Řešení VELUX
pro ploché střechy

Komplexní řešení prosvětlení moderního
obytného interiéru či kanceláře
Okna CVP a CFP jsou určena pro střechy ploché
a s mírným sklonem do 15 ° s fóliovou krytinou.
Okna VELUX do ploché střechy jsou bezúdržbová.
Dle způsobu otevírání je dělíme na pevné okno CFP
do ploché střechy a elektricky otvíravé okno CVP
do ploché střechy.
Okno CVP do ploché střechy lze otvírat až do výše
150 mm. Lze jej ovládat pomocí bezdrátového radiofrekvenčního dálkového ovladače, který je IO-homecontrol® kompatibilní. Umožňuje tak současně ovládat
okna do ploché střechy, střešní okna či zastiňovací
doplňky VELUX či ostatní prvky ze skupiny IO-homecontrol® (stínění fasádních oken, garážová vrata apod.).
Ovladač je programovatelný, takže je možné nastavit
řízené větrání místností. Tento typ okna do ploché
střechy je standardně vybaven dešťovým senzorem.

Obr.: Radiofrekvenční dálkový ovladač

io-homecontrol® poskytuje moderní a bezpečné bezdrátové systémy, které se jednoduše
instalují. Výrobky nesoucí logo io-homecontrol ® navzájem komunikují, zvyšují komfort,
bezpečnost a šetří energii.
www.io-homecontrol.com

Okna do ploché střechy CVP, CFP
Před

Před

22,19 cd/m2

11,83 cd/m2

Střešní krytina

150 mm

Výpočet prosvětlení interiéru byl proveden v programu VELUX Daylight Visualizer, který je volně ke stažení na webových stránkách www.velux.cz v odborné
sekci pro architekty a projektanty.

Střešní krytina
W nebo H

Tepelná izolace

Střešní plášť
Odvětrání
Tepelná izolace
Parotěsná fólie
Vnitřní povrchová úprava

Parotěsná fólie
Vnitřní povrchová úprava

Obr.: Příklad osazení oken do ploché střechy (CVP, CFP)

Vnější kopule je kromě čirého provedení nabízena
i v opálové (mléčné) variantě pro příjemné rozptýlené
světlo. Oba typy oken do ploché střechy lze doplnit
o elektricky ovládanou vnitřní zastiňovací plisovanou
roletu FMG. Výhodou okna VELUX do ploché střechy
je i jednoduchá montáž s bezproblémovým napojením
na krytinu.
Okno CVP do ploché střechy

Uokna

Uokna

0,72 W/m2 K

1,4 W/m2 K

na povrchu kopule

účinná plocha okna

Čirá kopule

U vnitřní plocha otvoru
U vnější povrchová plocha kopule

Opálová kopule

Elektricky ovládaná roleta FMG

Okna do ploché střechy CVP, CFP
1

2

1

Kopule:
Akrylátové sklo nebo polykarbonát, barevné provedení:
– čiré (transparentní)
– opálové (mléčné)

2

Zasklení:
Energeticky úsporné izolační dvojsklo
Složení:
2 × 3 mm plavené sklo s PVB fólií
14,5 mm Argon
4 mm tvrzené sklo se selektivně reﬂexní vrstvou

3

Rám:
PVC, bílá barva NCS S 0502-Y nebo jako RAL 9010
Výška rámu je 150 mm.

4

Tepelná izolace rámu

5

Zdvihací rám (ZCE)
Je možné jej přidat k oknům do ploché střechy v případě
zelených či pochůzných střech nebo střech s obrácenou
skladbou.
PVC, bílá barva NCS S 0502-Y nebo jako RAL 9010
Výška zdvihacího rámu je 150 mm.

3
4

5

Velikost světlíku
Prosklená plocha (m2)

060060

060090

080080

090090

100100

120120

0,19

0,32

0,40

0,54

0,70

1,07

Velikost

Stavební otvor

Efektivní plocha skla

Drážka ostění

060060

600 × 600

435 × 435

559 × 559

060090

600 × 900

435 × 735

559 × 859

080080

800 × 800

635 × 635

759 × 759

090090

900 × 900

735 × 735

859 × 859

100100

1 000 × 1 000

835 × 835

959 × 959

120120

1 200 × 1 200

1 035 × 1 035

1 159 × 1 159

Provedení

--73

--73

Barevné provedení kopule

čiré

opál

Součinitel prostupu tepla UW (W/m2 K)

1,4

1,4

EN ISO 12567-2

Index vzduchové neprůzvučnosti, RW (dB)

27

27

EN ISO 140-3 / EN ISO 717-1

1

1

ČSN ISO 8402

A2 / 4 *

A2 / 4 *

EN 12 153 / EN 12 207

Součinitel světelné propustnosti τD65

0,71

0,20

EN 1873

Součinitel prostupu tepelného slunečního záření, g

0,52

0,19

EN 410

Třída jakosti zvukové izolace
Průvzdušnost (třída)

*Pozn.: A2 – hodnota pro CFP, 4 – hodnota pro CVP

Výrobek

Okno do ploché střechy
s el. ovládaným otevíráním

Neotvíravé okno
do ploché střechy

Název

Obrázek

Kódové
označení

CFP

CVP

Obsah sady

• Akrylátová nebo
polykarbonátová kopule
• Bezúdržbový rám

• Akrylátová nebo polykarbonátová kopule
• Bezúdržbový rám
• Dálkový ovladač se
stavovým displejem
(KLR 100)
• Dešťový senzor
• Dvoužilový kabel délky
7,5 m zakončený vidlicí
pro zapojení do zásuvky

Doplňky k výrobku: elektricky ovládaná plisovaná roleta FMG
FMG ------ 1003

Černá barva

FMG ------ 1016

Bílá barva

FMG ------ 1017

Béžová barva

FMG ------ 1003

Černá barva

FMG ------ 1016

Bílá barva

FMG ------ 1017

Béžová barva

Poznámka

K ovládání je nutné použít
řídicí set KUX 100 (řídicí
jednotka + radiofrekvenční
dálkový ovladač)
IO-homecontrol®

IO-homecontrol®

1

Ozdobný stropní
prstenec

2

Čirý akrylový disk
k zavěšení reﬂexní
kapky

1

3

2

Reﬂexní kapka
3

Pro přivedení měkkého, nepřímého osvětlení
do prostor pod plochou střechou
Světlovody TCR a TCF jsou určeny pro ploché střechy
a střechy s mírným sklonem do 15 ° s fóliovou krytinou.
TCF je světlovod do ploché střechy s ﬂexibilním tubusem. Je určen do prostor kde vzdálenost od podhledu
ke střešní rovině je 20–90 cm. TCR je světlovod do ploché střechy s pevným tubusem pro vzdálenost od podhledu ke střešní rovině 85–185 cm. Použitím prodlužovacích dílů lze délku světlovodu navýšit až do délky 6,0 m.
Světlovody lze doplnit o nosič úsporné žárovky ZTL
a využívat světlovod i jako zdroj umělého osvětlení.

Designový světlovod
Pro VELUX navrhnul designér Ross
Lovegrove, jeden z nejuznávanějších
světových průmyslových designérů.

Ohebný
TLF 014

Pevný
TLR 014

Pevný
TLR 010

Reﬂexní ohebný tubus

Vysoce reﬂexní fólie
v pevném tubusu

Vysoce reﬂexní fólie
v pevném tubusu

Hodnota osvětlenosti pracovní
plochy v místnosti

112 lux

558 lux

147 lux

Hodnota osvětlenosti pracovní
plochy v místnosti

45 lux

249 lux

59 lux

Hodnota osvětlenosti pracovní
plochy v místnosti

5 lux

42 lux

7 lux

Ohebný
TLF 014

Pevný
TLR 014

Pevný
TLR 010

Reﬂexní ohebný tubus

Vysoce reﬂexní fólie
v pevném tubusu

Vysoce reﬂexní fólie
v pevném tubusu

Doporučené hodnoty osvětlenosti:

Chodba:
30 lux

+ ZTR

+ ZTR

Odpočinek / konverzace:
30 lux

+ ZTR

+ ZTR

WC / koupelna:
50 lux

+ ZTR

+ ZTR

Jídelna:
50 lux

+ ZTR

+ ZTR

Šatna / oblékání:
300 lux

É

+ ZTR

+ ZTR É

Čtení / práce u stolu:
300 lux

É

+ ZTR

+ ZTR É

Ruční práce / koníčky:
Běžné činnosti 300 lux
Náročné činnosti 500 lux
Velmi náročné činnosti 1 000 lux

É

+ ZTR

+ ZTR

+ ZTR

+ ZTR

+ ZTR Ç

+ ZTR É

Symboly:
Ç

Doporučený počet světlovodů pro tento typ místnosti.

+ ZTR

Instalace vyžaduje použití prodlužovacího dílu ZTR.
VELUX doporučuje instalaci.
Rozměry místnosti neodpovídají požadovanému počtu světlovodů. Prosím kontaktujte centrum služeb
zákazníkům VELUX ČR.
Montáž světlovodu není možná, jeho délka nesmí přesáhnout 2 metry.

Pro orientační výpočet prosvětlení místnosti lze využít výsledek výpočtu
prosvětlení světlovody do šikmé střechy (uvedený příklad: segment 3 m
délky chodby, sklon střechy 15 °) z programu VELUX Lux calculator ke stažení na www.velux.cz/vyrobky/svetlovody.

Světlovody do ploché střechy TCR, TCF
1

1

Kopule:
Akrylátové sklo
Barevné provedení: čiré (transparentní)

2

Rám:
PVC, bílá barva NCS S 0502-Y nebo jako RAL 9010
Výška rámu 150 mm

3

Tubus TCR:
Hliníkový plech s vysoce odrazivou povrchovou úpravou,
průměr tubusu 35 cm

4

Tubus TCF:
Ohebný tubus z hliníkové fólie s vysoce odrazivou
povrchovou úpravou, průměr tubusu 35 cm

5

Difuzér:
Akrylátové mléčné sklo, ozdobný plastový rámeček, barva bílá

2

4

150 mm

3

5

5

Průměr 350 mm
600

Výrobek

Světlovod s ﬂexibilním tubusem a akrylátovou kopulí

Světlovod s pevným tubusem a akrylátovou kopulí

Název

Obrázek

Kódové označení

TCR 014 0000

TCF 014 0000

Obsah sady

• Akrylátová kopule
• Bezúdržbový rám
• Pevný teleskopický tubus
+ 2× koleno, až do délky 1,85 m
• Dvojitý difuzér (mléčné zasklení)
• Ozdobný kroužek (dekor bílý)

• Akrylátová kopule
• Bezúdržbový rám
• Dvojitý difuzér (mléčné zasklení)
• Ozdobný kroužek (dekor bílý)
• Flexibilní tubus délky 1,1 m

Doplňky k výrobku

ZTR 014 0062

Prodlužovací díl
světlovodu délky 62 cm

ZTR 014 0124

Prodlužovací díl
světlovodu délky 124 cm

ZTL 014

Nosič úsporné žárovky

ZTB 014 0011

Ozdobný kroužek
(dekor hliník)

ZTB 014 0012

Ozdobný kroužek
(dekor mosaz)

ZTC 014 0001

Dvojitý difuzér
(ledové zasklení)

ZTC 014 0002

Dvojitý difuzér
(prismatické zasklení)

ZTB 014 1001

Designový světlovod –
pro VELUX navrhnul
Ross Lovegrove
(pouze interiérový díl)

Střešní okna ve zvedacích rámech pro
osvětlení interiéru pod plochou střechou
Výhodou tohoto řešení je možnost zvolit střešní okno
přesně dle požadovaných parametrů. Lze volit z široké
škály velikostí, zasklení a vnitřních a vnějších zastiňovacích doplňků. Do zvedacích rámů je nejvhodnější
použít kyvná střešní okna s elektrickým či solárním
ovládáním pro snadnou manipulaci.
Pro samostatně osazená střešní okna lze využít systémový zvedací rám ECX, nebo na stavbě zhotovený
zvedací rám. Ten je také vhodný pro kombinace
střešních oken.

Střešní okna ve zvedacích rámech
Před

Před

33,94 cd/m2

129,34 cd/m2

Výpočet prosvětlení interiéru byl proveden v programu VELUX Daylight Visualizer, který je volně ke stažení na webových stránkách www.velux.cz v odborné
sekci pro architekty a projektanty.

Střešní okno VELUX typ GGL

m
20 m

Obr.: Příklad individuálního řešení konstrukce zvedacího rámu

m
50 m
60–1
m
25 m

Šindel

Systémový zvedací rám ECX
Systémový zvedací rám
ECX umožňuje bezpečné
a bezproblémové samostatné osazení střešního
okna do ploché střechy.
Je možno volit ze 12 různých velikostí.
Více na www.velux.cz.

Na stavbě zhotovený zvedací rám
Na stavbě vytvořené
zvedací rámy umožňují
vytváření sestav střešních oken pro komplexní
prosvětlení interiéru pod
plochou střechou.

3

1
2

18

Lemování EBW, EBS
a = 18 mm

98
Meziokenní
interiérová
krokev EBY

118

Rám střešního
okna

57
54

100

Lemování EKW, EKS
a = 100 mm

Meziokenní
interiérová
krokev EKY

117

79

Rám střešního
okna

155

Pro sestavy střešních oken ve zvedacích rámech lze
využít i interiérovou meziokenní krokev EBY nebo
EKY pro těsné osazení střešních oken vedle sebe.

1

Rám: překližka tloušťky 12 mm

2

Zateplení rámu:
polystyren 50 mm

3

Lemování zvedacího rámu:
Hliník NCS S 7500 – N, nebo
jako RAL 7043 – standardně,
měď a titanzinek na poptávku
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VELUX Česká republika, s. r. o.
Centrum služeb zákazníkům:
Telefon: 840 111 241
Telefax: 531 015 512
info.v-cz@velux.com
www.velux.cz
Sídlo ﬁrmy:
Sokolova 1d
619 00 Brno

Předvádění výrobků
a konzultační služby

Informace o otevírací době
najdete na www.velux.cz.

