Trudno nam jest wyobrazić sobie nowoczesną architekturę bez wykorzystania światła dziennego. Jak wynika z badań naukowych światło pozytywnie wpływa na zdrowie oraz zwiększa
produktywność.
W oparciu o system świetlików Aluco Fire Rated wprowadzamy bezklasowe świetliki ogólnego stosowania Aluco Glass SL (liniowe) oraz Aluco Glass SP (punktowe) (kąt nachylenia do
poziomu od 3° do 45°). Gdzie wymiarowo świetliki nie ulegają zmianie, natomiast charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi
Poniżej przedstawiamy parametry techniczne tych świetlików:

Przepuszczalność powietrza

Spełnione > 600 Pa
(klasa AE (1050)

PN-EN 12152:2004

Wodoszczelność
- kąt nachylenia
w stosunku do poziomu 3°- 45°

1200 Pa (RE1200)

PN-EN 12154:2004

Obciążenia odrywające

typ DL 2500

PN-EN 14963:2006

Obciążenie dociskające

typ UL 3000

PN-EN 14963:2006

Odporność na obciążenie
równomiernie rozłożone

Spełnione dla obc.
o wartości 2000 Pa
(strzałka ugięcia L/200 lub 15 mm)

PN-EN 12179:2002

Odporność na uderzenie dla
kąta nachylenia w stosunku
do poziomu 3°- 45°

Typ SB 1200

PN-EN 14963:2006

Odporność na uderzenie ciałem
twardym (kula stalowa 250 g)

Spełnione

PN-EN 14963:2006

ALUCO FIRE RATED SL

ALUCO FIRE RATED SP

Właściwe doświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń budynków odgrywa
coraz większą rolę. Jest to związane z oszczędnością energii elektrycznej, której
niskie zużycie jest jednym z parametrów pozwalającym zaliczyć obiekt do ekologicznych, a także wiąże się z zapewnieniem komfortu jego użytkownikom.
Dachy szklane muszą spełniać surowe wymagania bezpieczeństwa pożarowego.
Z powyższych powodów nasza firma wprowadza na rynek świetliki Aluco Fire
Rated SL oraz Aluco Fire Rated SP w klasie odporności ogniowej, zgodnie
z normą PN-EN-1365-2:2002 REI 45, co oznacza, że nasz produkt nie ulegnie
zniszczeniu przez min. 45 min a także zapewni bezproblemowe opuszczenie
obiektu oraz umożliwi działanie służb ratowniczych.

Świetliki Aluco Fire Rated SP w klasie odporności
ogniowej REI 45 można stosować na dowolnej podkonstrukcji nośnej w klasie minimum REI 45.

Wymiary świetlików w świetle wynoszą:
r szerokość- maksymalny wymiar 1400 mm
r długość- maksymalny wymiar 2000 mm
r kąt nachylenia do poziomu od 0° do 15°

Świetliki Aluco Fire Rated SL w klasie odporności ogniowej REI 45 można
stosować na dowolnej podkonstrukcji nośnej w klasie minimum REI 45.
Wymiary świetlików w świetle wynoszą:
r
r
r
r

szerokość - maksymalny wymiar 2000 mm
długość – nie ma ograniczeń
wymiar maksymalny jednego pola -1400 mm x 2000 mm
kąt nachylenia do poziomu od 0° do 15°

Można także stosować świetliki dwuspadowe.

ALUCO FIRE RATED SL

r

ALUCO FIRE RATED SP

