VELUX langai ir
šviesos tuneliai
plokščiam stogui

Šviesioms
ir sveikatai
palankioms
patalpoms!

Padarykite savo
namus šviesius ir
komfortiškus –
įsirenkite langus
stoge!
Natūrali šviesa paverčia namus erdvesniais ir
jaukesniais. Dienos šviesa be galo svarbi gerai mūsų
savijautai ir sveikatai, o natūralus vėdinimas
užtikrina kokybišką namų orą. Tai bene svariausios
priežastys įsirengti langus plokščiame stoge.
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VELUX
stogo langai

VELUX langai plokščiam stogui
Stogams su nuolydžiu iki 15° ir plokštiems stogams
VELUX langai plokščiam stogui tinka ir gyvenamosioms erdvėms
su plokščiais stogais ar stogais, turintiems nuolydį iki 15° (pvz.,
vienšlaitis stogas). Tokie langai atveria vaizdą į dangų, padeda
į patalpas patekti grynam orui ir natūraliai dienos šviesai. Dėl
puikių šilumos izoliacijos savybių [U nuo 0,72 W/(m²K)]* VELUX
langai plokščiam stogui ypač tinka gyvenamiesiems, biurų ir
administraciniams pastatams.

VELUX langą plokščiam stogui sudaro du elementai:
 15 cm aukščio lengvai valomas tvirto, karščiui atsparaus
plastiko pagrindas su vidiniu stiklo paketu. Energiškai
efektyvus vienos kameros stiklo paketas su grūdintu išoriniu
ir laminuotu vidiniu stiklais yra saugus ir taupantis šilumą.
Polistirolo izoliacija rėmo konstrukcijoje dar pagerina šilumos
izoliaciją.
 Paviršius. Siūlome 3 tipų paviršius: klasikinį akrilo kupolą
(pjūvio pavyzdys paveikslėlyje žemiau), lygų stiklą arba
išgaubtą stiklą.
Galima rinktis iš šių skirtingų modelių:
 Nevarstomas langas CFP
 Nuotoliniu būdu arba rankomis (lazdele) varstomas CVP
 Langas dūmų ir karščio šalinimui CSP
 Langas-išlipimo liukas CXP

Akrilo kupolas
kritulių nutekėjimui
ir saugumui

Vienos kameros,
iš vidaus laminuotas
stiklo paketas

PVC pagrindas
šilumos ir garso
izoliacijai

Lango su klasikiniu
akrilo kupolu pjūvis

Polistirolio intarpai
šilumos izoliacijai

* Techninės vertės nustatytos remiantis EN 1873 standartu.
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ATVERKITE STOGĄ DIENOS

ŠVIESAI IR GRYNAM ORUI!
VELUX stogo langai – puikus būdas įsileisti gausybę dienos šviesos
ir gryno oro į centrinę namų dalį. Kitaip nei fasadiniai langai, kurie
apšviečia patalpos perimetrą, plokščio stogo langus galima įrengti
tiesiai virš mėgiamų namų vietų, kur dirbate, ilsitės ir pramogaujate.
Tokio sprendimo dėka sukuriamas geras patalpų mikroklimatas,
kuomet šviesos srautas – optimalus, o vėdinimas – efektyvus.
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VELUX
stogo langai

Kodėl verta rinktis plokščio stogo langus?
•
•
•
•

Įleidžia dienos šviesos ir gryno oro į centrines namų vietas
Sumažina dirbtinio apšvietimo poreikį
Mažina drėgmę ir užtikrina natūralų vėdinimą
Pašalina iš patalpų dulkes ir alergenus

Nauda įvairios paskirties kambariams
• Periodiškai atveriant langus, palaikomas grynas oras
miegamąjame
• Tikros spalvos ir mažiau garų virtuvėje
• Apsaugo vonios kambarį nuo drėgmės ir kondensato
• Užtikrina pakankamą dienos šviesos kiekį ir gerą oro kokybę
vaikų kambariuose

Gaukite tiek šviesos, kiek reikia
Kad į patalpą patektų optimalus dienos šviesos kiekis, įstiklinto
stogo plotas turėtų sudaryti bent 12% bendrojo patalpos grindų
ploto.

Grindų plotas x 12% = minimalus stogo su langais
plotas

Automatinė klimato valdymo sistema
Nuotolinio valdymo langai ir mikroklimato valdymo sistema
VELUX ACTIVE – tai ko reikia sveikiems namams.

Skaitykite daugiau 11 psl.
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Detalūs langų matmenys
Pagrindiniai matmenys planavimui

Aukštis, mm

Kupolo matmenys (plotis x ilgis, mm)

Matomas stiklas (plotis x ilgis, mm)
Vidiniai pagrindo matmenys (plotis x ilgis, mm)
Apdailos griovelio matmenys (plotis x ilgis, mm)
Stogo anga (plotis x ilgis, mm)
Pagrindo matmenys (plotis x ilgis, mm)

Lango
dydis
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Stogo anga
(plotis x ilgis,
mm)

Pagrindo
matmenys
(plotis x ilgis,
mm)

Vidiniai
pagrindo
matmenys
(plotis x ilgis,
mm)

Matomas
stiklas
(plotis x ilgis,
mm)

Apdailos
griovelio
matmenys
(plotis x ilgis,
mm)

Kupolo
matmenys
(plotis x ilgis,
mm)

Aukštis
(mm)

060060

600-610 x
600-610

780

463,4

435

559

789,6

306

080080

800-810 x
800-810

980

663,4

635

759

989,6

306

060090

600-610 x
900-910

780/1080

463,4/763,4

435/735

559/859

789,6/1089,6

306

090090

900-910 x
900-910

1080

763,4

735

859

1089,6

356

090120

900-910 x
1200-1210

1080/1380

763,4/1063,4

735/1035

859/1159

1089,6/1389,6

356

100100

1000-1010 x
1000-1010

1180

863,4

835

959

1189,6

356

120120

1200-1210 x
1200-1210

1380

1063,4

1035

1159

1389,6

406

100150

1000-1010 x
1500-1510

1180/1680

863,4/1363,4

835/1335

959/1459

1189,6/1689,6

406

150150

1500-1510 x
1500-1510

1680

1363

1335

1459

1690

406

VELUX
stogo langai

Langų dydžių lentelė
ir techninės vertės
Dydžių lentelė

90 cm

80 cm

90 cm

100 cm

120 cm

150 cm

CFP
CVP
060060



CFP
CVP
080080

80 cm

60 cm

60 cm

Langų savybės



CFP
CVP
060090



CFP
CVP
090090



100 cm

CFP
CVP
100100


120 cm

CFP
CVP
090120

Elegantiškas dizainas,
integruotas elektrinis valdymas
Langas gerai slopina lietaus
keliamą triukšmą
Langams gaminamos tamsinančios,
šviesą sušvelninačios užuolaidėlės
ir markizės apsaugai nuo karščio
Garantija – 10 metų

CFP
CVP
120120

CFP
CVP
100150

150 cm

Puiki šilumos izoliacija –
U nuo 0,72 W/(m2K)

CFP
CVP
150150

Techninės vertės
Uw*
W/(m2K)

g
W/(m2K)

Rw
dB

CFP/CVP, skaidrus kupolas
nuo 0,72

0,53

nuo 30

CFP/CVP, išgaubtas stiklo paviršius
nuo 0,72

0,51

nuo 36

CFP/CVP, lygus stiklo paviršius
nuo 0,79

0,52

nuo 36

Uw = šilumos izoliacija
g = saulės faktorius
Rw = garso izoliacija
*Standartas EN 1873
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VELUX ACTIVE
Sveikam patalpų mikroklimatui

VELUX
stogo langai

Sveikesni namai, automatiškai!
Šiandieną net iki 90%* savo laiko praleidžiame patalpose, todėl kaip niekad svarbu, kad oras
jose būtų kokybiškas. Drauge su NETATMO pristatome sistemą VELUX ACTIVE, kurios dėka
jūsų šeimos namai taps sveikesni.
VELUX ACTIVE ir VELUX INTEGRA® stogo langai, užuolaidėlės bei markizės veikia kaip
vieninga sistema, kuri reaguoja į jutiklių parametruis ir orų prognozes. Produktus paprasta
stebėti ir valdyti mobiliąja programėle.
* Šaltinis: "Sveikų namų barometras"

Jutikliais paremtas vėdinimas

Išmanieji jutikliai matuoja temperatūrą, drėgmę bei CO2 lygį ir
atitinkamai valdo jūsų langus, kad patalpų mikroklimatas būtų
sveikesnis..

3 vėdinimai per dieną

Priklausomai nuo oro sąlygų, sistema triskart išvėdins namus ir
šie taps sveikesni.

Paprastas įrengimas

VELUX ACTIVE sistemą galite surinkti ir įsirengti patys,
be profesionalios pagalbos.

Valdykite balsu

Integruotos Apple HomeKit® sistemos funkcijos leidžia
VELUX stogo langus, užuolaidėles ir žaliuzes valdyti balsu.

Išmani apsauga nuo karščio

Iniciatyviai reaguoja į vietos oro sąlygų prognozės duomenis ir
nuleidžia VELUX INTEGRA® išorines žaliuzes ar markizes, pvz.
artėjant karščio bangai.

VELUX ACTIVE
Patalpų mikroklimato valdymui
KIX 300 EU

252€

Į komplektą įeina: patalpų mikroklimato jutiklis, valdymo
jungiklis ir tinklų sietuvas. Programėlę VELUX ACTIVE
galima atsisiųsti iš išmaniųjų įrenginių parduotuvių.

Papildomi elementai
namų mikroklimato valdymui
VELUX ACTIVE patalpų mikroklimato jutiklis
KLA 300 EU
€99
VELUX ACTIVE valdymo jungiklis
KLN 300 EU
€50

VELUX ACTIVE
Išmanioji jutiklinė valdymo sistema
VELUX stogo langams, užuolaidėlėms
ir išorinėms žaliuzėms.

with
Daugiau informacijos www.velux.lt.
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Stogo langai

VELUX
stogo langai

Lanksti sistema įvairiems poreikiams
Komplektuokite pasirinktą viršutinę dalį su jūsų reikmes atitinkančiu pagrindu:
1.	Išsirinkite pagrindą: nevarstomą, varstomą rankiniu būdu (lazdele) arba varstomą nuotoliniu būdu.
2.	Pasirinkite jums tinkamiausią viršutinę dalį: elegantiško dizaino išgaubtą stiklą, lygų, itin prie tiesių
stogo linijų derantį, lygų stiklą arba klasikinį ekonomišką akrilo kupolą.

1.

VARSTOMAS PAGRINDAS (CVP)

NEVARSTOMAS PAGRINDAS (CFP)

•
•
•
•
•
•
•

• Gerai izoliuota PVC konstrukcija
• Energiškai efektyvus 1 kameros stiklo paketas
• Iš vidaus laminuotas stiklas

Gerai izoliuota PVC varčios konstrukcija
1 kameros energiškai efektyvus stiklo paketas
Iš vidaus laminuotas stiklo paketas
Atidaroma konkstrukcija
Automatinis VELUX INTEGRA® valdymas
Integruotas jutiklis automatiniam lango uždarymui lietaus metu
Langas suderinamas su automatine patalpų mikroklimato
valdymo sistema VELUX ACTIVE

+
2.
IŠGAUBTAS STIKLAS
(ISD 1093)

LYGUS STIKLAS
(ISD 2093)

KLASIKINIS KUPOLAS
(ISD 0000)

• Dėl elegantiško dizaino tinka montuoti
į tuos stogus, kur svarbus išorinis
vaizdas
• Stiklo konstrukcija tęsiasi nuo krašto
iki krašto nekliudomam vandens
nutekėjimui
• Lango su išgaubtu stiklu šilumos
laidumas – nuo 0,72 W/(m2K)
• Atsparus įbrėžimams patvarus stiklas
• Lengvas montavimas į 0–15°
nuolydžio stogus

• Lygus stiklo paviršiaus dizainas
dera su tiesiomis stogo linijomis
• Tinka montuoti į tuos stogus, kur
svarbus išorinis vaizdas
• Lango su lygiu stiklu šilumos
laidumas – nuo 0,79 W/(m2K)
• Atsparus įbrėžimams patvarus
stiklas
• Lengvas montavimas į 2–15°
nuolydžio stogus

• Patvarus akrilo kupolas
• Dėl burbulo formos natūraliai nuteka
vanduo
• Gaminamas skaidrus arba matinis
• Matinis kupolas yra nepermatomas
• Lango su kupolu šilumos laidumas –
nuo 0,72 W/(m2K)
• Lengvai montuojamas į 0–15°
nuolydžio stogus
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Išgaubto stiklo paviršius
Stiklas – nuo krašto iki krašto
Krituliai lengvai nuslysta stiklo
paviršiumi – jokio pratekėjimo, jokių
balų. Vientisas išgaubtas paviršius
pastatui suteikia modernumo.
Grūdintas stiklas
Grūdintas stiklas atsparus krušos
ar ledo gabalėlių įbrėžimams, todėl
stogo langas tarnaus ilgus metus.
Markizė
Tegul kambario temperatūra būna
maloni net karščiausiomis vasaros
dienomis – markizė sumažina
patalpos įkaitimą.
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Izoliuojantis rėmas
Izoliuojantis PVC rėmas ir vienos
kameros vidinis stiklo paketas
užtikrina, kad šiluma neišeis lauk,
o viduje bus palaikomas tinkamas
patalpų mikroklimatas.
Montavimas į stogus,
kurių nuolydis iki 15°
Išgaubta paviršiaus forma leidžia
montuoti langus net į visiškai
plokščius stogus, kurių nuolydis nuo
0 iki 15 laipsnių.

VELUX
stogo langai

VELUX stogo langas
išgaubtu paviršiumi
0–15°

Paviršius: ISD 1093
VELUX stogo langas išgaubto stiklo paviršiumi – aukščiausios kokybės pasirinkimas
būstų savininkams, kurių namo stogo nuolydis 0–15°. Išgaubto stiklo paviršius –
6 mm storio atsparus įbrėžimams stiklas, besitęsiantis nuo krašto iki krašto ir
užklojantis pagrindą, todėl vanduo nekliudomai nuteka nuo lango. Aplink paviršių –
juodas apvadas, vizualiai integruojantis langą į stogą. Inovatyvus ir unikalus stiklas
CurveTech suteikia optimalaus funkcionalumo, pro jį matomas aiškus vaizdas.
• Elegantiškas sprendimas, kuomet reikia
patrauklaus vaizdo.
• Stiklo konstrukcija tęsiasi nuo krašto iki
krašto nekliudomam vandens nutekėjimui
• Minimali priežiūra dėl natūraliai
nutekančio vandens
• 3 sluoksnių stiklo konstrukcija užtikrina
optimalų energinį naudingumą
• Energiškai efektyvus stiklo paketas
sumažina energijos suvartojimą
• Įbrėžimams atsparus paviršius pailgina
tikėtiną konstrukcijos eksploatavimo laiką
• Nesudėtingas montavimas į 0–15°
nuolydžio stogus

Stiklo paviršius gali būti komplektuojamas su nevarstomu arba nuotoliniu būdu
varstomu pagrindu. Plokščio stogo langą sudaro gerai izoliuojanti PVC konstrukcija ir
integruotas 1 kameros energiškai efektyvus stiklo paketas. Automatinis varstomas
variantas tiekiamas su VELUX INTEGRA® valdymu, kuris suderinamas su patalpų
mikroklimato valdymo sistema VELUX ACTIVE bei turi lietaus jutiklį, uždarantį langą,
vos prasidėjus lietui.
Stogo langas išgaubtu stiklo paviršiumi puikiai slopina lietaus, krušos ir kitų išorinių
trikdžių garsą. Dienos šviesos ir karščio reguliavimui galima įsigyti užuolaidas bei
markizes.

Reguliuokite dienos šviesos kiekį ir temperatūrą.
Daugiau informacijos 23–24 psl.

TECHNINĖS VERTĖS
• Nevarstomas pagrindas CFP 0073U:
Uw = 0,76 W/m2K (standartas EN 1873)
Garso izoliacija 36 dB
• Elektrinio valdymo pagrindas CVP 0673Q:
Uw = 0,72 W/m2K (standartas EN 1873)
Garso izoliacija 37 dB

Markizė

Tamsinanti ir
Klostuota
šilumą izoliuojanti užuolaidėlė
užuolaidėlė
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VELUX stogo langas
lygiu stiklo paviršiumi
2–15°

Paviršius: ISD 2093
VELUX langas lygiu stiklo paviršiumi – estetiškas minimalistinis pasirinkimas būstų
savininkams, kurių namo stogo nuolydis 2–15°. Išorinis paviršius – 4 mm storio
atsparus įbrėžimams stiklas, apjuostas aliuminio profiliu – dera prie stogo.

• Lygus stiklo paviršius dera su tiesiomis
stogo linijomis
• Estetiška išvaizda, tinka kai stogas
gerai matomas
• 3 sluoksnių stiklo konstrukcija pailgina
produkto tarnavimo laiką
• Energiškai efektyvus stiklo paketas
sumažina energijos suvartojimą
• Įbrėžimams atsparus paviršius pailgina
tikėtiną konstrukcijos eksploatavimo
laiką
• Nesudėtingas montavimas į 2–15°
nuolydžio stogus

TECHNINĖS VERTĖS

Stiklo paviršius gali būti komplektuojamas su nevarstomu arba nuotoliniu būdu
varstomu pagrindu. Plokščio stogo langą sudaro gerai izoliuojanti PVC konstrukcija ir
integruotas 1 kameros energiškai efektyvus stiklo paketas. Automatinis varstomas
variantas tiekiamas su VELUX INTEGRA® valdymu, kuris suderinamas su patalpų
mikroklimato valdymo sistema VELUX ACTIVE bei turi lietaus jutiklį, uždarantį langą,
vos prasidėjus lietui.
Stogo langas lygiu stiklo paviršiumi puikiai slopina lietaus, krušos ir kitų išorinių
trikdžių garsą. Dienos šviesos ir karščio reguliavimui galima įsigyti užuolaidas.

Reguliuokite dienos šviesos kiekį ir temperatūrą.
Daugiau informacijos 24 psl.

• Nevarstomas pagrindas CFP 0073U:
Uw = 0,87 W/m2K (standartas EN 1873)
Garso izoliacija 36 dB
• Elektrinio valdymo pagrindas CVP 0673Q:
Uw = 0,79 W/m2K (standartas EN 1873)
Garso izoliacija 37 dB

Tamsinanti ir
Klostuota
šilumą izoliuojanti užuolaidėlė
užuolaidėlė
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VELUX
stogo langai

VELUX langas su kupolu iš
įbrėžimams atsparaus akrilo
0–15°

Paviršius: ISD 0000

• Įbrėžimams atsparus akrilo kupolas
• Dėl burbulo formos natūraliai nuteka
vanduo
• Galima rinktis skaidrų arba matinį
kupolą
• Energiškai efektyvus stiklo paketas
• Paprastas montavimas į 0–15°
nuolydžio stogus

TECHNINĖS VERTĖS
• Nevarstomas pagrindas CFP 0073U:
Uw = 0,87 W/m2K (standartas EN 1873)
Garso izoliacija 36 dB
• Rankomis varstomas pagrindas CVP 0073U:
Uw = 0,87 W/m2K (standartas EN 1873)
Garso izoliacija 30 dB
• Elektrinio valdymo pagrindas CVP 0673Q:
Uw = 0,72 W/m2K (standartas EN 1873)
Garso izoliacija 36 dB

VELUX stogo langas su akrilo kupolu yra pažangi gerai žinomų burbulo formos
langų plokščiam stogui versija, tinkanti pramoniniams pastatams. Akrilas pasižymi
didesniu atsparumu išoriniam poveikui lyginant su kitomis panašiomis sintetinėmis
medžiagomis. Galima rinktis skaidrią ar matinę medžiagą. Plokščio stogo langą
sudaro gerai izoliuojanti PVC konstrukcija ir integruotas 1 kameros energiškai
efektyvus stiklo paketas. Automatinis varstomas variantas tiekiamas su VELUX
INTEGRA® valdymu, kuris suderinamas su patalpų mikroklimato valdymo sistema
VELUX ACTIVE bei turi lietaus jutiklį, uždarantį langą, vos prasidėjus lietui.
Kupolas gali būti komplektuojamas su nevarstomu, nuotoliniu būdu varstomu arba
rankiniu būdu varstomu pagrindu.
Stogo langas su kupolu puikiai slopina lietaus, krušos ir kitų išorinių trikdžių garsą.
Dienos šviesos ir karščio reguliavimui galima įsigyti užuolaidas bei markizes.

Reguliuokite dienos šviesos kiekį ir temperatūrą.
Daugiau informacijos 23–24 psl.

Markizė

Tamsinanti ir
Klostuota
šilumą izoliuojanti užuolaidėlė
užuolaidėlė
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Stogo langų kainos

KODAI IR MATMENYS
60 x 60

60 x 90

80 x 80

90 x 90

90 x 120

100 x 100

100 x 150

120 x 120

150 x 150

Elektrinio
valdymo
CVP 0673Q

Klasikinis skaidrus kupolas ISD 0000

1250,-

1298,-

1337,-

1397,-

1489,-

1463,-

1648,-

1629,-

1929,-

Išgaubto stiklo paviršius ISD 1093

1446,-

1513,-

1570,-

1655,-

1788,-

1750,-

2026,-

2003,-

—

Lygaus stiklo paviršius ISD 2093

1375,-

1435,-

1485,-

1561,-

1679,-

1646,-

1889,-

1867,-

—

Rankinio
valdymo
CVP 0073U

Klasikinis skaidrus kupolas ISD 0000

767,-

815,-

854,-

914,-

1006,-

980,-

1165,-

1146,-

—

Klasikinis skaidrus kupolas ISD 0000

450,-

498,-

537,-

597,-

689,-

663,-

848,-

829,-

1129,-

Išgaubto stiklo paviršius ISD 1093

646,-

713,-

770,-

855,-

988,-

950,-

1226,-

1203,-

—

Lygaus stiklo paviršius ISD 2093

575,-

635,-

685,-

761,-

879,-

846,-

1089,-

1067,-

—

Nevarstomas
CFP 0073U

Rekomenduojamos mažmeninės kainos su PVM. Pristatymas – 10–15 darbo dienų.

Papildomas produktas montavimui: 15 cm rėmo paaukštinimas
VELUX rėmo paaukštinimas rekomenduojamas, kai langą stoge
reikia montuoti aukščiau ar esant specifinėms sąlygoms,
pvz. kai montuojama į žvyrą.


Paprastas įrengimas



Lango, sumontuoto su vienu paaukštinimu ZCE, aukštis – 30 cm
VELUX
paaukštinimas ZCE

18

VELUX
stogo langai

Kiti sprendimai plokščiam stogui
0–15°

Nuo

1186€
Kaina su PVM

IŠLIPIMO LIUKAS (CXP)
Rankomis varstomas stogo liukas CXP
skirtas išlipimui ant stogo. Langas yra su
energiškai efektyviu vienos kameros stiklo
paketui ir akrilo kupolu, rėmas iš tvirto,
baltos spalvos PVC. Gaminamas trijų
dydžių: 100 x 100 cm, 90 x 120 cm ir 120
x 120 cm. Ant lango galima įrengti VELUX
užuolaidėlės: tamsinančias, slopinančias
šviesą arba markizes nuo karščio.

KODAI
IR MATMENYS
CXP+ ISD

100 x 100

90 x 120

120 x 120

1233,-

1186,-

1467,-

TECHNINĖS VERTĖS
• Uw = 0,86 W/(m2K) (standartas EN 1873)
• Garso izoliacija 36 dB

• Atsiveria 60° kampu
• Energiškai efektyvus vienos kameros
stiklo paketas, gerai šilumą izoliuojantis
rėmas.
• Gera garso izoliacija
• Paprastas patekimas ant stogo,
į terasą arba atsitikus pavojingoms
nenumatytoms situacijoms
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Dūmų šalinimo langas ir priedai
Nuo

1949€

0–15°

Kaina su PVM

DŪMŲ ŠALINIMO LANGAS (CSP)
Langas dūmų šalinimui suprojektuotas
taip, kad atitiktų ir keliamus saugumo
reikalavimus, ir pastato naudotojų
poreikius. Kilus gaisrui langas
automatiškai atsidaro ir išleidžia dūmus,
karštį ir susidariusias nuodingas dujas.
Gaminamas šių dydžių: 0,88 m2 (100 x
100 cm) ir 1,30 m2 (120 x 120 cm).
Langas su vienos kameros stiklo paketu,
atitinka AA saugumo klasę. Išbandytas
pagal EN ISO 12101-2. Lango valdymo
sistemą ir kitus priedus reikia įsigyti
atskirai.

Veikimo schema

• Per minutę atsidaro 50 cm ir išleidžia
dūmus ir dujas
• Energiškai efektyvus stiklo paketas ir
šilumą izoliuojantis rėmas
• Puikiai izoliuoja lietaus, krušos keliamą
triukšmą ar kitus iš lauko sklindančius
garsus
• Išbandytas ir atitinka EN ISO 12101-2
standartą
• Dūmų jutikliai, valdymo sistemos ir
priešgaisrinis mygtukas parduodami
atskirai

1
6

3

5
SMOKE VENTILATION

4

Laiptinė pastate
su plokščiu stogu
1 Dūmų šalinimo langas
2 Valdymo blokas

5
SMOKE VENTILATION

3 Dūmų jutiklis

4

KODAI
IR MATMENYS

4 Priešgaisrinis mygtukas
5 Vėdinimo jungiklis

CSP+ ISD

100 x 100

120 x 120

1949,-

2399,-

6 Lietaus jutiklis
4

2

TECHNINĖS VERTĖS
• Uw = 0,99 W/(m2K) (standartas EN 1873)
• Garso izoliacija 33 dB
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VELUX
stogo langai

Klasifikacija pagal EN 12101-2 standartą

Techninės vertės
Uw
W/(m2K)

1 000 + 10 000

Sniego apkrova

1 000

Vėjo apkrova

3 000

Atsparumas karščiui

B300

0,99

100100

120120

Laisvasis aerodinaminis plotas Aa (m2)*

0,42

0,58

Geometrinis plotas Ag (m2)

0,88

1,30

Lango atsidarymo aukštis dūmų
šalinimo / vėdinimo metu, mm

500/150
24 V

Įtampa (V)

Rw
(dB)

0,53

33

Uw = šilumos laidumas
g = saulės faktorius
Rw = garso izoliacija

Techniniai parametrai
Dydžio žymėjimas

g
W/(m2K)

CSP su skaidriu kupolu

Dydžiai
100 cm

100 cm

Veikimo patikimumas

120 cm

CSP
100100

* Būtina atsižvelgti į visus veiksnius, turinčius įtakos vertėms. Tai galėtų būti angokraščiai, lubų nuolydžiai,
pakabinamos lubos, pertvaros, stogo sijos.

Pastabos
Langas tiekiamas su iš anksto sumontuotu, lango rėme paslėptu dūmų
ir šilumos ištraukimo varikliu.
Eksploatacijai reikia įsigyti valdymo sistemą ar kitus priedus pagal poreikį:
- Valdymo sistemą KFX 210 (į komplektą įeina valdymo blokas,
dūmų jutiklis ir priešgaisrinis mygtukas)
- Priešgaisrinis mygtuką KFK 100
- Dūmų jutiklį KFA 100
 Norint naudotis vėdinimo funkcija, papildomai reikia vėdinimo jungiklio KFK 200.


Valdymo sistemos

120 cm

CSP
120120

Priedai

Dūmų jutiklis KFA 100

Valdymo sistema KFX 210

Valdymo sistemą sudaro valdiklis
(KFC 210), papildomas
priešgaisrinis mygtukas
(KFK 100) ir dūmų jutiklis
KFA 100 (24 V išvesties įtampa,
10 amp.). Ja valdomas 1 CSP
plokščio stogo langas dūmams
šalinti. Galimybė prijungti iki 10
KFC 210 / 220 valdymo įrenginių,
galinčių valdyti iki 80 langų
dūmams šalinti.

Valdymo blokas KFC 210

Dūmų jutiklis, skirtas reaguoti
į beprasidedantį gaisrą.
Spalva: balta (RAL 9003).

Valdyklis su integruotu
priešgaisriniu mygtuku ir
vėdinimo jungikliu (24 V išvesties
įtampa, 10 amp.). Juo valdomas
1 plokščio stogo langas dūmams
šalinti.

Lietaus jutiklis KLA 200

Jutiklis, esant įjungtam vėdinimo
režimui ir pradėjus lyti,
automatiškai uždaro langą.
Spalva: tamsiai pilka
(NCS S 7500-N).

Valdymo blokas KFC 220

Valdiklis su integruotu
priešgaisrinis mygtuku ir vėdinimo
jungikliu (24 V išvesties įtampa,
2 x 10 amp.). Juo valdomi 2 CSP
plokščio stogo langai dūmams
šalinti.

Valdymo sistema, blokai ir priedai užsakomi atskirai.

Vėdinimo jungiklis KFK 200

Sienos jungiklis, įjungiantis
natūralų vėdinimą kasdieniam
patogumui.
Spalva: balta (RAL 1013).

Priešgaisrinis mygtukas KFK 100

Priešgaisrinis mygtukas skirtas
aktyvuoti dūmų šalinimo funkciją.
Galimos spalvos:
KFK 100 – pilka, RAL 7035
KFK 101 – raudona, RAL 3000
KFK 102 – geltona, RAL 1004
KFK 103 – mėlyna, RAL 5009
KFK 104 – oranžinė, RAL 2011
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Užuolaidėlės
plokščio stogo
langams
Idealiai tinka miegamiesiems, vaikų kambariams,
virtuvėms, svetainėms, darbo kambariams,
prieškambariams

Jeigu turite plokščio stogo VELUX langą, šios specialiai
tokiems langams sukurtos užuolaidėlės labai pravers,
norint reguliuoti šviesos kiekį, apsisaugoti nuo kaitros
ar išlaikyti šilumą viduje, kai lauke šalta.
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Reguliuokite dienos
šviesos kiekį ir
temperatūrą
pasitelkdami
užuolaidėles plokščio
stogo langams
Apsauga
nuo karščio

Nuotolinis
valdymas

Markizės
Optimali apsauga nuo karščio

6090
VELUX markizės plokščio stogo langams
efektyviai apsaugo nuo karščio, nes
filtruoja ryškius saulės spindulius ir
neleidžia patalpoms įkaisti, palaikydamos
malonią komfortišką temperatūrą.
Kai markizės užtrauktos, jos neužblokuoja
vaizdo pro langą ir praleidžia šviesą, o kai
nenaudojamos – kompaktiškai pasislepia.
• Iki 78%* sumažina įkaitimą nuo saulės,
todėl pagerėja patalpų mikroklimatas
• Pusiau permatoma markizių medžiaga
praleidžia šviesą
• Siauri, baltai nulakuoti aliuminio
rėmeliai ir balta medžiaga
• Nuotolinis valdymas,
maitinimas saulės energija

Nurodytos populiariausių dydžių kainos

Modeliai

Spalva

Nuotolinis valdymas, maitinimas
saulės energija

6090

60 x 60

60 x 90

80 x 80

90 x 90

90 x 120

100 x 100

100 x 150

120 x 120

315,-

321,-

328,-

334,-

346,-

340,-

359,-

353,-

MSG

Rekomenduojamos mažmeninės kainos su PVM.
*Techninės vertės atitinka EN ISO 12567-2, EN 13363-2 ir ISO 15099. Efektas priklauso nuo stogo lango ir stiklo paketo tipo.
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Šilumos
izoliacija

Šviesos
reguliavimas

Nuotolinis
valdymas

Šviesos
reguliavimas

Nuotolinis
valdymas

Tamsinančios
šilumą izoliuojančios
užuolaidėlės FMK/FSK

Klostuotos
užuolaidėlės FMG

Užtamsina ir išsaugo šilumą

Švelniai išsklaido įeinančią šviesą

1045

1047

1016

1259

1265

Tamsinančios šilumą izoliuojančios VELUX užuolaidėlės
plokščio stogo langams pagamintos iš dvigubai klostuoto
audinio; gerai užtamsina kambarį.

Dailios ir dekoratyvios klostuotos VELUX užuolaidėlės
plokščio stogo langams leidžia reguliuoti šviesos srautą,
sušvelnina ryškius saulės spindulius bei suteikia privatumo.

Užuolaidėlė taip pat atlieka šilumą izoliuojančio barjero
funkciją – jos audinio klostelės turi pamušalą iš aliuminio,
todėl kambaryje jausitės komfortiškai.

Audinys išsklaido įeinančią saulės šviesą ir sukuria malonią
aplinką be akinančių tiesioginių spindulių.

• Šviesos pritemdymas ir šilumos izoliavimas

• Dekoratyvumas, šviesos srauto
reguliavimas ir privatumas

• Nuotolinis valdymas,
maitinimas saulės arba elektros energija

• Nuotolinis valdymas,
maitinimas elektros energija

Tamsinančios šilumą izoliuojančios užuolaidėlės

Modeliai

Spalva

Nuotolinis valdymas, maitinimas
elektros energija

Dydis (cm)
60 x 60

60 x 90

80 x 80

1047

271,-

277,-

283,-

288,-

300,-

294,-

FMK

1045

261,-

267,-

273,-

278,-

290,-

Nuotolinis valdymas, maitinimas
saulės energija

1047

305,-

312,-

318,-

325,-

1045

295,-

302,-

308,-

315,-

FSK

90 x 90 90 x 120 100 x 100 100 x 150

120 x 120

150 x 150

311,-

305,-

365,-

284,-

301,-

295,-

355,-

338,-

331,-

350,-

344,-

411,-

328,-

321,-

340,-

334,-

401,-

Klostuotos užuolaidėlės

Modeliai

Spalva

Nuotolinis valdymas, maitinimas
elektros energija

FMG
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Dydis (cm)
60 x 60

60 x 90

80 x 80

90 x 90

90 x 120

100 x 100

100 x 150

120 x 120

1016

227,-

232,-

237,-

242,-

252,-

247,-

262,-

257,-

1259

227,-

232,-

237,-

242,-

252,-

247,-

262,-

257,-

1265

237,-

242,-

247,-

252,-

262,-

257,-

272,-

267,-

Rekomenduojamos mažmeninės kainos su PVM.

0–15°

Šviesos tuneliai
plokščiam stogui

VELUX šviesos tuneliai plokštiems stogams – tai natūralios dienos šviesos šaltinis
toms vietoms, kur neįmanoma įrengti stogo langų: koridoriuose, laiptinėse, vonios
kambariuose, drabužinėse. Lankstūs ir standūs tuneliai yra paprastai montuojami. Tunelį
sudaro stogo modulis su kupolu, lanstus arba standus vamzdis bei lubų modulis.
Papildomai galima įsigyti šilumos ir drėgmės izoliavimui skirtus gaminius, kurie pailgins
tunelio eksploatavimo laiką ir užtikrins kokybišką montavimą. Lankstaus tunelio TCF
ilgis iki 0,9 m, standaus tunelio TCR standartinis ilgis 1,7 m (galimas pailginimas iki 6 m).
Montuojami į 0–15 laipsnių nuolydžio stogus.

Šviesos tunelis TCF

Šviesos tunelis TCR

472€
Kaina su PVM
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689€
Kaina su PVM

VELUX
stogo langai

Šviesos tunelių
priedai

ZTB
Šilumos izoliavimo komplektas
Komplektas ZTB sumažina
šilumos nuostolius pro
tunelį. Šilumos praradimas
sumažinamas nuo
2,9 W/(m2K) iki 1,8 W/(m2K).
Lengvai sumontuojamas
ir ant jau įrengtų šviesos
tunelių.

ZTL
Apšvietimo komplektas
Apšvietimo rinkinys
ZTL 014L apšvies patalpas,
kai lauke tamsu. Šis rinkinys
komplektuojamas kartu su
4 W LED šviesos lempute
(atitinka 40 W kaitinamąją
lemputę).

45€
Kaina su PVM

80€
Kaina su PVM

ZTR
Pailginimas
Pailginimas ZTR yra
naudojamas standiems šviesos
tuneliams TCR pailginti, kai
atstumas tarp stogo ir lubų yra
didesnis nei 1,70 m. Naudojant
pailginančius segmentus ZTR,
tunelį galima prailginti iki
6,0 m. Galima įsigyti 64 cm ir
124 cm ilgio pailginimus.

62 cm

80€
Kaina su PVM
124 cm

110€
Kaina su PVM

BFX
Drėgmės izoliavimo
komplektas
Į komplektą įeina plėvelė
ir drenažo latakas,
užtikrinantys sandarų
tunelio ir stogo sujungimą.
Plėvelė suformuota taip, kad
atitiktų tunelio skersmenį.

61€
Kaina su PVM
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UAB VELUX Lietuva
S. Žukausko g. 49, 8 a.
LT-09131, Vilnius
Tel. (5) 2709101
Faksas (5) 2709100
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Klientų aptarnavimo skyrius
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