Arcolicht - oblúkov˘ svetlík typ E
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Plastov˘ pásov˘ svetlík ‰írky 2,0 aÏ 5,0 m
Pre priemyselné, skladové, ‰portové a iné haly
so zariadeniami pre vetranie a odvod tepla a dymu

DIN VdS TRVB

Eberspächer ®

Arcolicht - oblúkov˘ svetlík typ E

LD
ARCOLICHT - oblúkov˘ svetlík typ E dáva
nov˘ rozmer presvetlenia halov˘ch objektov
so ‰írkou od 2,0 do 5,0 m. Kon‰trukcia sa
vyznaãuje malou hmotnosÈou - dôleÏitá
v˘hoda pri sanácii star˘ch striech s malou
únosnosÈou.
Presvetºovacie prvky sú zostavené z polykarbonátov˘ch jednokomôrkov˘ch dosiek
hrúbky 10 mm, resp. dvojkomôrkov˘ch
dosiek hrúbky 16 mm.
Tenké nosníky z lisovan˘ch hliníkov˘ch profilov (prírodn˘, na Ïelanie s povrchovou
úpravou) dávajú oblúkovému svetlíku
Arcolicht vysokú stabilitu proti zaÈaÏeniu vetrom
a snehom. Priesvitné dosky sú navzájom
a k ãelám utesnené osvedãen˘m systémom.
DæÏka svetlíka sa prispôsobí presne otvoru
v streche pomocou spojok ãiel.

âelo je taktieÏ tvorené priesvitn˘m zasklením.
Arcolicht - oblúkov˘ svetlík sa skladá z len
malého poãtu dielcov. To ur˘chºuje a zlacÀuje montáÏ. Napojenie na strechu je vìaka
oceºovému vencu bezproblémové. TaktieÏ
je moÏné pouÏiÈ vence betónové, drevené
alebo ãasti oceºovej nosnej kon‰trukcie.
Pre dodávku je nutné uviesÈ rozmer LD
a vonkaj‰ie rozmery osadzovacieho venca.
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Rám svetlíka (pri ‰írke 2,0 - 3,5 m) sa skladá zo základného profilu (1), ktor˘ tvorí spojenie s vencom, alebo rámom zo strany
stavby. Tento 60 mm ‰irok˘ profil nesie
otoãne uloÏen˘ odkvapov˘ profil (2).
Odkvapov˘ profil je nezávisl˘ na veºkosti
pouÏitej prieãky. Do odkvapového profilu je
priskrutkovaná prieãka (3). AÏ do ‰írky 3,5
m sa pouÏíva malá prieãka hrúbky 30 mm.
Nad túto ‰írku sa pouÏíva veºká prieãka
hrúbky 60 mm.

V závislosti na rozmere prieãky a hrúbke
presvetºovacích dosiek sa priskrutkujú na
prieãky ‰pecifické upevÀovacie profily (4),
do ktor˘ch sa vsunú a spoºahlivo upevnia
presvetºovacie dosky (5).
UpevÀovacie profily slúÏia súãasne k odvodu prípadnej kondenzovanej vody. Krycia
li‰ta (6) sa aÏ do ‰írky svetlíka 3,5 m axiálne vzoprie. U väã‰ích rozponov sa krycia
li‰ta upevní aj radiálne pomocou skrutiek
do kanálikov prieãok.

âelo
âelo je tvorené normálnou prieãkou (7)
a ãelov˘m základn˘m profilom (8). Základn˘
ãelov˘ profil drÏí upevÀovací profil (9) pre
presvetºovaciu dosku ãela. UpevÀovací profil je závisl˘ na hrúbke presvetlenia ãela.
Doska ãela je presadená hlboko pod okraj
svetlíka. To zaruãuje spoºahliv˘ odvod vody
od venca. Vrchol ãela tvorí hliníkov˘ L-profil
80 x 30 (10). Tento profil je radiálne priskrutkovan˘ k prieãke.
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polykarbonátová
jednokomôrková doska
hrúbky 10 mm
1
vloÏka-sklené vlákno
SDP 6
polykarbonátová
"tvrdé zakrytie" jednokomôrková doska
hrúbky 6 mm
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Vetracie klapky

Prehºad systémov
·tandardná ‰írka dosiek je 2100 mm.
Z toho vypl˘va rozdelenie prieãok
po 1060 mm. Prispôsobenie dæÏky poÏiadavkám stavby je rie‰ené atypick˘mi dielmi,
ktoré sa dajú umiestniÈ u jedného, alebo
symetricky u oboch ãiel. Toto ‰tandardné
ãlenenie je preru‰ené vsadením otváracích
dielov. Vzdialenosti prieãok v segmentoch
krídel sú uvedené na strane 5.
V prípade veºkého zaÈaÏenia snehom (nad
1,25 kN/m2) sa dajú zv˘‰iÈ statické vlastnosti uÏ‰ím rozdelením prieãok (707 mm).
V tomto prípade sú pod presvetºovacou
doskou dve podperné prieãky.

Elektromotor 230 V,
zdvih 300 mm

Krídla pre RWA a vetranie:
Rozmery krídel sú pre RWA a vetranie
identické. Krídla sa montujú zásadne vo
vrchole svetlíka. T˘m je dosiahnuté zvlá‰È
v˘hodn˘ch hodnôt Aw.
Nezávisle na veºkosti klapky sa pouÏíva
kovanie dæÏky 1966 mm. Upevnenie je
pomocou konzol kovania na ráme klapky.
Kovanie je z v˘roby predmontované a vsadzuje sa z vrchu do otvoru klapky.

Elektromotor 24 V,
zdvih 500 mm

Pohony vetrania
Oznaãenie
E-motor 230 V
E-motor 24 V
Pneumatick˘
valec

Pneumatick˘ valec,
zdvih 500 mm

Zdvih (mm)
300
300/500
300/500

Vyhotovenie
Vreteno
HrebeÀ
Pneumatick˘
valec
s poistkou

RWA klapky podºa DIN 18232

uhol otvorenia 165°

hu

LD
Presah hu pohonu RWA pod hornou
hranou venca

údaje klapiek RWA
rozmer
(mm)

svetl˘ otvor
(mm)

rozdelenie prieãok
(mm)

uhol otvorenia
(°)

hodnota Aw
(m2)

1300 x 2000
2000 x 2000
2500 x 2000

1300 x 1966
1930 x 1966
2500 x 1966

1394
2024 (2 x 1012)
2594 (2 x 1297)

165
165
165

1,789
2,730
3,441

Pohon RWA je zvarená oceºová kon‰trukcia. Vzperné sily pohonu sú zachytené vo
vnútri kon‰trukcie. Pohon zabezpeãuje
dostatoãne dimenzovan˘ hlavn˘ valec
s priemerom 63 mm. Priebeh riadeného
otvárania aj pri boãnom vetre podporuje
prídavn˘ tlmiaci valec. Tento prídavn˘ valec
pôsobí v poslednej tretine otvárania ako
tlmiã. Klapka t˘m dosahuje koncovú pozíciu
zníÏenou r˘chlosÈou. Toto vedie k v˘raznému zníÏeniu reakãn˘ch síl prená‰an˘ch
do svetlíka a venca.

RWA klapky môÏu byÈ naviac vybavené
elektrick˘m alebo pneumatick˘m zariadením pre denné vetranie.

pre
pre
pre
pre
pre

LD
LD
LD
LD
LD

2000: 388 mm
2500: 265 mm
3000: 124 mm
3500:
0 mm
4000:
0 mm

Zariadenia pre vetranie a RWA
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Obr. 1 Jednotka pre údrÏbu zostavená
z odluãovaãa vody, redukãného ventilu
a manometra.
Obr. 2 Ruãn˘ pneumatick˘ ventil pre riadenie vetrania, pripojenie na rozvod tlak.
vzduchu (zo strany stavby), prevádzkov˘
tlak 6 -10 bar. MoÏno dodaÈ aj vo vyhotovení
pre el. ovládanie.
Obr. 3 Prístrojové ovládaãe pre plynulé
elektromotorické otváranie a zatváranie vetracích zariadení. Rôzne vyhotovenia.
Obr. 4 Automatika daÏìového zatváraãa
zatvára otvorené vetracie zariadenie automaticky v prípade zráÏok.

7

Automatika vetrového a daÏìového
zatvárania zatvára otvorené vetracie zariadenie automaticky v prípade silného vetra
a / alebo zráÏok.

Obr. 7 Elektrické núdzové tlaãidlo pre priame ruãné spustenie dymov˘ch klapiek
alebo ako prídavn˘ ovládaã k CO2 - núdzovému ovládaãu.

Obr. 5 CO2 - núdzov˘ ovládaã pre ruãné
spustenie viacer˘ch dymov˘ch klapiek (skupinové riadenie). MoÏnosÈ rôznych kombinácií ovládania.

Obr. 8 Hlásiã dymu, termodiferenciálny
hlásiã a ìal‰ie snímaãe hlásia poÏiar na
centrálu a spú‰Èajú na Ïelanie dymové klapky.

Obr. 6 Termospú‰È je zabudovaná v kaÏdej poÏiarnej klapke a jej funkciou je spustiÈ
automatické otváranie pri dosiahnutí teploty
nad 68°C, s hasiacim zariadením nad 93°C.

ëal‰ie príslu‰enstvo a detaily pre riadenie vetrania a RWA na dopyt!

DôleÏité upozornenie:
Zariadenia pre odvod tepla a dymu sú bezpeãnostné zariadenia "preventívnej poÏiarnej ochrany". Musia byÈ podºa predpisov pravidelne skú‰ané a udrÏiavané.
PoÏadujte servisnú zmluvu od uznávanej odbornej firmy.

ªahká montáÏ v kaÏdom prípade

Oceºov˘ veniec
Veniec z oceºového plechu hrúbky 2 - 3 mm,
zinkovaného systémom Sendzimir, v˘‰ka od
300 mm do 500 mm. ·írka hlavy venca
80 mm, väã‰ie ‰írky pre silnej‰iu izoláciu na
Ïelanie. Dodávka firmy Eberspächer alebo
stavby.
V súlade so statick˘mi poÏiadavkami sa do
hlavy venca pridajú tiahla. Izolácia z minerálnej vlny hrúbky 80 mm.
Samonosné vence pre vzdialenosÈ väzníkov
do 6 m sú dodávané ‰tandardne.
Pri väã‰ích rozponoch je nutn˘ individuálny
v˘poãet venca podºa posúdenia statiky.
Dreven˘ veniec
Zo strany stavby pripraven˘ dreven˘ veniec
môÏe bez problémov niesÈ svetlík.
V kaÏdom prípade je nutné preveriÈ statické
vlastnosti.
·írka hlavy venca by mala byÈ medzi
100 mm a 150 mm. Pri ‰írke svetlíka 2 m
nutné preveriÈ umiestnenie pohonov klapiek.
U tepelne izolovan˘ch dreven˘ch vencov sú
nutné zvlá‰tne opatrenia (viì betónov˘ veniec).
Betónov˘ veniec
Na stavbou pripraven˘ betónov˘ veniec bez
tepelnej izolácie sa dajú bez ìal‰ích opatrení osadiÈ oblúkové svetlíky typ E. Obvykle sú
betónové vence opatrené vonkaj‰ou tepelnou izoláciou. V tomto prípade je nutné
vytvoriÈ nosn˘ rám podºa daností stavby.
Skica ukazuje jedno z moÏn˘ch rie‰ení.
Objednávací rozmer svetlíka je dan˘ ‰írkou
nosného rámu.
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Projektovanie s presvetºovacími systémami EBERSPÄCHER
VyuÏite v˘hody osvedãen˘ch systémov
Svetlom zaliate vnútorné priestory vìaka svetlíkom EBERSPÄCHER:
Presvetlíte vnútorné priestory prirodzen˘m svetlom, zlep‰íte t˘m kvalitu pracoviska a zníÏite náklady
na energiu. Vpustite do svojich objektov denné svetlo presvetºovacími systémami EBERSPÄCHER.
Získate na‰e tisícnásobne osvedãené presvetºovacie systémy s najrozmanitej‰ími v˘plÀami z plastov
alebo kremiãitého skla v poãetn˘ch veºkostiach a formátoch.
·peciálne plastové vrstvy a tepelnoizolaãné zasklenie zamedzujú nadmernému tepelnému Ïiareniu
v lete a spríjemÀujú tak pohodu v objekte. V zime chránia viacvrstvové plastové dosky a tepelnoizolaãné
zasklenie pred stratami tepla a poskytujú optimálnu tepelnú izoláciu.

âerstv˘ vzduch v objektoch vìaka svetlíkom EBERSPÄCHER:
Vyvetráte - pomocou prídavn˘ch vetracích pohonov - vnútorné priestory a vytvoríte t˘m zdravé pracovné
prostredie. Pre hodnotné vetranie sú do svetlíkov EBERSPÄCHER integrované ‰peciálne pohony vetrákov. Elektricky, pneumaticky alebo ruãne - o spôsobe pohonu pomocou osvedãen˘ch systémov otváraãov
EBERSPÄCHER rozhodnete sami.

OdÈah tepla a dymu vìaka svetlíkom EBERSPÄCHER:
Chránite - s vyhotovením ako zariadenie pre odvod tepla a dymu (RWA) - v prípade poÏiaru ºudí, budovy
a materiálne hodnoty. Zariadenia pre odvod tepla a dymu EBERSPÄCHER sú certifikované, môÏu byÈ
integrované do v‰etk˘ch svetlíkov a splÀujú tak poÏiadavky poÏiarnej ochrany.
Pre detailné projektovanie ponúka obºúben˘ svetlíkov˘ program EBERSPÄCHER celú paletu rozliãn˘ch typov, veºkostí a vyhotovení. Ponúkame bohatú ‰kálu rie‰ení, ktor˘ch pouÏitie v streche je bezpeãné a overené praxou.
VyÏiadajte si na‰e prospekty, alebo sa obráÈte na na‰ich odborníkov.
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