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Produktdatablad 

Røykventilasjon for flate tak CSP

Produktbeskrivelse 

 Elektrisk røykventilasjonskuppel til flate tak med takpapp
eller takmembran.

 CE-merket iht. EN 12101-2:2003

 Åpningshøyde ved røykventilasjon: 500 mm

 Åpningshøyde ved komfortventilasjon: 150 mm

 Forhåndsinstallerte skjulte saksearmer og motorer.

 Produkthøyde: 310 mm

 Slitesterk høykvalitets PVC-karm - hvit.

 Lavenergiglass i ramme.

 Kuppelen på rammen fungerer som regnskjerm og

beskytter det underliggende lavenergiglasset.

 Vedlikeholdsfri karm og ramme.

Takvinkel

 Kan monteres i tak med takvinkel fra 0° til 15°.

Materialer 

 Extrudert PVC

 Glass, laminert innvendig

 VELUX ThermoTechnology™ isolering

 Kuppel i akryl

Øvrig informasjon

Besøk vår hjemmeside www.velux.no for

monteringsveiledninger, CAD tegninger, 3D BIM objekter m.m.

Garantier

VELUX 
produksjonsenheter 
garanterer 
kvalitetssystemer, 
implementering, 
prosess- og 
miljøstyringssystemer 
gjennom gjeldende 
akkrediteringer ISO 
9001 og ISO 14001.

  EUTR Produktet er i overensstemmelse med 

EU’s tømmerforordning (EUTR), EU 

forordning 995/2010. 

  REACH VELUX er klar over REACH og 
erkjenner forpliktelsene. Ingen 
produkter har plikt til å være 
registrert ihht REACH og ingen av 
våre produkter inneholder stoffer av 
meget høy risiko. 
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Størrelsesdiagram og glassareal
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Lysningsmål 

Størrelse 
b x h 

mm 

100100 959x959 

120120 1159x1159 

Utvendige karmmål

Størrelse 
b x h 

mm 

100100 1422x1422 

120120 1622x1622 

( ) = Glassareal, m2 

Røykventilasjon for flate tak CSP
 Er testet og godkjendt til røykventilasjon.
 Kan brukes til lett industri eller i en trapp der

det er krav til røykventilasjon.
 Kan også brukes som komfortventilasjon.
 Gir den samme mengden dagslys som andre

VELUX vinduskupler.
 Har det samme innvendige designet som andre

VELUX vinduskupler og kan derfor fint integreres i 
samme tak.

Bredde Høyde

External frame

Lining groove

Daylight/sash aperture

Extern
al rame

Lining groove

Daylig
ht/sash apertu

re

Synlig rudebredde 

Lysningsbredde 

Udvendig karmbredde 
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Glasstype til CSP, oppbygging

--73QV 

Innvendig glass
2 x 3 mm laminert floatglass

med lavutslippsbelegg

Utvendig glass
4 mm floatglass

med belegg

Glassavstand 14.5 mm 

Glasslag 2-lags glass

Gassfylling Argon 

Røykventilasjon CSP, tekniske verdier

Egenskaper
Vinduskuppel - størrelser

100100 120120 

Geometrisk areal, Av, m² 0.88 1.3 

Aerodynamisk åpningsareal Aa, m² 0.42 0.58 

Brannmotstandsevne iht. EN 13501-1

[klasse]  
E E 

Vanntetthet, iht. EN 1873 Bestått Bestått

Lufttetthet, iht. EN 12153

[klasse] 
4 4 

Lydisolering, Rw [dB] 33 33 

http://www.velux.dk/professionelle/arkitekter/energiberegner
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Synlige egenskaper 

4 

Merk! Nederste illustrasjon viser VELUX INTEGRA® vinduskuppel CVP 

med forhøyningskarm ZCE 0015 

Kuppel Isolering Karm Kilespor 

Gir en utmerket 
lydreduksjon og en 

betydelig demping av 

støy fra regn. 

Beskytter det 
innvendige glasset. 
Lages i akryl og fås 

enten som klar eller 

opal. 

Karmen er bygget 
opp med polystyren, 
som gir en utmerket 
isoleringsevne. 

PVC-profilene har en 

innvendig pen og 

glatt overflate som er 

enkel å rengjøre og 
vedlikeholdsfri.  

Karmen er utformet 
med et kilespor til 
innvendige foringer.  
Kilesporet sikrer enkel 
og nøyaktig plassering 
av foringene. 

Lavenergiglass Koblingsskrue Løfteaggregat Saksearmer 

Det innvendige 2-lags  

lavenergiglasset er 

laminert for 

personsikkerhet. 

Koblingsskruene sikrer 
enkel og sikker feste 
av kuppelen til 
rammen. Dessuten kan 

kuppelen enkelt 
avmonteres for 
rengjøring. 

Ramme og kuppel 

løftes opp av de 

skjulte 

kjedemotorene, som 

er integrert inn i 
karmen.

Saksearmene på alle 

fire sider av karmen 

sikrer stabilitet. 
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Drift og vedlikehold 

Demonter kuppelen 
for å rengjøre den 
utvendige siden av 
glasset. 

Rengjør kuppelen 
med rent vann. 
Kuppelen må ikke 
rengjøres med noen 
former for 
rengjøringsmidler.

Akrylkuppel 

Akrylkuppel: 

 Den høye lystransmisjonen gjør kuppelen
ideell til skoler, klinikker eller 

kontorlokaler 

 Ekstra motstandsdyktig mot
riper 

 Kan leveres i enten klar eller opal

akryl 

Innvendig overflate 

Hvite PVC-profiler 

Glatt hvit overflate med glass ca. 25. 

NCS standard farge: S 0500-N, 

nærmeste RAL farve: 9003  

Markise 

Utvendig solskjerming 

Markise ▲

▲ Fås kun som solcelledrevet.
Våre elektriske og solcelledrevne solskjermingsprodukter er en del av  

VELUX INTEGRA® produktlinjen.

Tilbehør Elektriske komponenter 

Klemlister ZZZ 210 skal alltid benyttes for å 
sikre tett tilslutning mellom karm og takets 
taktekking. 

Røykventilasjon: 

Styresystem 

KFC 210 

Kan håndtere 1 stk. røykventilasjonskuppel 

Kontrollenhet 
KFC 220 

Kan håndtere 2 stk. røykventilasjonskuppel 

Røykvarsler 
KFA 100 

Røykvarsler for rask røykvarsling 

Brannknapp 
KFK 100 

For manuell aktivering av 

røykventilasjonskuppelen  

Komfortventilasjon: 

Ventilasjonstastatur  
KFK 200 

Brukes til daglig komfortventilasjon 

Regnsensor 

KLA 100 

Lukker røykventilasjonskuppelen automatisk 

når det begynner å regne

Bemerk 

Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer. 

For mer informasjon om VELUX vinduer for flate tak og andre VELUX 

produkter, vennligst se velux.no. 
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