Glasovenlys

Med glasovenlys fra VELUX Commercial får du en alsidig og
prisbevidst løsning til kommercielle bygninger, der kombinerer
æstetisk design med gode komfort egenskaber og samtidig giver
mulighed for DS/EN12101-2 godkendt brandventilation.
Velegnet til:
• Flade- og hældningstage (5-15°)
• Industrielle bygninger, lager, skoler, institutioner o.lign.
hvor pris og funktion er i fokus.
Vigtigste fordele:
• 2 eller 3 lags energirude giver høj isoleringsevne
i henhold til EN1873
• Kan benyttes til både komfort- og DS/EN 12101-2
brandventilation
• Høj fokus på indeklima med fremragende lysindfald,
lydisolering og ventilation.
• Æstetisk design
Oversigt
Glasovenlys kombinerer æstetik og alsidighed i en løsning, der
kan monteres i kommercielle bygninger hvor design og funktion
skal gå op i en højere enhed. Hvad enten ovenlyset skal monteres som fast, ventileret eller til brandventilation sikre den gode
konstruktion og isolerede glasrude fremragende indeklima for
bygningens bruger.
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Funktioner og størrelser
Glasovenlys fås som fast, ventileret eller til brandventilation.
Vælges en brandventilationsløsning sikre vores dual purpose certificering at løsningen ikke kun kan anvendes til brandventilation,
men også til komfortventilation i dagligdagen.

Vores Glasovenlys leveres indfattet i en aluminiums ramme der
som udgangspunkt har en naturlig grå overfladebehandling, men
kan også leveres med lakeret ramme som passer til dit byggeri.
Dette kan også kombineres med keramisk tryk på glassets kant
som giver et eksklusivt udtryk.

Med mulighed for 2 eller 3 lags isoleret energirude er du sikret at
løsningen matcher de specifikke energi- og komfort krav som er
gældende i dit byggeri.

Kontakt vores salgsafdeling for at høre mere om muligheder,
priser og levering.

Størrelsesdiagram for standardstørrelser
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Fast + Oplukkelig
Fast + Oplukkelig + Brandventilation
* Målene er gældende for lysmål.
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Teknisk information

Lysgennemgang (%)
Lyddæmpning (dB) Rw (C;Ctr)

2-lags

3-lags

75

64

27 (-1,-2)

27 (-1,-2)

G-værdi (%)

52

42

U-værdi, (Urc,300)*

1,5

1,2

Modstandsdygtighed mod brand:
Pålidelighed:

B300
Re50 Dual Purpose

Snelast:

SL800

Temperatur:

T(-15)
WL1500

Vindlast:

* Resultater er gældende for 85 x 85 cm fast ovenlys, 30 cm fast karm over færdigt tag. EN 1873:2014+A2:2016
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Gældende fra udgivelsesdatoen til ny skrivelse. Status: Marts 2022. Vi tager forbehold for trykfejl, andre fejl og ændringer af indholdet.
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