
Hőszigetelt felülvilágító kupola 
Nyitható (CVP) típus

HOVÁ AJÁNLJUK?
Nyissa meg a lapostetőt az ég felé
A VELUX hőszigetelt felülvilágító kupolái 
valamennyi helyiségben megfelelő megoldást 
nyújtanak – a praktikumot az esztétikummal 
ötvözik, bárhová is építik be őket. Kiváló 
hőszigetelés, távirányítóval vezérelhető 
funkciók, beépített esőérzékelő (CVP) 
gondoskodnak a felhasználó kényelméről. A 
VELUX felülvilágító kupolák megnyitják a 
lakóteret a természetes fény és a friss levegő 
felé. (CVP)

A VELUX hőszigetelt felülvilágító kupolákkal a 
lakásban új dimenziók nyílnak meg.

Mit tehet a szobával egy felülvilágító 
ablak…
A lapostetővel rendelkező otthonokban a 
legtöbb tér – konyha, nappali vagy hálószoba –
csak nagyon kevés természetes fényhez jut. A 
VELUX hőszigetelt felülvilágító kupolákkal ezek 
a helyiségek gyökeresen átalakíthatók és az 
életminőség szempontjából feljavíthatók. 
Behozzák az áhított fényt és friss levegőt (CVP) 
a helyiségbe, miközben minden gyakorlati 
kívánalomnak és dizájn elvárásnak is 
megfelelnek. 
A VELUX hőszigetelt felülvilágító kupolák 
ugyanolyan energiahatékonyak mint a VELUX 
tetőtéri ablakok és kiváló hőszigetelő 
tulajdonságokkal rendelkeznek. Bármilyen 
fagyossá válik a levegő odakint, bent 
kényelmes melegben lehetünk.

A VELUX hőszigetelt felülvilágító kupolát 
lakóterekbe terveztük.



ELŐNYEI
Minimális hőveszteség
A VELUX hőszigetelt felülvilágító kupola
hatékony energiafelhasználású megoldás. 
Kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik
és egész évben kellemes beltéri klímát biztosít.

Esőzaj tompítás
A formatervezésnek köszönhetően a VELUX 
hőszigetelt felülvilágító kupola nagymértékben
csökkenti a zajt. Az eső vagy jégeső kopogása
nem teszi tönkre az éjszakai alvás perceit vagy
nyomja el a zenehallgatás élményét.

Fényszabályozás
A VELUX hőszigetelt felülvilágító kupolával a 
felülről érkező fény mennyisége könnyedén
igényre szabható. Az ablakra szerelhető
harmonikaroló távirányítóval egy
gombnyomásra leengedhető.

Évekre terveztük
Közel 70 éve a VELUX tetőtéri ablakok
világszerte felhasználók százezreinek bizalmát
élvezik az általuk nyújtott beltéri komfortnak, 
minőségnek, kényelemnek és modern 
formavilágnak köszönhetően. Ha Ön is VELUX 
terméket választ, biztos lehet abban, hogy az
ablaktechnológia legjobbját kapja.

Csendes eső
Ha felülvilágító ablak kerül egy 
lakásba, fontos előre mérlegelni azokat 
a zajhatásokat, melyek ezen ablakok 
révén a nappaliba vagy hálószobába is 
eljutnak. Az természetesen, hogy 
mekkora zaj minősül zavarónak, 
mindig az egyéntől függ. Vannak, akik 
a legapróbb neszekre is felébrednek 
álmukból, míg másokat a háttérzaj 
zavar egy beszélgetéskor.

A VELUX hőszigetelt felülvilágító 
kupolák kétrétegű hőszigetelő 
üvegezésüknek, a kupola anyagának 
és a szerkezeti elemek illesztéseinek 
köszönhetően kiváló esőzaj tompító 
képességgel rendelkeznek. 

Míg egy hajszárító zaja 80 dB, egy 
átlag beszélgetésé 60 dB, a 
felülvilágító kupolán csapódó 
esőcseppek zaja 46 dB.
Még heves esőzés esetén (40 mm/óra) 
sem zavaró az eső zaja, ha éppen az 
ablak alatt ül. 



ENERGIAMÉRLEG

Szoláris             +     Hőveszteség     =  Energiamérleg
hőnyereség

Energiamérleg
Gyakran a felülvilágító ablak vagy 
kupola energiateljesítményét az U-
értékkel fejezik ki. Az U-érték az ablak 
egy négyzetméterére vetített 
hőveszteségét adja meg. Ahhoz, hogy 
az ablak vagy kupola 
energiateljesítményét pontosabban 
határozzuk meg, ki kell számolni 
annak energiamérlegét. Az 
energiamérleg a szoláris hőnyereség 
és a hőveszteség különbözete a fűtési 
időszakban. Végeredménye függ az 
épület jellegétől, földrajzi 
elhelyezkedésétől és a beépített 
ablakok és kupolák tájolásától is.
Fontos megemlíteni, hogy ennél a 
terméknél a külső árnyékolás nem 
megoldható, így a nyáron nem 
kívánatos szoláris hőnyereség 
kiegészítővel nem szabályozható.

Akril kupola
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CVP
ELŐNYEI

KIEGÉSZÍTŐK
Árnyékolás
Ha a beérkező fény kontrollja szükséges, az 
FMG típusú elektromos harmonikaroló 
(fehér, fekete és bézs színben) és FMK típusú 
elektromos energiaroló (fehér és fekete 
színben) könnyedén az ablakra szerelhető. A 
hővédelem fokozására a napelemes MSG 
típusú hővédő roló áll rendelkezésre, mely 
a hőszigetelő üvegezés és a kupola között 
helyezkedik el.

Harmonikaroló

Hővédő roló Energiaroló

A CVP típusú nyitható VELUX 
hőszigetelt felülvilágító kupola 
az intelligens megoldás –
teljesen programozható és 
távirányítóval vezérelhető. A 
termékcsomag a motort, az 
esőérzékelőt és távirányítót is 
tartalmazza és páratlan 
komfortot és kényelmet biztosít. 
Az ablak 20 cm-ig nyitható.

A távirányítás kényelme
A CVP nyitható hőszigetelt felülvilágító 
kupola a VELUX ablakok és árnyékolók 
távvezérlésének teljes kelléktárát 
nyújtja. Az árnyékolók működése előre 
programozható, a szellőztetés mértéke 
beállítható és az ablakok is tetszés 
szerint nyílnak és záródnak akár 
napszaktól függően. A szuperérzékeny
esőérzékelők pedig automatikusan 
zárják az ablakokat már az első 
esőcseppek megjelenésekor.



ELEMEI

ANYAGA

MÉRETEK

Elemei:
•Ablakszárny és keret
•ISD kupola
A beépítéshez mindkét elem 
megvásárlása szükséges, amelyek egy 
csomagban rendelhetők meg.

Rendelési kód:
Pl: CFP 100100 S00A
CFP: fix ablakszárny
100100: 100x100 cm
S---: több terméket tartalmazó csomag
-01-: EU-verzió
---A: akril, víztiszta kupola
---B: akril, opál kupola
---C: polikarbonát, víztiszta kupola
---D: polikarbonát, opál kupola

A felülvilágító ablak szárnya és kerete 
fehér színű extrudált kemény PVC 
profilokból készül hőszigetelő, belül 
ragasztott biztonsági üveggel. 
A kupola kiváló minőségű akril, mely 
védi az ablakot az esőtől és a hótól. 
Víztiszta és opál változatban rendelhető.
A termék diszkrét és harmonikus 
megjelenésű mind a tetőről, mind a 
beltérből nézve. A kupola magasságát 
és ívét úgy terveztük meg, hogy a vizet 
megfelelően elvezesse és a tetőbe 
illeszkedjen. 
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A beépítés kb. 60 perc alatt elvégezhető.
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