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LAMILUX systém CI dvouklapka ME: Bezpečnost budov – energetická účinnost – komfort budov

Systém Cl LAMILUX dvouklapka ME spojuje funkci RWA 
(ZOKT dle EN 12101-2), vysoký podíl dopadu denního světla 
a přirozené větrání a odvětrávání do jednoho kompaktního 
systému. Tento prvek denního světla, s vysokou 
protihlukovou ochranou, vás přesvědčí především velice 
dobrými izolačními vlastnostmi. 

LAMILUX CI-Energy: Uspořit energii díky dopadu denního 
světla bez tepelných mostů a zařízení RWA.

Systém Cl LAMILUX dvouklapka ME může být dimenzován ve 

velké ploše a disponuje tak aerodynamicky velice účinnou plo-

chou odvodu kouře. Kromě toho je tento systém denního světla 

dimenzován pro často využívané větrání za pěkného počasí. 

Pneumaticky nebo elektricky (24V ve spojení s EN 12101-2 

nebo 230V) poháněné klapky je možné otevřít až pod úhlem 

90°. Díky inteligentnímu ovládání funkce větrání je možné, do-

sáhnout individuálního poměru výměny vzduchu, který je přesně 

vyměřen dle využívání dané budovy.

Tento systém může být využíván pro větrání a odvětrávání i za 

špatného počasí, a to díky izolovanému větrání za špatného po-

časí, které je integrováno v podstavci.

ITL – Izotermický zátěžový konvertor
Ochrana před teplem a stabilita: ITL zajišťuje teplotně ideální, protizkrutovou vazbu a výrazně při-
spívá k vysoké odolnosti rámu s křídlem při vysokém zatížení větrem (třída C4/B5 EN 12210).
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Systém Cl LAMILUX dvouklapka ME s elektricky poháněným větráním Systém Cl LAMILUX dvouklapka ME s integrovaným větráním za špatného po-
časí podstavci

Větrání za špatného počasí Větrání za špatného počasí

Větrání za pěkného počasí
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LAMILUX systém CI dvouklapka ME: Bezpečnost budov – energetická účinnost – komfort budov

Bezpečnost budov
• odtah kouře dle EN 12101-2

• těsnost při silném dešti (třída E 1200 EN 12208)

•  Odolnost při vysokém zatížení větrem

(třída C4/B5 EN 12210)

• permanentní bezpečnost proti propadnutí (GSBAU 18)

• bezpečnost proti vloupání volitelná

Energetická úspornost
• vynikající izolace (hodnoty Ug od 1,1 do 0,6 W/(m²K) dle EN 673)

• celková energetická propustnost g od 18 do 78 procent

• vysoká vzduchotěsnost (třída 4 EN 12207)

• propustnost světla Lt možná od 19 do 82 procent

Komfort budovy 
• silná zvuková izolace zasklení (EN ISO 140-3 až do 45 dB)

• variabilní zasklení s ochranou proti slunci (E-Control)

• zasklení vodicí a rozptylující světlo

•  větrání za pěkného počasí (90° úhel rozevření) a větrání za 

špatného počasí

• volitelně v RAL práškovým lakem

• možná integrace ochranné síťky proti hmyzu

Tabulka velikostí 

TAD – ThermoAktives Design
Ušetřete energii: Pod uložením zasklení využívá patentované strukturované žebrování tepelnou 
energii vzduchu v místnosti. Tak se zvyšuje teplota povrchu hliníkového rámu. Efekt: plynulý teplotní 
průběh (Uf < 1,5 W/[m²K] dle EN 10077) a tak minimální tvorba kondenzátu.

DSD – Dynamické stupňovité těsnění
Těsnost: Dvě na sobě nezávislé vertikální a horizontální roviny těsnění zajišťují vynikající těsnost 
při silném dešti (třída E 1200 EN 12208) a nízkou propustnost pro vzduch (třída 4 EN 12207). Dy-
namické stupňovité těsnění (DSD) chrání před proudící vodou a zajišťuje spolehlivou parotěsnou 
zábranu.
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100/150 0,94
100/200 1,26
100/240 1,52
100/250 1,58
120/120 0,90
120/150 1,13
120/180 1,37

120/240 1,84
125/125 0,94
125/250 2,00
150/150 1,43
150/180 1,73
150/200 1,92
150/210 2,02

150/240 2,32
150/250 2,41
180/180 2,08
180/240 2,80
180/250 2,92
200/200 2,59
250/250 4,02

Velikost      Aw Velikost      Aw Velikost      Aw

Větrání za špatného počasí
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Technická data v tomto prospektu odpovídají aktuálnímu stavu při tisku a mohou se měnit. Naše technická data vycházejí z výpočtů, údajů dodavatelů nebo byla zjištěna v rámci zkoušky 
od nezávislých zkušebních ústavů dle platných norem. 
Výpočet koeficientu prostupu tepla pro naše plastová zasklení byl proveden dle „Metody konečných prvků” s referenčními hodnotami dle DIN EN 673 pro izolační skla. Přitom byl, dle 
praxe a specifických poznatků v oblasti plastů, definován teplotní rozdíl 15 K mezi vnějšími plochami materiálu. Funkční hodnoty se vztahují pouze na zkušební vzorky v rozměrech pro 
danou zkoušku. Další záruka pro technické hodnoty se nepřebírá. To platí především pro změněné situace vestavby nebo v případě, že probíhá doměřování na stavbě.

SVĚTLÍK F100 SKLENĚNÝ PRVEK

PÁSOVÝ SVĚTLÍK B

PROSVĚTLOVACÍ STĚNA

SKLENĚNÁ ARCHITEKTURA PR 60

SYSTÉMY PŘÍVODU VZDUCHU

PÁSOVÝ SVĚTLÍK S

SANACE

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE  
A TEPLA

FOTOVOLTAIKAOVLÁDACÍ TECHNIKA

SKLOLAMINÁTOVÉ PLASTY
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