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Bemutatkozás
Cégünk tulajdonosa 1993 óta foglalkozik felülvilágító rendszerekkel. A
hozzáértésnek és a válogatott szakembergárdának köszönhetően gyorsan
piacvezető szerepet sikerült betöltenie, melyet közel egy évtizeden keresztül
őrzött is.
A gazdasági világválság és a bővülő kínálat következtében a versenyképesség
fenntartásának érdekében a vezetés egy saját gyártású, minősített termék
kifejlesztését tűzte ki célul. A szakmában szerzett közel két évtizedes tapasztalat
és a kellő eltökéltség eredményeképp így született meg a Meteor típusú
felülvilágító kupolánk, mely az egyedi íves és nyereg sávfelülvilágítóinkkal
komplett felülvilágító rendszert alkot.
A vezetői stáb és az őket támogató személyzet ez idő alatt a kisebb vérfrissítésektől
és szerkezeti átalakításoktól eltekintve mindvégig szinte változatlan formában
működött.

Szolgáltatásaink
Egyedi tervezés
Cégünk vállalja az egyedi igényeket kielégítő szerkezetek tervezését, kivitelezését.
Nincsenek előre megállapított méretek vagy formák, a tervezői
szabadságnak csak a ﬁzika törvényei szabhatnak határt.
Amennyiben bármilyen speciális lefedésre, bevilágítóra van
szüksége, díjmentesen nyújtunk segítséget a tervezésben.
Széles anyag és színválasztékkal, nagy szakmai tapasztalattal
állunk az Önök rendelkezésére.

Kivitelezés
Képzett szakembereinkre támaszkodva vállaljuk kupolás illetve
sávfelülvilágítós rendszerek komplett telepítését, a hozzá
kapcsolódó nyomvonalhálózat kiépítését, elektronikus, vagy
pneumatikus vezérléssel.
A megfelelő műszaki tartalmat, valamint a gazdaságos kivitelezést előtérbe helyezve, cégünk díjtalanul nyújt tervezői és
beruházói konzultációt a forgalmazott rendszerek tervezési,
méretezési, telepítési és hatósági átadási kérdéseiben.
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Gyártás
Magyarországon
egyedülálló
módon
cégünk
nem
csupán forgalmazóként van jelen a piacon, hanem saját
termékeivel képviselteti magát. Itt kiemelnénk Meteor típusú
kupolacsaládunkat, amely az európai normáknak megfelelő
EN 12101-2:2003 minősítéssel és ÉMI-TMI engedéllyel
rendelkezik.
A fő proﬁlunkat jelentő Meteor típusú kupoláinkon túlmenően
termékpalettánkon megtalálhatók egyedi szerkezetű íves,
illetve nyereg sávfelülvilágítóink, az azokba integrálható hő- és
füstelvezető valamint szellőző nyílószárnyakkal, továbbá saját
tervezésű műanyagfedéssel ellátott egyedi szerkezeteink.

Karbantartás
Közel két évtizedes szakmai tapasztalattal birtokunkban vállaljuk valamennyi típusú felülvilágító kupola javítását, átépítését
vagy cseréjét, valamint a hő- és füstelvezető rendszerek teljes,
28/2011. (IX.6.) BM rendelet szerinti féléves felülvizsgálatának
elvégzését.
A szakmában eltöltött hosszú évek eredményeként számunkra
nincs ismeretlen rendszer, vagy beszerezhetetlen alkatrész.

Termékeink
Termékeink

METEOR
felülvilágító kupolák
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UCS ablaknyitó
rendszerek

07
Bevilágítás
Szellőzés
Hő és füstelvezetés
Gyártási méretrend
Tetőkibúvó

Cégünk fő terméke, a saját
gyártású, ÉMI engedéllyel és CE
minősítéssel rendelkező Meteor
felülvilágító kupola. A termék
gyártása Magyarországon, magyar
munkaerővel zajlik.
A fejlesztés során kiemelt ﬁgyelmet
fordítottunk arra, hogy a tűzvédelmi
előírásoknak
teljes
mértékben
megfelelő, tartós és megbízható
terméket hozzunk létre. Mindezt
a hazai gyártásnak köszönhetően
kedvező áron tudjuk kínálni.

•
•
•

Egyedi
sávfelülvilágítók

14
Elektronikus rendszerek
Pneumatikus rendszerek
Kézi nyitószerkezetek

A kiváló minőségű UCS ablakmozgató rendszerek között Ön is
megtalálja a legmegfelelőbbet.
Elektromos, pneumatikus és kézi
rendszereink segítségével bármilyen
szellőztetési igény kielégítésében
tudunk segíteni.
A
szükséges
installáció
összeállításához kérjük, vegye fel a
kapcsolatot velünk, hogy a konkrét
feladat megismerését követően
a műszakilag és gazdaságilag
legkedvezőbb megoldást ajánlhassuk Önnek.
A forgalmazott UCS termékekről
bővebb információt talál UCS
katalógusunkban és honlapunk
„Termékeink” menüpontjában.

14
15
16
17

Íves sávfelülvilágítók
Nyereg sávfelülvilágítók
Különleges megoldásaink
Sávfelülvilágítók felújítása

Nagy bevilágítási igényű terek esetén
íves és nyereg sávfelülvilágítóink
kapnak kiemelt szerepet.
Színben
és
méretben
is
alkalmazkodni tudunk az egyedi
megrendelői igényekhez.
A felülvilágító sávoknál lehetőség
van szellőztető, valamint hő-,
és
füstelvezető
nyílószárnyak
beépítésére,
így
nem
csak
természetes fényt, hanem frisslevegő
utánpótlást és füstelvezetést is
biztosíthat a helyiségben.

TURBO M KFT.
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MAGYAR
TERMÉK

METEOR
felülvilágító kupolák

BEVILÁGÍTÁS

SZELLŐZÉS

HŐ- ÉS
FÜSTELVEZETÉS

TETŐKIBÚVÓ

A Meteor felülvilágító kupola, a turbo M Kft. saját gyártású ÉMI engedéllyel és CE
minősítéssel rendelkező terméke. A Meteor kupolák teljes körűen megfelelnek a 28/2011
(IX.6.) BM rendeletben foglaltak szerinti füstelvezetési követelményeknek.

Általános metszet:

1.
3.
2.
4.

lábazat magasság

5.
1. Polikarbonát lemez
2. Acél merevítő ív
3. Alumínium vízvető keret
4. Polisztirol hőszigetelés
5. Alumínium lábazati leszorító keret
6. Horganyzott acéllemez / PVC
fóliabádog
7. Polisztriol, vagy kőzetgyapot
hőszigetelés
8. RAL 9002 acéllemez lábazati elem

7.
8.
lábazat szélesség

6.

talp szélesség

névleges méret

Lábazati kialakítás:
300 mm szerkezeti magasságú lábazati eleme acéllemezből készül, mely belső oldalán RAL 9002 selyemfényű színezéssel ellátott,
hőszigetelése alapesetben 40 mm polisztirol. Megrendelői igény esetén eltérő, tetszőleges lábazati magasság (pl. 400 vagy 500 mm
magasság zöldtetőkhöz, 150 vagy 200 mm magasság gerincben történő beépítéshez) vagy eltérő hőszigetelés rendelhető.
Külső fegyverzete a következő variációk közül választható:
Horganyzott acéllemez:
Bitumenes vagy lemezelt
tetőszigeteléshez
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Nagyfokú UV stabilitású PVC burkolat:
PVC tetőszigetelésekhez

Vízorral ellátott nagyfokú UV stabilitású
PVC burkolat:
Szendvicspanel fedésekhez

Nyílókeret kialakítása:
A kupolák hőszigetelt nyílókeretének merevségét acélbetét, illetve mérettől
függő darabszámú alátámasztó ív biztosítja. Így a polikarbonát rugalmassága és
törésmentessége, valamint az alátámasztások merevsége a kupolának rendkívüli
stabilitást biztosít.
1.

2.

1. Nem égve csepegő Polikarbonát
lemez

3.

2. Polisztirol hőszigetelés
3. Légkamrás műanyag proﬁl

4.

4. Acél zártszelvény merevítő
5. Gumitömítés

5.

6. Alumínium vízvető keret

6.

Héjazat kialakítása:
A felülvilágító kupola héjazata nem égve csepegő minősítésű (B-s1, d0) polikarbonát
lemez, amely natúr alumínium vízvető keretben van elhelyezve. Igény esetén az alumínium
keret porszórt kivitelben is rendelhető.

JELLEMZŐK

FÉNYÁTERESZTÉS

HŐÁTBOCSÁTÁSI
TÉNYEZŐ

SÚLYOZOTT
LÉGHANGGÁTLÁS

FELHASZNÁLÁSI
HŐMÉRSÉKLET

10 mm opál

70%

3,1 W/m2K

10 dB

120 °C

10 mm víztiszta

80%

3,1 W/m2K

10 dB

120 °C

16 mm opál

55%

2,0 W/m2K

18 dB

120 °C

16 mm víztiszta

70%

2,0 W/m2K

18 dB

120 °C

20 mm opál

47%

1,7 W/m2K

21dB

120 °C

20 mm víztiszta

58%

1,7 W/m2K

21dB

120 °C

25 mm opál

40%

1,3 W/m2K

19dB

120 °C

25 mm víztiszta

49%

1,3 W/m2K

19dB

120 °C
TURBO M KFT.
FELÜLVILÁGÍTÓ RENDSZEREK
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Bevilágítás

A ﬁx bevilágító kupolák fő alkalmazási területei a
létesítmények azon helyiségei, ahol a természetes fény
bejutása homlokzati nyílászárókon keresztül nem lehetséges,
illetve ahol az üzemeltetés gazdasági szempontjait szem előtt
tartva a természetes világítást kupolákon keresztül kívánják
megoldani.
A nem nyitható felülvilágító kupolák bevilágító felületének
rögzítése közvetlenül a lábazathoz történik, de szükség
esetén a kupolák utólag is nyithatóvá alakíthatók nyílókeret
beépítésével, megoldva ezzel a szellőztetést, tetőre való
kijutást, vagy a hő- és füstelvezetést egyaránt.
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Szellőzés
A kupolák szellőztetési funkciójának ellátását az UCS által gyártott ablakmozgató szerkezetek biztosítják.

Elektromos nyitás
Az elektromos nyitás 24 vagy 230 V-os nyitómotorokkal
történik, ahol a nyitószerkezet kialakítása rudas, fogasléces
vagy láncos, igénytől és a szükséges funkciótól függően.
Lökethosszuk 100 - 1000 mm lehet.
Működtetésüket falra szerelt kapcsolók biztosítják,
amelyekkel a teljes és a részleges (fokozatmentes) nyitás
egyaránt megvalósítható. A nyitómotorok vezérlése igény
esetén kiegészíthető szél- és esőérzékelő automatikával is,
illetve külön elektronikus panel beépítésével lehetőség van
külső (pl. épületfelügyeleti rendszer) beavatkozásra is.

Pneumatikus nyitás
A pneumatikus nyitás kétirányú sűrített levegős
munkahengerekkel történik, melyek lökethossza 300-1000
mm lehet.
A pneumatikus nyitáshoz szükséges kétutas csőhálózat,
illetve a kompresszor, légápoló és a puffertartály
kiépítésének relatív magas költségei miatt ezt a megoldást
olyan ipari csarnokok esetében javasoljuk alkalmazni, ahol
a létesítményben telepített technológia a sűrített levegős
hálózat kiépítését egyébként is szükségessé teszi.

Kézi/mechnaikus nyitás
A kupolák kézi nyitása orsós, teleszkópos vagy patentzáras
nyitókkal történhet. Javasolt felhasználási területe elsősorban
irodák, folyosók, lakóépületek egyedülálló kupolái.

Időjárás érzékelő
Elektronikus szellőztetési megoldás esetén lehetőség nyílik
időjárás érzékelő felszerelésére, így eső és nagy szél esetén
az ablakok automatikusan becsukódnak. Ezzel a funkcióval
hirtelen változó időjárás esetén is biztosított az ablakok és
az épület beázás elleni védelme.

TURBO M KFT.
FELÜLVILÁGÍTÓ RENDSZEREK
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Hő- és füstelvezetés

Az építmények 1200 m2-nél
nagyobb alapterületű helyiségeiben,
valamint ott, ahol azt jogszabály
vagy a tűzvédelmi szakhatóság
– a személyek biztonsága vagy
a beavatkozás hatékonyságának
javítása érdekében – előírja, hő- és
füstelvezetést kell kialakítani.
Az ezekhez a létesítményekhez
tartozó pinceszinti helyiségek és a
menekülő útvonalként számításba
vett
lépcsőházak,
átriumok,
közlekedők hő- és füstelvezetését,
füstmentesítését is biztosítani kell.
Cégünk a Meteor típusú hő- és
füstelvezető kupoláival illetve a hozzá
kapcsolódó vezérlőegységekkel erre
is megoldást biztosít.

NYITÓSZERKEZET
Felülvilágítóink nyitószerkezete 165°-os nyitást biztosító pneumatikus munkahenger,
amely nagynyomású Co2 gáz hatására nyitja a kupolát. A rendszerben az
alkalmazott működési elvtől függetlenül egy un. TAG szelep található, ahol egy adott
hőmérsékletre kalibrált (68°/93°/141° Celsius) üvegﬁolával kiegészített Co2 patron
látja el a thermoautomatikus funkciót. A nyitás ezen túlmenően kézi indítással,
valamint a központi tűzjelző rendszer jelére is bekövetkezhet. A folyamat aktiválása
különböző működési elvek szerint történhet, melyről bővebben a nyitási módok
fejezetben olvashat.

165°
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Nyitási módok

Robbanó gyutaccsal

Elektromágneses
kioldóval

Tisztán pneumatikus
rendszerrel

Ez a legelterjedtebb nyitási mód,
központi
indítás
esetében
az
elektromos
impulzus
hatására
robbanó gyutacs nyitja a patront.

Ebben az esetben a robbanó gyutacsot
egy elektromágnessel helyettesítjük.
Egy esetleges vésznyitást követően
ezt az alkatrészt nem kell cserélni,
csak ismételten üzembe helyezni.

Ennél a rendszernél egy pneumatikus
vezérlőközpont kerül beépítésre, amely
egy nagyobb töltetsúllyal ellátott Co2
palackot tartalmaz. Kézi indításkor a
központi palackból felszabaduló Co2
gáz egy rézcsőhálózaton keresztül
nyitja a munkahengert.

Előnye: Olcsóbb kivitelezés.
Hátránya: Drágább üzemeltetés, 24
hónapos kötelező csereperiódusok.

Előnye: Alacsonyabb karbantartási
költség.
Hátránya: Magasabb ár a
telepítéskor.

Előnye:
Leggazdaságosabb
üzemeltetési forma.
Hátránya: Nyomvonalhálózat és
a vezérlőközpontok magasabb ára
telepítéskor.

KIMAGASLÓ ÁTFOLYÁSI TÉNYEZŐK

Meteor típusú hő- és füstelvezető kupolánk a 2013-as évben jelentős fejlesztésen esett
át a hatásos nyílásfelületét illetően. A kupola lábazata alá, a födémre elhelyezett légterelő
elem alkalmazásával, a kiáramló levegő optimális irányba való terelésével elértük a szinte
egyedülinek mondható 0,83-as Cv értéket. A fejlesztésnek köszönhetően az egyes munkák
során a hagyományos hő- és füstelvezetőkhöz képest a hatásos nyílásfelületekkel szemben
támasztott követelményeket kevesebb darabszámú, vagy kisebb méretű kupolával meg
tudjuk oldani, így jóval kedvezőbb ajánlattal tudunk szolgálni.
A kupolák hatásos nyílásfelületével kapcsolatos pontos számadatokat a következő oldalon
olvasható gyártási méretrend tartalmazza.

Cv=

0,83
TURBO M KFT.
FELÜLVILÁGÍTÓ RENDSZEREK
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Vezérlőközpontok
TM (Elektronikus rendszerek)
Az elektronikus rendszerek esetében a központi kézi indítás lehetőségét a TM
központi egység biztosítja, amelynek szünetmentes tápellátásáról akkumulátorok
gondoskodnak. A füstelvezetők nyitása a TM központ előlapján vagy ettől különállóan
telepített üveglappal védett nyomógomb benyomásával, vagy tűzjelző központ
jelzésére történhet. A nyomógomb benyomásával a füstszakasz összes füstelvezetője
teljes felületen nyílik, a nyitási idő cca. 3 másodperc. Nyitást követően a kilincsműves
mechanika a füstelvezetőket nyitott állapotban reteszeli. Ebben az esetben visszazárás
és ismételt üzembe helyezés csak szakszerviz által lehetséges.

Vezérelhető füstszakaszok:

8

Hő- és füstelvezetés és szellőzés elvi nyomvonalrajza
Szél- és ésőérzékelő
szenzor

5*0,8 v. 1 mm2

230V AC / max. 16A

4*2*0,8mm2 Tűzjelző
3*(1,5 v. 2,5mm2) Tűzállló

TM hő- és füstelvezető központ
230V AC / 4A

230V AC / 4A

2*1mm2 Tűzjelző
füstszakaszonként

Szél és ésőérzékelő központ
+
Kontaktsokszorozó

RWA-DIN nyomógombok
4*0,8mm2 Tűzjelző

Füstérzékelő gombák

4*1,5 mm2 MT v. MBC

Tűzjelző központ

C központ (Pneumatikus rendszerek)
Pneumatikus rendszer esetén egy nagy töltetsúlyú Co2 palackot tartalmazó központ
kerül beépítésre. A központban található, üveglappal védett kar lenyomására
a nagynyomású gáz a rézcsőhálózaton keresztül jut el a kupolákban található
munkahengerekbe, a füstszakasz összes füstelvezetőjét 165 fokban nyitva. Nyitást
követően a kupolák nyitott állapotban maradnak, a visszazárás és ismételt üzembe
helyezés szakszerviz feladata. Igény estén tűzjelző kapcsolat is biztosítható.
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Vezérelhető füstszakaszok:

1

Gyártási méretrend
NÉVLEGES
MÉRET
(cm)

FELÜLET
(m2)

100 / 100

1,00

0,66

100 / 120

1,20

0,64

100 / 150

1,50

100 / 180

*

HATÁSOS
ÁTFOLYÁSI SZÁM
NYÍLÁSFELÜLET
(Cv)
(AW, m2)

ÁTFOLYÁSI SZÁM,
A KIEGÉSZÍTŐ ELEM
ALKALMAZÁSÁVAL (Cv)

HATÁSOS NYÍLÁSFELÜLET,
A KIEGÉSZÍTŐ ELEM
ALKALMAZÁSÁVAL (AW, m2)

0,660

0,82

0,816

0,768

0,82

0,983

0,63

0,945

0,82

1,233

1,80

0,64

1,152

0,82

1,483

100 / 200

2,00

0,64

1,280

0,82

1,650

100 / 240

2,40

0,65

1,560

-

-

100 / 250

2,50

0,66

1,650

0,83

2,067

120 / 120

1,44

0,66

0,950

0,82

1,184

120 / 140

1,68

0,64

1,075

-

-

120 / 150

1,80

0,60

1,080

0,82

1,485

120 / 180

2,16

0,62

1,339

0,83

1,786

120 / 200

2,40

0,63

1,512

0,83

1,987

120 / 240

2,88

0,64

1,843

0,83

2,388

120 / 250

3,00

0,65

1,950

0,83

2,488

150 / 150

2,25

0,68

1,530

0,83

1,862

150 / 180

2,70

0,60

1,620

0,83

2,240

150 / 210

3,15

0,62

1,953

0,83

2,618

150 / 240

3,60

0,63

2,268

-

-

150 / 250

3,75

0,63

2,363

0,83

3,121

180 / 180

3,24

0,67

2,171

0,83

2,694

180 / 200

3,60

0,66

2,376

0,83

2,997

180 / 210

3,78

0,65

2,457

0,83

3,148

180 / 240

4,32

0,63

2,722

0,83

3,602

180 / 250

4,50

0,62

2,790

0,83

3,754

Igény esetén lehetőség van egyedi méretű (a gyártási méretrendben nem
szereplő) kupola gyártására.
Kérésre a felülvilágító kupolák kiegészíthetők betörésvédő ráccsal, szellőző
kupola esetében rovarhálóval.

Akár

egyedi méretű
nyíláshoz igazítva!
TURBO M KFT.
FELÜLVILÁGÍTÓ RENDSZEREK
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Karbantartás

Közel két évtizedes szakmai tapasztalattal birtokunkban vállaljuk valamennyi típusú felülvilágító kupola javítását, átépítését
vagy cseréjét, valamint a hő- és füstelvezető rendszerek teljes, 28/2011. (IX.6.) BM rendelet szerinti féléves felülvizsgálatának
elvégzését. A szakmában eltöltött hosszú évek eredményeként számunkra nincs ismeretlen rendszer, vagy beszerezhetetlen
alkatrész.

Hő- és füstelvezetés jelentősége:

Épület hő- és füstelvezetés nélkül

A hő- és füstelvezető berendezések célja, hogy a tűz esetén keletkező füstöt, illetve
forró égésgázokat a szabadba vezessék. A padlószint fölötti füstmentes levegőréteg
biztosításával növelik a kiérkező tűzoltók beavatkozásának hatékonyságát, védve ezzel
az emberi életet és az anyagi javakat. Ennek legelterjedtebb módja a létesítmények
tetőszerkezetében elhelyezett kupolás hő- és füstelvezető berendezések alkalmazása.

Épület hő- és füstelvezetésel

Biztonságtechnikai felülvizsgálatok jogi háttere:
A hő- és füstelvezető rendszerek megfelelő működéséről a létesítmények
üzemeltetőjének kell gondoskodnia, valamint vagyon- és életvédelmi berendezések
lévén a felülvizsgálatok elmulasztásával járó következményeket viselnie.

Üzemeltetés szabályai:
(Forrás: 28/2011 (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról)
584. §
(1) A hő- és füstelvezető rendszert, a füstmentesítés eszközeit a vonatkozó műszaki
követelmények és a gyártó utasítások szerint kell ellenőrizni, felülvizsgálni,
karbantartani.
(2) Vonatkozó műszaki követelmény eltérő rendelkezése hiányában a hő és füstelvezető
rendszert és a füstmentesítés eszközeit félévente kell ellenőrizni és karbantartani.
(3) Az üzemeltetés, a kezelés és a karbantartás, valamint az ellenőrzés vonatkozásában
a kivitelező vagy a gyártó kezelési utasítását kell irányadónak tekinteni.
(4) A hő- és füstelvezető rendszer megfelelő működésének félévenkénti ellenőrzéséről
az üzemeltetőnek kell gondoskodnia.
(5) A rendszer működéséről és ellenőrzéséről, valamint karbantartásáról naplót kell
vezetni. A naplóban minden, a rendszerre vonatkozó megjegyzést, eseményt az
időpont megjelölésével fel kell tüntetni.
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§

Tetőkibúvó kupolák

A Meteor kupolákat tetőkibúvó kivitelben is el tudjuk készíteni, ekkor a kényelmes használat biztosítására egy gázrugó kerül
beépítése. Ideális megoldás olyan esetekben, ahol kevés hely áll rendelkezésre, de a tetőre való feljutást biztosítani szükséges. A
Meteor tetőkibúvó kupolákkal a folyosó vagy helyiség bevilágítását, vagy akár a szellőzését is biztosítani lehet.

TURBO M KFT.
FELÜLVILÁGÍTÓ RENDSZEREK
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Egyedi sávfelülvilágító kupolák

Sávfelülvilágítóink teljesen egyedi méretben
rendelhetők, minden tetőhöz és körülményhez
igazíthatóan. Íves és nyereg kialakítású
változatban készíthetők, nagy szellőzési
vagy füstelvezetési igénynél előbbi, magas
hőszigetelési
elvárások
esetén
utóbbi
előnyösebb.
A vázszerkezet készülhet natúr alumínium
proﬁlból illetve mázolt vagy porszórt acél
zártszelvényből, melynek színét a megrendelő
szabadon kiválaszthatja, fedésük pedig
bármely Magyarországon forgalomban lévő
műanyaglemezből lehetséges.

Íves donga sávfelülvilágítók:
Lábazati eleme horganyzott vagy RAL 9002 selyemfényű színezéssel ellátott acéllemezből
készül, magassága tetszőleges méretben rendelhető, teljes mértékben igazodva ezzel a
tető rétegrendjéhez. A lábazati proﬁl alapesetben 80 mm vastag szigetelés fogadására
alkalmas, de a saját gyártásnak köszönhetően ez az érték is tetszőlegesen növelhető
vagy akár csökkenthető egyaránt.
A sávfelülvilágítók vázszerkezete natúr alumínium proﬁl, ívmagassága ideális esetben
a kupola szélességének 1/6 részével egyezik meg. Megrendelői igény esetén mind a
lábazat, mind a vázszerkezet színe a teljes RAL skáláról választható. A vázszerkezet
fedése nem égve csepegő minősítésű polikarbonát lemezekből áll.

Az alkalmazott polikarbonát lemez műszaki jellemzői:
JELLEMZŐK

FÉNYÁTERESZTÉS

HŐÁTBOCSÁTÁSI
TÉNYEZŐ

SÚLYOZOTT
LÉGHANGGÁTLÁS

FELHASZNÁLÁSI
HŐMÉRSÉKLET

10 mm opál

70%

3,1 W/m2K

10 dB

120 °C

10 mm víztiszta

80%

3,1 W/m2K

10 dB

120 °C

16 mm opál

55%

2,0 W/m2K

18 dB

120 °C

16 mm víztiszta

70%

2,0 W/m2K

18 dB

120 °C

Az elkészült sávfelülvilágítók lehetnek nyíló elem nélküliek kizárólag bevilágítás céljára, de kiegészíthetők szellőztetésre illetve hő- és
füstelvezetésre alkalmas nyílószárnyakkal is. A szellőzést biztosító nyíló elemeket az UCS áltál gyártott 230V-os nyitómotorokkal látjuk
el, melyekről bővebb információt weblapunkon, a Termékeink/UCS ablaknyitó rendszerek menüpont alatt, vagy UCS katalógusunkban
talál.
Hő és füstelvezető nyílószárnyaink működtetését Meteor felülvilágító kupoláinkban is megtalálható pneumatikus munkahengerek látják
el.
Egyedi nyílószárnyaink átfolyási tényezője (Cv) = 0,55
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Nyereg sávfelülvilágítók:
Nyereg kivitelű sávfelülvilágítóink lábazata valamint vázszerkezete megegyezik donga
típusú felülvilágítóinkkal, a különbség csupán az, hogy az íves forma helyett két lejtős
tetősík találkozik a gerincben, melynek lezárása egy gerinctakaró elemmel történik. A
kialakítás előnye, hogy vastagabb, 20, 25 vagy akár 32 mm-es polikarbonát lemezek is
alkalmazhatók, így akár 1,1-es K-érték is elérhető.
Megrendelői igény esetén ennél a típusnál is mind a lábazat, mind a vázszerkezet színe
a teljes RAL skáláról választható.

A síkfedésre alkalmas polikarbonát lemezek műszaki jellemzői:
Az íves donga sávfelülvilágítókhoz alkalmas polikarbonát lemezeken kívül nyereg esetén alkalmazhatók:

JELLEMZŐK

FÉNYÁTERESZTÉS

HŐÁTBOCSÁTÁSI
TÉNYEZŐ

SÚLYOZOTT
LÉGHANGGÁTLÁS

FELHASZNÁLÁSI
HŐMÉRSÉKLET

20 mm opál

47%

1,6 W/m2K

21 dB

120 °C

20 mm víztiszta

58%

1,6 W/m2K

21 dB

120 °C

25 mm opál

40%

1,3 W/m2K

19 dB

120 °C

25 mm víztiszta

49%

1,3 W/m2K

19 dB

120 °C

32 mm opál

38%

1,1 W/m2K

18 dB

120 °C

32 mm víztiszta

48%

1,1 W/m2K

18 dB

120 °C

Nyereg kivitelű sávfelülvilágítóink szintén kiegészíthetők nyílóelemekkel, melyek mozgatásáról szellőztetés céljából 230V-os,
füstelvezetés céljából 24V-os nyitómotorok gondoskodnak.

TURBO M KFT.
FELÜLVILÁGÍTÓ RENDSZEREK

15

Speciális megoldások képekben

NAGY SZELLŐZÉSI IGÉNYEK TELJES KÖRŰ
KIELÉGÍTÉSE

16

BELSŐ TEREK IGÉNYES LEFEDÉSE

EGYEDI SZERKEZETEK
ELEKTROMOTOROS FÜSTELVEZETÉSSEL

SZÍNBEN ÉS MÉRETBEN IS EGYEDI
BEVILÁGÍTÓK

A SZERKEZET SZÍNE A RAL SKÁLÁRÓL
EGYÉNILEG VÁLASZTHATÓ

TURBO M KFT.
FELÜLVILÁGÍTÓ RENDSZEREK

Sávfelülvilágítók felújítása
A polikarbonát táblák élettartama 10-15 év közé tehető. Ezután a felülete megsárgulhat, fényáteresztő képessége
csökken, helyenként akár ki is lyukadhat.
Ezekre a problémákra jó megoldást jelent a szerkezetekben használt polikarbonát lemezek cseréje. Ilyenkor az eredeti
állapot visszaállításához a szerkezetet szétszereljük, és a bevilágító felületet biztosító táblákat újakra cseréljük. A felújítás
a legtöbb esetben normál üzem mellett elvégezhető, befejezése után a helyiségekbe újra elegendő fény jut majd.

ELŐTTE

UTÁNA

TURBO M KFT.
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Egyedi szerkezetek
BENZINKUTAK

Tornaterem oldalfal
Gárdony

HVG Székház

FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT
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Budapest

Referenciáink

RÁBA csarnok
Mór

Könyvtár

VENEZIA Fürdőszobaszalon

Barcs

Budapest

CARAMORE Járműszalon
Piliscsév

Cégünk 1996. óta számos referenciával rendelkezik, többek között:
•
•
•
•
•

AGIP - Budapest
AGÓRA KULTÚRKÖZPONT – Nyíregyháza
ARAL - Budapest
ARÉNA – Győr
AUCHAN - Budaörs, Dunakeszi, Soroksár

•
•
•
•
•
•

AUDI - Győr
AUSTROTHERM - Gyöngyös, Győr, Szekszárd
BAUMAX - Budaörs, Szeged
BKV M2 Metro - Budapest
BORSODCHEM - Kazincbarcika
BOSCH - Hatvan

•
•
•
•
•
•
•

CARAMORE járműszalon - Piliscsév
DECATHLON - Miskolc
DENSO - Székesfehérvár
EDILKAMIN – Sárvár
ELEKTROLUX – Jászberény
ELTE
FK-Raszter telephely – Miskolc

• FÖMI
• FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT
• INTERSPAR - Diósd, Szentendre,

Szolnok,

• PAKSI ATOMERŐMŰ - Paks
• PCI formaöntöde - Mohács
• PEPSI COLA, Budapest

Zalaegerszeg
• KIA SZALON - Budapest
• LIDL - Székesfehérvár

• PRAKTIKER - Budapest
• REANULT - Balassagyarmat
• SAMSUNG - Jászfényszaru

• MADER Logisztik - Hatvan
• MAN - Dunaharaszti, Pécs, Győr, Tiszaújváros
• MAPEI – Sóskút

• SCANIA - Budaörs, Törökbálint

• MÁV Peronlefedések – Budapest-Székesfehérvár
• MENTAWILL – Székesfehérvár
• MERCEDES - Jászberény
• NEMZETI MÚZEUM - Budapest
• NÉPSTADION - Budapest
• OBI - Békéscsaba, Budapest, Eger, Kaposvár, Miskolc,
Veszprém
• OMV - Budapest
• OPEL - Szentgotthárd

• SEAT - Budapest, Eger
• SKODA - Budapest, Törökbálint
• SUZUKI - Esztergom
• TESCO - Herceghalom, Kaposvár, Kecskemét,
Budapest-MEGAPARK, Nagykanizsa, Nagykőrös,
Nyíregyháza, Oroszlány, Sárbogárd, Szeged,
Szombathely, Veszprém, Zalaegerszeg
• TIBBET AND BRITTEN – Üllő
• VOLVO - Lébény
• VW-AUDI – Budapest
• ZOLLNER – Vác, Szügy
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1161 Budapest, Rákosi út 126.
Telefon: +36 1 257 9105
Fax: +36 1 257 4391
iroda@turbom.hu
www.turbom.hu

