
Suitsueemaldussüsteem

VELUX suitsueemaldussüsteem on komplektne lahendus suitsu ja 
kuumuse väljajuhtimiseks, mis vastab ühtlasi EU standardile.

Peamised kasutuskohad
ühiskasutusega ruumid, näiteks trepikojad ja koridorid •	
tööstushooned •	
kontorid•	

Suitsu ja kuumuse väljajuhtimiseks vajalik pindala oleneb hoone 
arhitektuurist ja kasutusest. VELUX suitsueemaldussüsteemi aknaid 
valmistatakse erinevas mõõdus, mis võimaldab süsteemi paindlikult 
kasutada.

Maksimaalne ventilatsioon
Täisautomaatne süsteem avab katuseakna kohe, kui suits on avas-
tatud või kui häirenupp on aktiveeritud. Suitsueemaldussüsteem 
aktiveerib elektrilise kettülekandega mootori, mis avab automaatselt 
keskhingedega akna ja pöörab selle raami suhtes 90-kraadise nurga 
alla. Selline asend tagab suitsu ja kuumuse maksimaalse kiirusega 
ärajuhtimise evakuatsiooni- ja juurdepääsuteedelt.

Kaitse voolukatkestuse eest
Kontrollsüsteem on varustatud akuga, mis tagab süsteemi reaktsiooni 
ka välise vooluallika puudumisel või tulekahju korral elektrisüsteemi 
kahjustumisel.

Paigaldamine
Suitsueemalduseks ettenähtud katuseaknad paigaldatakse 0- kuni 
60-kraadise kaldega katustele. Lamekatuse korral, kaldega 0–15 
kraadi, tuleb kasutada kaldetõstjat. 
Kompaktne 24 V suitsueemaldusmootor paigaldatakse katuseakna 
raami külge ning suletud akna korral ei ole seadet näha. Kaks lihtsalt 
paigaldatavat ja märkamatut gaasivedru tagavad akna ühtlase ja 
kiire avanemise. Suitsueemaldusmootor, suitsuandur ja klaasiga 
häirenupp ühendatakse VELUX suitsueemaldussüsteemi kontrollsüs-
teemiga.

Mugav ja lihtne kasutada
Kontrollsüsteem võimaldab akent igapäevaseks ventilatsiooniks ava-
da ja sulgeda, kasutades selleks kontrollsüsteemi karbil olevat lülitit. 
Pärast testimist või hädaolukorras kasutamist on võimalik lihtsalt 
taastada kontrollsüsteemi algseadistus.

Akna suurus

Suitsueemaldussüsteemi aken

GGL 3073G40 GGU 0073G40

M04 780 x 978 • •	

M06  780 x 1178 •	 •	

M08  780 x 1398 •	 •	

S06  1140 x 1178 •	 •

S08  1140 x 1398 •	 •	

U04  1340 x 978 •	 •

U08  1340 x 1398 •	 •



Vihmaandur KLA 100
•	Vihmaandur	VELUX	suitsueemaldussüsteemi	

akende automaatseks sulgemiseks vihma 
korral

•	Värvus:	helehall	(RAL	9002)

•	Mõõtmed:	80	x	80	x	55	mm	(L	x	K	x	S)

•	Vihmaandur	sulgeb	akna,	kui	suitsu- 
eemaldussüsteem ei ole aktiveeritud
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Suitsuandur KFA 100
•	Andur	suitsu	tekke	ja	leviku	avastamiseks

•	Värvus:	valge	(RAL	9003)

•	Mõõtmed:	50	x	100	mm	(K	x	S)	koos	 
pesaga

•	VELUX	kontrollsüsteemiga	saab	ühendada	
kuni 10 suitsuandurit

•	Aktiveerumise	märguanne
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Seinalüliti KFK 200
•	Lüliti	igapäevaseks	ventileerimiseks	

•	Värvus:	valge	(RAL	9010)

•	Mõõtmed:	81	x	81	x	12	mm	(L	x	K	x	S)

•	VELUX	kontrollsüsteemiga	saab	ühendada	
kuni 10 seinalülitit
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Klaasiga häirenupp KFK 100
•	Purustatava	klaasiga	häirenupp	suitsu- 

eemaldussüsteemi aktiveerimiseks

•	Värvus:	hall	(RAL	7035)

•	Mõõtmed:	125	x	125	x	36	mm	 
(L	x	K	x	S)

•	VELUX	kontrollsüsteemiga	saab	ühendada	
kuni 3 klaasiga häirenuppu

•	Märgutuli	ja	helisignaal	talitluse,	vea	ja	 
alarmi näitamiseks
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Suitsueemaldussüsteemi aken
•	Pöördtelghingedega	katuseaken	GGL	(puitaken)	või	GGU	(valge	polü- 

uretaankattega	puitaken),	eelpaigaldatud	suitsueemaldusmootoriga

•	CE-märgistus	kinnitab	akna	vastavust	suitsu	ja	kuumuse	loomuliku	 
ventilatsiooni seadmeid käsitlevale standardile EN 12101-2

•	 Igapäevaseks	mugavaks	ventileerimiseks	saab	akent	avada	kuni	 
200 mm

•	Olenevalt	kehtivatest	nõuetest	ja	rakendusest	saab	suitsueemaldus- 
süsteemi tellida koos tuuledeflektoriga

•	Kõikidel	akendel	on	turvaline	lamineeritud	ning	karastatud	klaaspakett

•	Suitsueemaldussüsteemi	funktsiooni	aktiveerumisel	avaneb	aken	 
kettülekandega mootori ja gaasivedrude jõul 90° nurga alla

Kontrollsüsteem KFX 100
•	Kontrollsüsteemi	paketti	(väljundpinge	24	V)	kuulub	integreeritud	klaasi-

ga	häirenupp	ja	mugavusventilatsiooni	lüliti,	klaasiga	häirenupp	(KFK	
100)	ja	suitsuandur	(KFA	100)

•	CE	nõuetele	vastav	kontrollsüsteem	suudab	juhtida	kuni	2	suitsu- 
eemaldussüsteemi akent

•	 Integreeritud	varutoide	kuni	72	tunniks

•	Süvistatava	või	raami	abil	seinapinnale	paigaldatava	kontrollsüsteemi	 
mõõtmed:	368	x	353	mm	(L	x	K)

•	Kontrollsüsteemi	värvus:	valge	(NCS	S	1000N)	

•	Võimalus	väliste	alarmsüsteemide	kaudu	juhtimiseks

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Suitsueemaldussüsteemi osad

VELUX	suitsueemaldussüsteemi	aken	(1)	ja	kontrollsüsteem	(2)	kuuluvad	põhisüsteemi.	Süsteemi	lisavarustusena	on	saadaval	
suitsuandurid	(3),	klaasiga	häirenupud	(4),	seinalülitid	(5)	ja	vihmaandurid	(6).

DIN EN 12101-2 
parameeter

VELUX suitsueemaldus-
süsteemi aknad Toimimise kirjeldus

Töökindlus (Re) Re	50	+	10,000	
Töökindlus on tagatud kuni 50 töötsükli ning kuni 10 000 avamise ja 
sulgemise korral ventileerimiseks.

Lumekoormus (SL) SL 1,000 Avaneb	kuni	1000	Pa	suuruse	lumekoormuse	korral.

Madal temperatuur  (T) T	(-15)	 Võib paigaldada ruumi temperatuuriga kuni -15 oC.

Tuulekoormus (WL) WL 3,000 
Säilitab stabiilsuse ja liikumisvõime maksimaalse tuulekoormuse 3000 Pa 
korral.

Kokkupuude kuumusega  
(B) B 300 

Säilitab aerodünaamilised omadused ja toimib pärast 30-minutilist kokku-
puudet temperatuuriga 300 oC.

Klassifikatsioon EN 12101-2 kohaselt
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