Svita Takljuskupoler är avsedda för utvändig montering på
låglutande tak med maximal lutning 30 grader. Både produkter
för fast montage och alternativ som kan öppnas finns.
Öppningsbara takljus kan kompletteras med utrustning för
komfortventilation, se tillbehör. Alla Svita takljuskupoler är
utrustade med nedstörtningsskydd som standard.

Ljustransmission
2-lags kupol klar KA/KA 85%
3-lags kupol klar KA/KA/KA 78%
4-lags kupol klar KA/KA/KA/KA 72%
2-lags kupol opal KA/OA 72%
3-lags kupol opal KA/OA/KA 61%
4-lags kupol opal KA/KA/OA/KA 52%

Utförande
Modell SD har en 43 mm tjock fast träsarg. Modell SDÖ har en
35 mm tjock öppningsbar träsarg där bågen utvändigt är täckt
av aluminiumplåt. Maximal öppning är ca 90 grader. I båda
fallen är sargen tillverkad av trä och den intäckningsbara
sarghöjden är 230 mm. Modell SDÖ levereras med en
åldringsbeständig gummilist av EPDM monterad på sargen.

Värmegenomgångskoefficient (vägt U-värde)
2-lags kupol 2,8 W/m2K
3-lags kupol 1,9 W/m2K
4-lagskupol 1,3 W/m2K

Kupolen är tillverkad av 2-, 3- eller 4-lager akryl med mycket
hög motståndskraft mot väderpåkänningar. Ytterkupolen är av
klar akryl (KA) medan inner- eller mellankupolen kan fås i klar
alternativt opaliserad akryl (OA). En helt klar kupol ger mesta
möjliga dagsljusinsläpp men med ett opalt innerglas/mellanglas
fås bättre ljusspridning och risken för bländning minskar.
Fästklammer av aluminium medföljer vid beställning.

Med vårt breda sortiment av tillbehör kan du göra en lösning
anpassad efter just dina behov. Vi erbjuder bland annat
Telescopic skruvöppnare för manuell öppning, utrustning för
elektrisk öppning mm.
Sarg och kupol beställs separat. Följande storlekar finns som
standard:

Invändigt mått mm
(Håltagning i tak)
600 x 600
700 x 500
900 x 1200
1000 x 1000
1200 x 1200
1500 x 1500
1800 x 1200
2000 x 1000
2400 x 1200

Utvändigt
mått mm
764 x 764
864 x 664
1064 x 1364
1164 x 1164
1364 x 1364
1664 x 1664
1964 x 1364
2164 x 1164
2564 x 1364

Kupolhöjd
ca mm
120
100
180
200
240
300
240
200
240

