Termékcsoport:

Lágy héjalású
tető

Certilux T
Hő- és füstelvezető termékcsalád

CE tanúsított hő- és füstelvezető,
megfelel az MSZ EN 12101-2-es
szabványnak.

Hő- és füstelvezető és felülvilágító
egyben; a működtetéstől függően a napi
szellőztetés is megoldható vele.

leÍrás

sZaBálYoZás

• A Certilux T teljeskörű hő- és füstelvezetési
megoldás, saját működési mechanizmussal.
Forgó, áttetsző lamellái segítségével az épület
hő- és füstelvezetési és világítási feladatait is
ellátja.

• A Certilam T teljeskörű hő- és füstelvezetési
megoldás, amely megfelel az MSZ EN 12101-2
és a NFS 61 937-1 szabványoknak.

• Az extrudált alumínium keret bármilyen
tetőszerkezetbe beépíthető.
• Testreszabott gyártása garantálja, hogy
bármilyen igénynek megfeleljen.
• Bármilyen felületbe esztétikusan beilleszthető
(tetőre, festett vagy anodizált felületbe).
• A tetőn CE tanúsított szélterelők elhelyezése
szükséges..

proFIlok
• Extrudált alumínium keret, amely bármilyen
tetőszerkezetbe beépíthető.
• Különböző proﬁlok (C, F, G, J), a tetőszerkezettől vagy festéstől függően.
TeljesÍTMÉNY
• A hő- és füstelvezető megfelel az MSZ EN
12101-2 és NFS 61 937-1 szabványoknak.
• 1200 J ellenállás.
• Levegő/víz/szél besorolás folyamatban.
• Megbízhatósági osztály: RE 1000 és RE 10 000.
• Hatásos nyílásfelület: Cv 0,62-től lábazat
nélkül, 0,67-től lábazattal.
• Hóterhelési osztály (SL250 és SL500).
• Ug: 2,5-3,6 W m2/°K a 6-10 mm vastag,
többrétegű polikarbonát esetén; üveg esetén
adatok kérésre.
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Termékcsoport:

Lágy héjalású
tető

Certilux T
Hő- és füstelvezető termékcsalád

A-A metszet
OZÆMµTNBHBTTµHB

Igényekre szabott gyártás:
• Nyílás szélessége: 500-2000 mm között.
• Nyílás magassága: 800-3500 mm között.
• SGO: 1-7 m2 között (CE).

B-B metszet
UFMKFTT[ÁMFTTÁHOZÆMµTT[ÁMFTTÁHF 
OZÆMµTT[ÁMFTTÁHF

Héjalás
• Vastagság: 6 vagy 10 mm.
Elérhető:
• Cellakamrás szerkezetű polikarbonát,
6 és 10 mm (víztiszta vagy opál).
• Üvegezés: 6,4 mm üveg vagy 10,6 mm
laminált üveg.

kitámasztó

Telepítési elv

MŰkÖDTeTÉs FajTáI
Távirányítással:
• Elektromos
• Pneumatikus
• Mechanikus

csavar + vízzáró alátét
(nem tartozék!)

tömítés
(nem tartozék!)

teljes szélesség
e

nyílás szélesség

lábazat szélessége

opCIÓk
• (Bitumennel) hőszigetelt lábazat (többrétegű
tetőhöz).
• Hangszigetelt lábazat.
• Biztonsági és tartó nyitás/zárás érzékelő
(biztonsági opció).
• Hőkioldó (70, 100, 140 és 180°, kötelező).
BeÉpÍTÉs
• Telepítés tetőre, lábazattal integrálva.
• Üvegtetőbe vagy shedes megvalósításhoz,
bármilyen proﬁllal.

teljes magasság = nyílás magassága + 154

nyílás magassága = (lamellák száma x 160) + 46 mm

lábazat 15/10e
lábazat magassága

Telepítési elv lábazattal, C kerettel
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