 HIT-SP elementen
▪  Uitstekende thermische isolatie dankzij innovatief  
 ontwerp en materiaal –         -technologie
▪  Met certificaten van Passiefhuis Instituut 
▪  Conform EnEV met Europees goedgekeurde en  
 KOMO-gecertificeerde thermische Ψ-waarden en  
 akoestische ΔLn,W-waarden

▪ Modulaire inbouw door gestandaardiseerde   
 elementbreedtes van 25,  50 en 100 cm 
▪ Stabiele kunststofbox met gefixeerde trekstaven
▪ Eenvoudige inbouw door ontbreken van de   
 montagestaven
▪  Eenvoudige verwijzing richting balkonzijde middels  
 rode kunststof pijl op druk-/dwarskrachtnok CSB
▪ Aanzienlijke reductie van het aantal contactpunten
▪  Gereduceerde trekstaafdoorsnede in de spouw
▪ Dwarskrachten tot 160 kN/m bij h ≥ 16 cm vloerdikte
▪ Inclusief technisch voorstel door onze projectafdeling  
 beton

Kwaliteitskenmerken HIT-HP/SP:

gebruik en de verwerking en leidt tot 
een beter overzicht van de wapening. 
De combinatie van dwarskrachtstaven 
en CSB bij de dwarskrachtaansluiting 
HIT-HP/SP ZV zorgt voor een optimaal 
gebruik van alle onderdelen. De dwars-
kracht wordt zowel via de dwarskracht-
staven als de CSB overgedragen.“ 
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Dr. Ing. Thorsten Heidolf, 
Team Manager Research - Develop-
ment - Engineering of Structural 
Physical Products HALFEN GmbH
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HIT en KOMO

Innovatie en certificering
Per 15 mei 2015 is het KOMO-
certificaat K65049/03 verleend door 
KIWA. Een uitbreiding met de typen 
HIT-HP/SP MD, OU, OD, ZV, ZD, 
DD en HT ten opzichte van de reeds 
gecertificeerde typen HIT-HP/SP MV.

Jelle Damink (Kiwa Nederland B.V.): 
“Reeds in 2002 was het eerste KOMO-
certificaat voor “koudebrugonderbre-
kingen” van HALFEN afgegeven door 
KIWA. In de jaren die er op volgden 
zijn er door wijzigingen in wet- en 
regelgeving en door innovatie van 
HALFEN vele wijzigingen en uitbrei-
dingen geweest van de certificaten.
De grootste wijziging heeft in 2012 
geresulteerd in een KOMO-certificaat 
voor HIT-HP/SP MV. Hierin deed met 
name het nieuwe druk-/dwarskracht 
element zijn intrede.

Om een innovatief product effectief in 
de markt te kunnen zetten, dient een 
bedrijf veel zorg te besteden aan de 
kwaliteit van het product.

KOMO-certificaten voor HIT koudebrugonderbrekingen

Naast het vernieuwde KOMO-
certificaat K65049 voor de HIT-HP/SP, 
heeft HALFEN ook KOMO-certificaat 
K45171 voor de “oude generatie“ 
HIT-ST en HIT-WT (console- en 
wandaansluiting). 

Alle KOMO-certificaten zijn te 
downloaden van onze website.

In eerste instantie ligt de bewaking van 
de kwaliteit van een nieuw te 
ontwikkelen product bij de producent 
zelf. Middels onderzoeken, berekeningen
en beproevingen wordt nagegaan of 
het product aan de wensen van de 
producent voldoet.

Zodra het product zijn uiteindelijke 
vorm krijgt zal de focus van de kwali-
teitsbewaking verschuiven. Het product 
zal moeten voldoen aan nationale 
en internationale regelgeving, wat 
resulteert in nog meer berekeningen 
en beproevingen om conformiteit aan 
te tonen. Bovendien zal de continuïteit 
in de productie gegarandeerd moeten 
worden, zodat de kwaliteit van het 
product gegarandeerd kan worden.

Om dit te bewerkstelligen vindt er bij 
HALFEN samenwerking plaats met 
verschillende onafhankelijke certifice-
ringsinstellingen. Voor de Nederlandse 
markt vindt die samenwerking al 
decennia lang plaats met KIWA. 

Door de lange samenwerking is 
duidelijk wat KIWA en HALFEN aan 
elkaar hebben en wat er van elkaar 
verwacht wordt. Dit heeft voor het 
KOMO-certificaat K65049/03 
geresulteerd in een voorspoedige 
certificering, waarbij er met zorg 
naar conformiteit aan regelgeving en 
bewaking van de kwaliteit gekeken 
wordt. Met het certificaat en de 
jaarlijkse controle van KIWA op de 
productie en productiecontrole, kan de 
markt vertrouwen op een kwalitatief 
hoogstaand innovatief product.“
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Certficaatnummer K65049 
voor HIT®-typen: HIT-HP/SP MV, MD, 
ZV, ZD, MV-OU/OD, DD, HT

Certficaatnummer K45171 
voor HIT®-typen: HIT-ST en HIT-WT

Jelle Damink,
Certificatiedeskundige 
Unit Bouwconstructies 
Kiwa Nederland B.V.
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BIM

HIT Tekla-componenten

Modulaire inbouw van HIT-elementen door gestandaardiseerde
breedtes van 1,00 m, 0,50 m en 0,25 m. Voor meer 
informatie zie onze nieuwe techische documentatie HIT 15-NL. 

Hieronder een overzicht van de HIT-modules in Tekla. Aan de 
linkerkant een Tekla-menu en componenten van de HIT-HP MV, 
aan de rechterkant de nieuwe componenten van HIT-HP ZV.
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BIM

HIT Tekla-componenten (vervolg)

HALFEN heeft reeds Tekla-componenten beschikbaar voor 
HIT-HP/SP MV en ZV. Op zeer korte termijn zullen ook de 
Tekla-componenten voor de nieuwe HIT-typen gereed zijn.  
Een belangrijk voordeel van het HIT-HP High Performance 
en HIT-SP Superior Performance systeem is de eenvoudige 
verwijzing richting balkonzijde middels rode kunststof pijl op 
de druk/dwarskrachtnok CSB:

Uiteraard heeft HALFEN als Open BIM-partner niet alleen 
Tekla-componenten voor haar koudebrugonderbrekingen, 
maar voor een groot deel van haar productassortiment. 
Deze componenten zijn te downloaden van onze website en 

op Tekla Warehouse, een gratis cloudbased BIM objecten-
bibliotheek voor toeleveranciers en ontwerpers in de bouw. 

Onze actuele 3D modellen van onze producten zijn gratis te 
downloaden uit deze bibliotheek, waarbij zowel de geometrie 
als de beschikbare (parametrische) informatie rechstreeks 
in een BIM kunnen worden gebruikt en zodoende veel tijd 
besparen.

Parametrische producten zijn voorzien van alle gegevens 
(productspecificaties zoals, productnummer, artikelomschrijving,
afmetingen, materiaalinformatia, etc.) die kunnen worden 
gebruikt voor het engineeringproces, calculatie, project-
voorbereiding en het bestelproces op het einde.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

Onze activiteiten en updates met betrekking tot BIM en 
componenten van onze producten communiceren wij tevens 
middels onze digitale nieuwsbrief. Wilt u hiervan op de 
hoogte worden gebracht? Meld u dan nu aan op onze website:
www.halfen.nl > Service > Nieuwsbrief. 
Deze Connections is namelijk onze laatste gedrukte 
nieuwsbrief!

Voorbeeld van HIT-HP MV elementen toegepast in een BIM-model.
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Documentatie
Wilt u documentatie ontvangen 
dan kunt u deze downloaden van de 
website of een e-mail sturen.

Uiteraard kunt u ook altijd 
telefonisch contact opnemen.

Adres
HALFEN b.v.
Postbus 1 – 7620 AA Borne
Oostermaat 3 – 7623 CS Borne
Telefoon: (074) 267 14 49
Fax: (074) 267 26 59 
E-mail: info@halfen.nl 
Internet: www.halfen.nl

Realisatie
Afdeling MarCom HALFEN b.v.

Nieuwe berekeningssoftware voor HIT en DEMU Aanvragen documentatie

De huidige versie van de HIT-software 
voor het bepalen van de HIT koudebrug-
onderbrekingen bouwt voort op de 
bewezen eerdere versies en is geoptima-
liseerd en uitgebreid met belangrijke, 
nieuwe functies en aangepast met de 
nieuwe types. 

Voor technische ondersteuning kunt u 
terecht bij onze projectafdeling beton. 
Ons team bestaat uit engineers, die 
bij alle soorten technische vragen 
direct ondersteuning bieden, maar ook 
speciale individuele oplossingen op 
aanvraag voor projecten uitwerken. 

Onze engineers controleren bovendien 
de haalbaarheid en monteerbaarheid 
van de HALFEN-constructies en maken 
statische berekeningen.

Naast de HIT-software is ook de nieuwe 
DEMU-software versie 4.00 beschikbaar. 
Een betrouwbare en krachtige tool voor 
een veilige berekening van permanente 
verankering in beton.

De HALFEN HIT-app op Internet
Geïnteresseerd in de HALFEN-app voor de  
berekening van de Ψ-waarden? Scan de code.

Thermische eigenschappen van HALFEN koudebrugonderbrekingen typen HIT-HP MV, 
HIT-SP MV, HIT-HP ZV en HIT-SP ZV kunnen worden berekend met behulp van de 
HIT-calculator op uw smartphone, tablet of PC.  
 
▸ Te vinden op www.halfen.de/Downloads/Apps/ HIT-Calculator Web App

HALFEN app voor de berekening van de Ψ-waarden

Met deze volledig gewijzigde versie 
kunnen zowel de DEMU T-FIXX®- als 
boutankers (type 1988, 1985 en 
1980-P) eenvoudig en betrouwbaar 
berekend worden.

De nieuwe versie, met vernieuwde 
gebruikersinterface, bevat onder andere 
verbeterde opties in projectbeheer en 
meer mogelijkheden voor het invoeren
van belastingen, componenteigenschap-
pen en ankerposities.

De nieuwe software is gratis te 
downloaden van onze website. 

CONNECTIONS 02.15

Software
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HALFEN HIT, een begrip in beton. 
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