Ovenlysprodukter
Ovenlys, brandventilation & service – alt til det indlysende valg

Version 2.0

veluxcommercial.dk

Forside: Hvælvet PC lysbånd med dobbeltklap til brandventilation.

Din foretrukne leverandør inden for ovenlys,
brandventilation og service

2

Herover: Hvælvet PC ovenlys.

• Vi producerer og leverer alle former for ovenlys, faste som
oplukkelige, enten i polycarbonat eller akryl.
• Vi fokuserer på dagslysløsninger til kommercielle bygninger
som f.eks. kontorer, skoler, hospitaler, lufthavne, banegårde,
indkøbscentre, butikker, store offentlige bygninger og industribygninger.

• Vi kan være behjælpelige i ethvert byggeprojekt og er altid
parate til at deltage i en dialog omkring dine specifikke krav.
Uanset om dit byggeprojekt kræver ovenlys med standardstørrelser eller helt specielle mål, finder vi den rette løsning til dig
• Vi har egen intern serviceafdeling, som kan stå for montage,
installation, idriftsættelse og årligt lovpligtigt serviceeftersyn
af dit anlæg.

• Vores ovenlys til brandventilation og røgudluftning, med
dertilhørende oplukkesystemer, styrecentraler og tilbehør, er
CE-godkendt efter DS/EN 12101 standarderne.

VELUX Commercial
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Hvælvet PC ovenlys
med dobbeltklap

Hvælvet akrylovenlys med brandventilation
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SA Power Double åbnemekanisme
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LØSNINGER

VELUX Commercial

7

Oversigt over vores løsninger
Ovenlys polycarbonat (PC)
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Lysbånd i polycarbonat (PC)

Hvælvet PC ovenlys. Fås også rytterformet.

Hvælvet PC lysbånd med brandventilation.

Plant PC ovenlys.

Hvælvet PC lysbånd med skotrende

Hvælvet PC ovenlys med dobbeltklap til brandventilation.

Rytterlysbånd med brandventilation.

Ovenlys i Acryl (PMMA)

Cirkulært ovenlys i Acryl (PMMA)

Hvælvet akrylovenlys.

Cirkulært akrylovenlys.

Pyramide akrylovenlys.

Cirkulært akrylovenlys med komfortventilation.

Rytter akrylovenlys.

Cirkulært akrylovenlys med komfortventilation.

VELUX Commercial
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Ovenlys i PC

Styrke og fleksibilitet
Hvælvede, plane eller rytterformede – 10 mm, 20 mm eller 30 mm PC
En sikker løsning
Ovenlys i polycarbonat (PC) anvendes typisk i industri- og lagerbygninger, hvor der samtidig er krav om brandventilation. PC ovenlys er
en prisbevidst løsning, med et flot udseende, som ydermere giver et
behageligt lysindfald samt den nødvendige udluftning i kombination
med enten komfort- eller brandventilation.
Holdbare materialer
PC ovenlys fremstilles af polycarbonat, som er et termoplastisk
materiale med høj vejrbestandighed og særdeles høj slagstyrke.
PC pladerne er fremstillet med en UV-beskyttet overflade, som
forlænger produktets levetid og forhindrer langt de fleste UV-stråler
i at trænge igennem ovenlyset.
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Mange muligheder
PC ovenlysene er enten hvælvede, plane eller rytterformede, og
de fås med 10 mm (5-lags), 20 mm (9-lags) eller 30 mm (13-lags)
PC-plader. Ovenlysene leveres som klare eller opale, men kan også
fås som grå gennemfarvede uden lysgennemgang, hvilket er
optimalt i sportshaller eller i bygninger med lysfølsomme produkter.
Størrelserne på ovenlysene er som regel standardstørrelser, men
disse kan naturligvis tilpasses alt efter dine specifikke ønsker og
behov.

VELUX Commercial
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Ovenlys i PC
Opmålingsprincipper

PC-pladerne er indfattet i ekstruderede aluminiumsprofiler, og
den udvendige tætning mellem aluminium og polycarbonat er
foretaget med butylpakning. Indvendigt er ovenlyset forsynet
med kuldebrossikring, der er med til at forbedre U-værdien og
samtidig hjælper med til at undgå, at eventuelt kondensvand
trækker ned i karmen.

Standardstørrelser i PC ovenlys
Lysmål

Udvendig karm*

Udvendigt alu-skørt

Pilhøjde / Hvælvet

88 x 193 cm

96,8 x 201,8 cm

101 x 206 cm

9 cm

100 x 100 cm

108,8 x 108,8 cm

113 x 113 cm

11 cm

100 x 200 cm

108,8 x 208,8 cm

113 x 213 cm

11 cm

100 x 240 cm

108,8 x 248,8 cm

113 x 253 cm

11 cm

120 x 120 cm

128,8 x 128,8 cm

133 x 133 cm

13 cm

120 x 240 cm

128,8 x 248,8 cm

133 x 253 cm

13 cm

120 x 480 cm

128,8 x 448,8 cm

133 x 493 cm

13 cm

240 x 240 cm

248,8 x 248,8 cm

253 x 253 cm

21 cm

240 x 480 cm

248,8 x 488,8 cm

253 x 493 cm

21 cm

* Målene er gældende for massive trækarme
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85 mm

Tekniske værdier

Udv. aluskørtmål
Lysmål +130 mm
Udv. karmmål
Massiv karm – lysmål + 88 mm
Isoleret karm – lysmål + 96 mm

Lysmål

20 mm 9-lags

30 mm 13-lags

Klar

Opal

Klar

Opal

Lysgennemgang (%)

46

42

35

29

Lyddæmpning (dB)

22

22

23

23

G-værdi (%)

47

45

38

35

U-værdi, PC-plade (W/m K)

1.6

1.6

1.1

1.1

U-værdi, ovenlys på massiv karm (W/m2K) (*a)

1.7

1.7

1.5

1.5

U-værdi, ovenlys på isoleret karm (W/m2K) (*a)

1.5

1.5

1.2

1.2

U-værdi, ovenlys på massiv karm (W/m2K) (*b)

1.7

1.7

1.4

1.4

U-værdi, ovenlys på isoleret karm (W/m K) (*b)

1.5

1.5

1.2

1.2

U-værdi, ovenlys på massiv karm m/oplukke (*c)

1.7

1.7

1.4

1.4

U-værdi, ovenlys på isoleret karm m/oplukke (*c)

1.5

1.5

1.2

1.2

2

2

*a = Resultater er gældende for 120 x 240 cm ovenlys og 30 cm karm over færdigt tag
*b = Resultater er gældende for 240 x 480 cm fast ovenlys og 30 cm karm over færdigt tag
*c = Resultater er gældende for 240 x 480 cm ovenlys med oplukkeligt dobbeltfelt og 30 cm karm over færdigt tag

Størrelsesdiagram for standardstørrelser i PC ovenlys
1000
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mm *

* Målene er gældende for Lysmål
VELUX Commercial
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Lysbånd i PC

Lys i lange baner
Hvælvede eller rytterformede – 10 mm, 20 mm eller 30 mm PC
Lysbånd i polycarbonat (PC) anvendes i bygninger, hvor der er ønske
om et mere eksklusivt design. Med PC-lysbånd er du endvidere garanteret et godt lysindfald samt minimal gennembrydning af tagfladen.
Vores PC lysbånd fås i 10 mm 5-lags, 20 mm 9-lags eller 30 mm
13-lags, udformet som rytter, hvælvet eller med specialløsning alt
efter dit ønske. Lysbåndene er fremstillet af klar, opal eller gennemfarvet PC, som er et termoplastisk materiale med høj vejrbestandighed
og særdeles god slagstyrke.

Derfor har lysbånd lang levetid
PC-pladerne er fremstillet med en UV-beskyttet overflade, som
forlænger produktets levetid og forhindrer langt de fleste UVstråler i at trænge gennem ovenlyset. PC-pladerne er indfattet i
ekstruderede aluminiumsprofiler. Den udvendige tætning mellem
aluminium og polycarbonat foretages med butylpakning. Indvendigt
er vores lysbånd forsynet med kuldebrossikring, der er med til at
forbedre U-værdien og samtidig hjælper med til at undgå, at
eventuelt kondensvand trækker ned i karmen.
PC-lysbånd kan leveres med oplukkelige felter til både brand- og
komfortventilation. Felterne er nedfældede, så de er i niveau med
den faste del af lysbåndet.
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Lysbånd i PC
Tekniske værdier
20 mm 9-lags

30 mm 13-lags

Klar

Opal

Klar

Opal

Lysgennemgang (%)

46

42

35

29

Lyddæmpning (dB)

22

22

23

23

G-værdi (%)

47

45

38

35

1.6

1.6

1.1

1.1

U-værdi, ovenlys på isoleret karm u/oplukkefelt (W/m K) (*a)

1.5

1.5

1.2

1.2

U-værdi, ovenlys på isoleret karm m/dobbeltfelt (*b)

1.6

1.6

1.3

1.3

U-værdi, PC-plade (W/m2K)
2

*a = Resultater er gældende for 240 x 2100 cm hvælvet lysbånd med 30 cm karm over færdigt tag
*b = Resultater er gældende for 240 x 2100 cm hvælvet lysbånd med 4 stk. 240 x 240 cm dobbeltfelter og 30 cm karm over færdigt tag
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Projekt support

!

Kontakt vores salgsafdeling for at
bestille en opmåling af dit projekt.

VELUX Commercial
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Akrylovenlys
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Flot design og høj kvalitet
Fokus på lysindfaldet

En eksklusiv og æstetisk løsning
Akrylovenlys er en eksklusiv løsning, der primært anvendes i byggerier,
hvor der er stor fokus på lysindfald. Det kan f.eks. være i private
boliger og garager, kontormiljøer eller på skoler, institutioner og
andre offentlige bygninger.
Akryllys er fremstillet af polymethylmethacrylate (PMMA), som er
et termoplastisk materiale med en meget god vejrbestandighed og
styrke. Der er iblandet UV-absorber, som forhindrer langt de fleste
UV-stråler i at trænge igennem ovenlyset.
Du kan få acrylovenlys i mange forskellige størrelser, og de skaber
lys i dagligdagen på en eksklusiv måde. I kombination med vores
oplukkesystemer kan de benyttes til både komfort- og brandventialition.

Hvælvet akrylovenlys

Rytter akrylovenlys

2-, 3-, 4-lags eller 4-lags med vandret plade
Akrylovenlysene har forskellige former og mål. Du kan vælge mellem
hvælvet, rytter eller pyramide i enten 2-, 3-, 4- eller 4-lags med en
vandret akrylplade. Derudover kan du få enten klare eller opale
akrylovenlys.
Klare ovenlys er optimale til eksempelvis kontormiljøer, hvor
lysindfaldet er i højsædet, mens opale ovenlys er meget brugt i
omklædnings- og baderum, eller i rum hvor der ønskes et mere
diffust lysindfald.
Du kan med fordel vælge ovenlys med 4-lag eller 4-lag med en vandret
akrylplade, hvis der er specielle krav til lyddæmpning og U-værdi. I
situationer, hvor der ikke er større behov for enten støjreduktion eller
U-værdi, er det derimod at foretrække at anvende 2-lags ovenlys.

Pyramide akrylovenlys

VELUX Commercial
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Akrylovenlys

Akrylskallerne er indfattet i ekstruderede aluminiumsprofiler. Den
specielle plastprofil mellem akrylskallerne sikrer en fast afstand
mellem skallerne, og den forbedrer samtidig isoleringsevnen i randzonen. Den udvendige tætning mellem aluminium og den yderste
akrylskal foretages med butylpakning.

2-lags:
på en massiv, fast karm.
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3-lags:
på en massiv, oplukkelig karm.

4-lags:
på en isoleret, fast karm.

4-lags + plade:
på en isoleret, oplukkelig karm.

Energi i fokus, vores bedst isolerende kuppel
Tekniske værdier
2-lags
Klar

3-lags

Opal

Klar

Opal

4-lags
+ plade

4-lags
Klar

Opal

Klar

Opal

Lysgennemgang (%)

85

75

79

69

74

67

66

58

Lyddæmpning (dB)

20

20

22

22

23

23

NPD

NPD

G-værdi (%)

78

79

69

70

67

68

57

59

U-værdi, kuppel (W/m2K)

3.1

3.1

2.0

2.0

1.5

1.5

1.2

1.2

2.2

2.2

1.9

1.9

1.8

1.8

1.5

1.5

U-værdi, ovenlys inkl. massiv karm (W/m2K) (*a)
U-værdi, ovenlys inkl. isoleret karm (W/m K) (*a)

1.8

1.8

1.5

1.5

1.4

1.4

1.1

1.1

U-værdi, ovenlys inkl. massiv karm (W/m2K) (*b)

2.2

2.2

1.9

1.9

1.7

1.7

1.4

1.4

U-værdi, ovenlys inkl. isoleret karm (W/m2K) (*b)

2.1

2.1

1.6

1.6

1.4

1.4

1.1

1.1

2

*a = Resultater er gældende for 75 x 75 cm ovenlys og 30 cm karm over færdigt tag
*b = Resultater er gældende for 120 x 240 cm ovenlys og 30 cm karm over færdigt tag

Størrelsesdiagram for standardstørrelser i akrylovenlys
mm *
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* Målene er gældende for lysmål. ** Fås kun som hvælvet ovenlys.

Standardstørrelser i akrylovenlys
Lysmål

Udvendig karm*

Udvendigt alu-skørt

Pilhøjde / Hvælvet

Pilhøjde / Pyramide

Pilhøjde / Rytter

50 x 70 cm

58,8 x 78,8 cm

63 x 83 cm

52 x 52 cm

60,8 x 60,8 cm

65 x 65 cm

15 cm

–

–

15 cm

23 cm

–

60 x 60 cm

68,8 x 68,8 cm

73 x 73 cm

21 cm

26 cm

–

60 x 90 cm

68,8 x 98,8 cm

73 x 103 cm

21 cm

–

26 cm

60 x 120 cm

68,8 x 128,8 cm

73 x 133 cm

21 cm

–

26 cm

75 x 75 cm

83,8 x 83,8 cm

88 x 88 cm

24 cm

33 cm

–

85 x 85 cm

93,8 x 93,8 cm

98 x 98 cm

24 cm

37 cm

–

88 x 193 cm

96,8 x 201,8 cm

101 x 206 cm

27 cm

–

26 cm

100 x 100 cm

108,8 x 108,8 cm

113 x 113 cm

27 cm

43 cm

–

100 x 200 cm

108,8 x 208,8 cm

113 x 213 cm

27 cm

–

30 cm

120 x 120 cm

128,8 x 128,8 cm

133 x 133 cm

30 cm

36 cm

–

120 x 180 cm

128,8 x 188,8 cm

133 x 193 cm

30cm

–

–

120 x 240 cm

128,8 x 248,8 cm

133 x 253 cm

30 cm

–

36 cm

* Målene er gældende for massive trækarme

VELUX Commercial
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Cirkulært ovenlys

Lad lyset komme ind
Eksklusiv løsning med runde former
Utallige muligheder med cirkulære ovenlys
Cirkulære akrylovenlys fra VELUX Commercial er en eksklusiv
løsning med et flot udseende, som ydermere giver et behageligt
lysindfald.
Det cirkulære ovenlys er anvendelig i mange forskellige situationer
som for eksempel i arbejdssituationer og i forbindelse med
udstillingslokaler, storcentre og diverse kontormiljøer.
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Find den rigtige størrelse
Karmen er konisk og lavet i glasfiberarmeret polyester og
isoleret med PU-skum. Selve lysskakten er lavet i PVC og er helt
vedligeholdelsesfri. Den fås i standardlængderne 60 cm og 100 cm
eller efter ønske.
Det cirkulære ovenlys fås i størrelserne Ø 40 til Ø 250 cm med
mulighed for tilvalg af oplukke til komfortventilation.

Kirkebakkeskolen i Vejle. Formerne fra det cirkulære ovenlys er også et gennemgående element i resten af skolens arkitektur.

VELUX Commercial
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Cirkulært ovenlys
Tekniske værdier
3-lags
Klar
Uw-værdi, Ø100 cm

4-lags
Opal

Klar

1,7 W/m2K

5-lags
Opal

Klar

1,4 W/m2K

1,2 W/m2K

G-værdi (%)

69

70

67

68

57

59

Lysgennemgang (%)

79

69

74

67

66

58

Lyddæmpning (dB)

22

NPD

NPD

Størrelsesdiagram for standardstørrelser i cirkulært ovenlys*
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* Målene er vores standardmål. Målene Ø 220 og 230 cm findes også som standardmål.
Alle mål kan leveres mellem Ø 40 til Ø 250 cm.
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Opal

180

200

250

Snittegning

Udv. mål: Lysmål i top + 160 mm

100 mm

Lysmål i bund: Lysmål i top + 200 mm

Lysskakt, højde

Blændkarm
(højde som isolering)

Karmhøjde
= 150 mm

Lysmål i top

UK loft

Snit af cirkulært ovenlys med 3-lags akryl.

VELUX Commercial
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Brandventilation
DS/EN 12101-2

Brandventilation
Den type brandventilation, som vi leverer, er naturlig brandventilation.
Her bortledes røg og varme ved hjælp af termisk opdrift, hvis en
bygning er i brand.
Skemaer på næste side viser et udpluk af vores ovenlys med
brandventilation. Alle typer er testet hos et notificeret institut og
godkendt i henhold til gældende krav.
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Vi tilbyder også røg- og varmemeldere til brandventilation.
Derudover kan du få 24, 36 og 48 volt brandoplukke samt CO2 trykluft åbningssystemer. Sammenlignet med 24 volt giver 48 volt
brandoplukke en økonomisk besparelse i forhold til, at strømforbruget
kun er på 2 ampere, installationskablernes tykkelse reduceres med
50-60 %, samt at styrecentralerne forsyner dobbelt så mange
åbningssystemer.

Bredde (b)
Længde (l)

Geometrisk areal (Ag)
= længde (l) x bredde (b)
Aerodynamisk areal (Aa)
= geometrisk areal (Ag) x Cv-faktor (Cv)
Hvor Cv angiver hvor stor en mængde røg
der kan komme ud af et vindue afhængig
af: Størrelse, åbningslængde, karmhøjde,
længde/bredde forholdet m.m. Egentlig
kan man sige at Cv -faktoren er udtryk for
hvor stor en procentandel røg der kan
komme ud af vinduet i forhold til det
geometriske areal.

VELUX Commercial
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PRODUKTER OG TILBEHØR

VELUX Commercial

29

Produkter og tilbehør
Brandventilation – tekniske værdier
PC-lysbånd / PC-ovenlys med brandventilation i dobbeltklap og med vindskærm
Lysmål

Aerodynamisk areal (Aa) m2

160 x 200 cm

2,05

160 x 240 cm

2,50

200 x 200 cm

2,56

200 x 240 cm

3,12

240 x 200 cm

3,07

240 x 240 cm

3,74

Hvælvet PC-ovenlys standardstørrelser med brandventilation i enkeltoplukke
Lysmål

Aerodynamisk areal (Aa) m2

100 x 100 cm

0,62

100 x 200 cm

1,02

100 x 240 cm

1,18 (*)

120 x 120 cm

0,86

120 x 240 cm

1,32

PC-ovenlys med brandventilation i dobbeltklap og med vindskærm
Lysmål.
Størrelse på de oplukkelige felter, maks. 30 cm længere end oplukkefelt

Aerodynamisk areal (Aa) m2

160 x 200 cm

2,24

160 x 240 cm

2,69

200 x 200 cm

2,80

200 x 240 cm

3,36

240 x 200 cm

3,36

240 x 240 cm

4,03

Akrylovenlys med brandventilation
Lysmål
100 x 100 cm

0,63

100 x 200 cm

0,98

120 x 120 cm

0,82

120 x 240 cm

1,27

(*) Planlys
Aa = aerodynamiske areal
Resultater er gældende ved karmhøjde på 30 cm over færdigt tag.
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Aerodynamisk areal (Aa) m2

Brandventilation – produkter

SV Central

SVM Central

SV styrecentraler er konstrueret til at forsyne og styre åbning af åbningssystemer til komfort- og brandventilationssåbninger med 24V eller 48V DC elektriske åbningsenheder.

SVM “Mini” røgventilationscentraler er konstrueret til at forsyne og styre åbning af åbningssystemer til komfort- og brandventilationsåbninger med 24V
DC elektriske åbningsenheder.

SV centralen har som standard tilslutningsklemmer for eksterne signaler
(komfort- og brandtryk, vejrsensor/luk alt, detektorer osv.), ligesom der er
mulighed for at sammenkoble flere centraler via “bus” forbindelse.

SVM centralen har som standard tilslutningsklemmer for eksterne signaler
(komfort- og brandtryk, vejrsensor/luk alt, detektorer osv.), ligesom der er
mulighed for at sammenkoble flere centraler via “bus” forbindelse.

SV centralen har et kompakt og elegant design, og er i “ds” udgaven certificeret iht. EN12101-10 class A (dobbeltforsyning). Inkl. batteri-backup.

SVM centralen har et kompakt og elegant design, og er certificeret iht.
EN12101-10 class A (dobbeltforsyning). Inkl. batteri-backup. Som option er
der mulighed for brand- og komforttryk indbygget i fronten.

Tilbehør til brandcentraler
Røgmelder

Varmemelder

Brandtryk
(Fås i grå og orange)

Brandtryk

Lastafbryder

WSA 300

WSA 310

BVS IP40

BVS IP65

LIP 6/7

VELUX Commercial
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Produkter og tilbehør
Elektrisk åbningssystem til brandventilation
SA Power
Dette åbningssystem sætter nye standarder inden for elektrisk åbning og lukning af bl.a. ovenlys, røglemme, glastage og facadeløsninger, hvor der er behov for brand- og komfortventilation iht. den
nye europæiske standard EN 12101-2.
Åbningssystemet er baseret på en unik geometrisk bevægelse ved
hjælp af en elektrisk aktuator, der er monteret i et patentanmeldt
system, som giver maksimal stabilitet og kraftudnyttelse ved både
åbning og lukning.

Hvælvet akrylovenlys med SA Power Single

Hvælvet PC ovenlys med dobbelklap og SA Power Double

Hvælvet PC ovenlys med dobbelklap og vind deflektorer

32

I vores brandventilatorer bruger vi tre forskellige modeller afhængigt af hvilken type brandventilator der er tale om.
De mindre modeller anvender SA Power Mini, mellem størrelser anvender SA Power Single og vores største dobbeltklap løsninger anvender SA Power Double

Tekniske værdier for åbningssystemer til brandventilation

SA Power Mini

SA Power Single

SA Power Double

Til Brand/Komfort og røgventilation i ovenlys,
kupler og røglemme

Til Brand/Komfort og røgventilation i ovenlys,
kupler og røglemme

Til Brand/Komfort og røgventilation i ovenlys,
kupler og røglemme

Input: 48V DC eller 24V DC

Input: 48V DC eller 24V DC

Input: 48V DC eller 24V DC

Lavt strømforbrug: 24 V - maks. 2,5A eller 48V maks. 1,25 A

Lavt strømforbrug med intelligent regulering via
strømbegrænser, type LIP (48V=max. 2A /
24V=max. 4A)

Lavt strømforbrug med intelligent regulering via
strømbegrænser, type LIP (48V = max. 2 x 2A /
24V = max. 2 x 4A)

Beregnet til ovenlys: Bredde <100 cm og længde
(hængselside) < 100 cm

Beregnet til ovenlys: Bredde 88-150 cm og længde
(hængselside) op til 250 cm

Beregnet til ovenlysstr.: Bredde = 160-300 cm og
længde (hængselside) = op til 250 cm

Løftekraft op til 200 kg lågvægt inkl. snelast

Løftekraft op til 300 kg lågvægt inkl. snelast

Løftekraft op til 300 kg. pr. låg inkl. snelast

Åbningsvinkel for brandposition: 90° - 160°

Åbningsvinkel: 0° til 160°

Åbningsvinkel 0°til 95°

Åbningshastighed: max. 60 sekunder

Åbningshastighed: max. 60 sekunder

Åbningshastighed max 60 sekunder

Tætningsgrad: IP54

Tætningsgrad: IP54

Tætningsgrad: IP54

Opfylder kravene iht. EU-standard EN12101-2

Opfylder kravene iht. EU standard EN12101-2

Opfylder kravene iht. EU-standard EN12101-2

Unikt og elegant design (tager ikke plads i rummet
under ovenlyset)

Εkstremt lavt støjniveau

Ekstremt lavt støjniveau

Inklusiv overlast-beskyttelse

Inklusiv overlast-beskyttelse

Inklusiv overlast-beskyttelse

Galvaniseret eller hvid

Patentanmeldt åbningssystem

Patentanmeldt åbningssystem

Unikt design med lille pladsbehov der giver optimal
mulighed for præmontering

Unikt design med lille pladsbehov der giver optimal
mulighed for præmontering

Unikt design med lille pladsbehov der giver optimal
mulighed for præmontering

Vedligeholdelsesfri, dog minimum ét årligt eftersyn
iht. gældende lovgivning

Vedligeholdelsesfri, dog minimum ét årligt eftersyn
iht. gældende lovgivning

Vedligeholdelsesfri, dog minimum ét årligt eftersyn
iht. gældende lovgivning

Designet til minimum 10.000 komfortåbninger og
minimum 50 brandåbninger

Designet til minimum 10.000 komfortåbninger og
minimum 50 brandåbninger

Designet til minimum 10.000 komfortåbninger og
minimum 50 brandåbninger

VELUX Commercial
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Produkter og tilbehør
Komfortventilation

På samtlige af vores elektriske brandoplukke kan der monteres et
ventilationstryk, hvorved de kan anvendes til komfortventilation.
Hvis det kun skal være for komfortventilation er følgende åbningssystemer mere hensigtsmæssige, da de ikke er underlagt samme
krav som åbningssystemerne til brandventilation, hvilket gør dem
både mere diskrete og billigere:
•
•
•
•
•
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Spindeloplukke
Tandem spindeloplukke
Snekketræk
230 volt spindelmotor
230 volt kædemotor

Som supplement til oplukkesystemerne findes vind- og regnsensor,
ugeur samt termostat for automatisk åbning og lukning. Derudover
er der mulighed for automatisk styring af den naturlige ventilation
ved installation af Domex A/S Intelligente Styrings Komfort System
(DISK).
De oplukkelige karme/felter kan forsynes med 230 volt motor
til komfortventilation. Derudover kan du få kædemotor med
fjernbetjening, manuel oplukke med spindel og betjeningsstang
samt snekketræk med snor.

VELUX Commercial
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Produkter og tilbehør
Manuel komfortventilation

Tandem spindelopluk

Spindelopluk

Snekketræk

Elektrisk komfortventilation*

Kædemotor VCD serie (230/24V)

Kædemotor KA serie (230/24V)

Til facadevinduer, tagvinduer og ventilationslemme i vinterhaver

Kan anvendes til åbninger for brandventilation, D+H Euro‑ABV iht. EN 12101‑2
samt til daglig ventilation

Med mikroprocessorstyret motorelektronik

Med mikroprocessorstyret motorelektronik

Særlig kædestabilisering og kædeudgang i midten

Highspeed‑funktion (HS) til særligt hurtig åbning af vinduerne
i tilfælde af brand (ABV)

Tandem‑sikkerhedsfunktion ”TMS+” til brug af 2 motorer på én ramme

Særlig kædestabilisering

Mulighed for programmering af kædeåbning via magnet

Trykanvendelser op til 700 mm åbning, ved trækanvendelse

Ny programmeret åbningsvidde overføres til tandemmotoren

Åbningslængder >1000 mm mulige

Enkel tilslutning via stikforbindelse

Aflastning af tætningsbånd efter lukning

Motorfunktioner og forskellige motorparametre kan programmeres

Motorfunktioner og forskellige motorparametre kan programmeres

Hastighed i LUKKE‑retning reduceret til 5 mm/s (passiv kantbeskyttelse)

Hastighed i LUKKE‑retning reduceret til 5 mm/s (passiv kantbeskyttelse)

Ved registrering af en forhindring i LUKKE‑retningen reverseres tidsstyret
(aktiv kantbeskyttelse)

Ved registrering af en forhindring i LUKKE‑retningen reverseres tidsstyret
(aktiv kantbeskyttelse)

* Se vores brede program i elektriske kædemotorer på veluxcommercial.dk
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Intelligent komfortventilation

Arexa – 1 zone komfortventilation

Solexa II – Multizone komfortventilation

AREXA styrer automatisk åbning og lukning af vinduet/vinduerne i rummet
afhængigt af inde- og udetemperaturen således, at det ønskede indeklima
opnås. Vinduet/vinduerne åbnes og lukkes trinvis.

Solexa II er løsningen til din komplette multizonet komfortventilation, og giver
mulighed for kontrol af vinduer, gardiner, lys og varme.

Betjeningspanelet har en integreret temperatursensor og på displayet vises
både inde- og udetemperaturen.
Betjeningspanelet har vejrdata, alarmmeldinger og driftsform samt taster til
manuel betjening og indstilling af automatik.
Det batteridrevne betjeningspanel kommunikerer trådløst med vejrstationen.
Dette gør, at systemet er let at installere og velegnet til eftermontage, idet der
ikke skal føres kabler til betjeningspanelet.

Kernen i systemet er Solexa II displayet i kombination med den avancerede
vejrstation, der tilsammen giver information om indendørstemperatur,
udendørstemperatur, lysniveau, vindhastighed, regn samt solens placering på
himlen.
For at Solexa II panelet kan kontrolere systemets komponenter (vinduer,
gardiner mm.) skal der monteres en kontrolenhed på komponentens
230V forsyning. Solexa II panelet kommunikerer da trådløst med disse
kontrolenheder for at styre komponenternes funktion.
Foruden panelet kan systemet også betjenes via smartphone eller tablet.

AREXA kan anvendes til styring af naturlig ventilation i eksempelvis kontorer,
indgangspartier og fællesrum, hvor et rum skal have forbedret indeklimaet ved
brug af motoriserede vinduer.
Maksimal afstand mellem betjeningspanel og vejrstation:
• i fri luft op til 200m
• i bygninger op til 2 etager med jernarmeret beton

Tilbehør til komfortventilation
Komforttryk

komforttryk

Trådløs betjening

Vind- & regnsensorer

24v komfort central

OPUS

OPUS Nøgleafbryder

FLEX1 , SV & SVM

WLA, AWR & AR

FLEX1
VELUX Commercial
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Produkter og tilbehør
Intelligent komfortstyring – DISK 2.0 – KNX baseret klimastyring

38

Genvejen til et godt indeklima
Med Domex‘ Intelligente Styrings Komfort System (DISK) får du
bedst mulig udnyttelse af den naturlige ventilation, og der sikres et
optimalt indeklima i dine bygninger.
Som noget nyt understøtter DISK nu KNX bus systemet hvilket
sikrer nem integration med dine eksisterende KNX installationer.
Ved hjælp af ønskeværdier for indetemperatur, CO2 -niveau og
luftfugtighed, samt målinger af udetemperatur, vindhastighed og
nedbør, sørger DISK systemet for automatisk og hensigtsmæssig
åbning og lukning af dine ovenlys og facadevinduer.

DISK kan tilgås fra PC, tablet eller smartphone
DISK-systemet kan styres via en dedikeret touchskærm, men kan
også tilgås fra hvilken som helst PC, tablet eller smartphone. Det
grafiske interface gør det nemt og overskueligt at se både den
ud- og indvendige status på klimaet, åbne og lukke for vinduer, samt
opsætte ønskeparametre. Ydermere kan brugeren opsætte diverse
programmer, så der eksempelvis luftes ud om morgenen, i god tid
før alle møder ind på kontoret.

VELUX Commercial
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Produkter og tilbehør
Trækarme

44 mm massiv karm

48 mm isoleret karm

64 mm isoleret karm

Isolerede eller massive
Når du vælger karmtype, skal du være opmærksom på, at karmen
sammen med valg af ovenlyskuppel er afgørende for u-værdien på
ovenlyset. Karme kan desuden beklædes indvendigt med lakeret
eller plastbelagt metalplade, hvor der er krav om en glat og
rengøringsvenlig overflade. Du kan ligeledes få grundmalet
karmene.

Massive trækarme
44 mm fyrretræskarm, kvalitet V+, maks. 18 % fugtindhold ved
forarbejdning, fast eller oplukkelig leveres i højder fra 120 mm og
opefter med 90 mm spring. En oplukkelig karm er 46 mm højere
end fast karm.
Karmene er udført med 10 mm ”papkant”, der er med til at sikre en
korrekt inddækning. Oplukkelige karme er udført med tætningsliste
mellem den faste og oplukkelige del, samt varmgalvaniserede
hængsler med messingtap.
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Isolerede trækarme
48 mm isoleret karm (til akrylovenlys og PC ovenlys), er indvendig
opbygget af 9 mm vandfastlimet krydsfiner og 30 mm træskelet/
mineraluld. Udvendig beklædning er 9 mm vandfastlimet krydsfiner.
64 mm isoleret karm (til lysbånd/entrepriselys), er indvendig
opbygget af 9 mm vandfastlimet krydsfiner og 45 mm træskelet/
mineraluld. Udvendig beklædning er 9 mm vandfastlimet krydsfiner.
Isolerede karme udføres i alle højder og størrelser efter din opgave,
men vi anbefaler som minimum en karmhøjde på 30 cm.

Inddækninger

Standardinddækning til B6, B9 & B9 MAX
Vi har standardinddækning til B6, B9 & B9 MAX bølgeplader.
De fås i grå eller sort, og er fremstillet af glasfiberarmeret
polyester, som er støbt i ét emne, der passer til åseafstand på
cc. 107 cm. Lysmål er 100 x 240 cm, og karmhøjden er 30 cm.
Med vores standardinddækning er du sikret mindre arbejdstid
i montagen og kun én arbejdsgang, som resulterer i lavere
omkostninger for dig.

20 mm 9-lags

30 mm 13-lags

Klar

Opal

Klar

Opal

Lysgennemgang (%)

46

42

35

29

Lyddæmpning (dB)

22

22

23

23

G-værdi (%)

47

45

38

35

U-værdi, ovenlys på massiv karm (W/m2K) (*)

1.6

1.6

1.4

1.4

U-værdi, ovenlys på isoleret karm (W/m2K) (*)

1.3

1.3

1.1

1.1

*Resultater er gældende for 100 x 240 cm fast planlys med 30 cm karm over færdigt tag. Aa = 1,18 m2

VELUX Commercial
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Service
Service, installation & vedligeholdelse
Vores egen serviceafdeling
Som de eneste i Danmark indenfor ovenlys og brandventilation,
har VELUX Commercial egen serviceafdeling. Dette betyder
at vi kan være behjælpelige med alt fra montage, installation,
idriftsættelse, serviceeftersyn, fejlfinding og reparation af
dine brand- og komfortventilationsanlæg.

Korrekt installation og effektiv montage
24 timers
service
i hele Danmark
– Altid dér
for dig!

Vi har specialuddannede serviceteknikere og montører, som
hurtigt og effektivt kan udføre ABV-installationerne eller
hjælpe dig med montagen i forbindelse med dit projekt.
På denne måde er du 100 % sikker på, at dine komfort- og
brandventilationer er tilkoblet efter gældende forskrifter og
er monteret korrekt.
Fordele ved installation og montage
• Specialuddannede montører der kender produkterne til
bunds
• Specialuddannede serviceteknikere inden for brandinstallationer
• Installationen udføres korrekt efter gældende forskrifter
• Korrekt dimensionering af ABV-installationen/-kabler/-krav
• Korrekt idriftsættelse og funktionstest
• Attest til brandmyndigheder
• Alt installationsmateriale er godkendt til brandtekniske
installationer

Certificeret ABV Installation
Projektering
Ud fra byggetilladelse og brandstrategi/tegninger udarbejdes
projektgrundlag med el-tegninger over den pågældende
installation til brandventilationen, samt eventuelt tilhørende
erstatningsluft.
Installation
I forbindelse med installationen, holdes opstartsmøde på
stedet med elektriker/kunden og projektet gennemgås, samt
gældende regler for udførelsen af installationen til brandventilationen.
Dokumentation
Der udarbejdes fuld dokumentation i henhold til DBI´s
retningslinje 027.
Samlet CE-mærkning
Brandventilationsanlæg installeres/udføres under maskindirektivet. Derfor skal der udarbejdes en samlet CE-mærkning/
overensstemmelserklæring på alle de komponenter som indgår i brandventilationsanlægget. Under CE-mærkningen
udarbejdes en samlet risikovurdering på brandventilationsanlægget med alle de komponenter som indgår i maskinen.
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Godkendelse/færdigmelding
Når brandventilationen er færdig installeret, udarbejdes der
en færdigmelding til akkrediteret 3 parts inspektions virksomhed,
som efterfølgende vil udføre 3 parts inspektions sammen med
VELUX Commercial, for den endelige godkendelse af brandventilationen.

Domex A/S - ABV Installatør
Certifikat nr. 027T.041 iht. DBI 001

Serviceeftersyn
Har du husket det årlige lovpligtige
serviceeftersyn?
Med en serviceaftale fra VELUX Commercial slipper du for
at bekymre dig. Bygningsreglementet kræver, at dine brandventilationer årligt bliver efterset. Derfor tilbyder vi en
serviceaftale, som sikrer, at du nemt overholder lovgivningens krav til et eftersyn. Med en serviceaftale sikrer du dine
brand- og komfortventilationsanlæg på bedst mulig vis og er
garanteret en lang række fordele:
•
•
•
•

Forebyggende og årligt lovpligtigt serviceeftersyn
Holder garantien gyldig og forlænger produktets levetid
Minimerer energitab
En problemfri drift af alle dine ovenlys og brandventilationer
• Hurtig afhjælpning af eventuelle problemer
• Udskiftning af defekte komponenter med originale
reservedele
• Mulighed for lavere forsikringspræmie
– kontakt dit forsikringsselskab og få en pris
Det du får
• Afprøvning af funktioner i styrecentralen
• Afprøvning af aktuatorer/cylindere i oplukkesystemerne
• Afprøvning af tilslutninger og meldeenheder
• Udvendig visuel besigtigelse af ovenlys for eventuelle
skader
• Smøring af hængsler og pakninger
• Driftsjournal til hvert anlæg
• Attest til brandmyndigheden
• Inkl. udgifter til kørsel og arbejdsløn
Mulighed for tilvalg
• Batteriaftale
• Flere årlige servicebesøg

VELUX Commercial
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Service
Projekt support
Daily operation
Brugervejledning
For at maksimere ydelsen af vores produkter kan vi guide
dig igennem de forskellige komponenter i løsningerne. Vi kan
også tilbyde træning i brugen af produkterne.
Produkt service
Hvis systemet, af en eller anden grund, kræver professionel
service, vil vores team af VELUX Commercial serviceteknikere
gøre alt, hvad de kan, for at løse problemet til alles
tilfredshed.
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Reference Cases

Plant ovenlys i PC på et skråt tag.

Hvælvet PC lysbånd med brandventilation monteret i kip.

SA Power Double.

VELUX Commercial
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