
CI sistem B tipi tonoz õ õklõk bandõ
Avrupa çapõnda onaylanan ilk tonoz õ õklõk bandõ

Enerji verimlili i ve statik üstünlük



LAMILUX CI felsefesi

Mü terilerimizin elde etti i fayda tek dayana õmõz olup, icraatlarõmõzõn temelini olu turmaktadõr. Bunun yerine getirilmesi 
için, mü teri kazancõnõn ve irket oda õnõn bir olmasõ, özde le mesi  ve uyu masõ gerekir.
LAMILUX olarak, ticari faaliyetlerimizi ve mü terilerimizle her gün payla tõ õmõz yakla õmõmõzõ yönlendiren bu temel 
dü ünceleri irket felsefesiyle tarif ediyoruz:

Customized Intelligence – mü teriye programlõ olarak hizmet etmek:

Bizim için anlamõ, mü terilerimiz için önemli olan her alanda, en üst düzeyde hizmet etmek ve hizmet liderli ini üstlenmektir, 
özellikle:

teriye maksimum yararõ sa lamak 
õm önde olmak 

õzlõ, yalõn, güvenilir ve  güler yüzlü olmak 
õ manlõ õ sunmak 

iye özel çözümler sunmak 
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Avrupa onaylõ mükemmel õsõ yalõtõmõ

LAMILUX CI sistem B tipi tonoz õ õklõk bandõ, õsõ koruma 

de erleri tüm AB bölgesi çerçevesinde test edilen ve ilgili 

sertiÞ kalarla onaylanan ilk tonoz õ õklõk bandõ sistemidir. Bunu 

tüm yapõ bile enlerinin mükemmel, güçlü uyumu sayesinde 

gerçekle tiriyoruz.

  

Emniyetinizi güvence altõna alan bir belge - kalite sertiÞ kamõz

Çe itli uygulamalarla testlerden geçirilen yapõ elemanlarõnõn 

kullanõmõnõ, LAMILUX kalite sertiÞ kasõyla güvence altõna alõyoruz. 

Bu ekilde mü terilerimize testlerden geçirilen de erlerin üretilen 

her tonoz õ õklõk bandõnda geçerli oldu unu onaylõ õsacasõ, 

biz verdi imiz sözü yerine getiriyoruz!

LAMILUX CI sistem B tipi tonoz õ õklõk bandõ
Optimum enerji bilançosu için Almanya ve Avrupa çapõnda onaylõ, eksiksiz termik ayrõmlõ ilk tonoz õ õklõk bandõ

Yük. müh. Joachim Hessemer

Teknik Müdür
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õnda   

 (Uw de eri) ve proÞ llerde (Ufde eri) õsõ yalõtõmõ konusunda bir artõ

õma kapasitesinde bir artõ

õ

õ õsõ korumasõ: 

 bir Alman üreticinin Avrupa teknik onaylõ ilk 

 tonoz õ õklõk bandõ

Üstün olanõ daha iyi yaptõk
Sektöründeki ilk üretici olarak, Avrupa sertifikalõ bir tonoz õ õklõk 

bandõ sisteminin en iyi Uw de erlerine ula tõk.

Uw de eri nedir?

õsaca: Binanõn enerji bilançosu açõsõndan büyük bir anlam ta õyan 

sõcaklõk geçirme katsayõsõ. Basitçe söylemek gerekirse, Uw de eri, bir 

tonoz õ õklõk bandõnda kullanõlan tüm yapõ elemanlarõnõn sõcaklõk geçirme 

katsayõlarõndan olu ur, yani; Camõn Ug de erinden ve ayak proÞ llerinin, 

kiri  proÞ llerinin, kanatlarõn çerçeve proÞ llerinin ve ön cephelerin kavrama 

proÞ llerinin Uf ve  de erlerinden olu ur. lgili yüzeyler temelinde tüm bu 

de erler,  õsõ tekni i de erlendirmesi için gereken Uw de erini verir.

Yeni tonoz õ õklõk bandõ neslinde Almanya'daki geli mi

Almanya ve Avrupa teknik onayõna 
yönelik olarak alõnan geli mi  genel in aat 

denetimi onayõ 

%64'e varan oranda

%59'a varan oranda

  %6'ya varan oranda   *

   %48'e varan oranda   *

Onay türü

Kar yükü
ta õma kapasitesi 

(onaya göre)

Rüzgar emi
ta õma kapasitesi 

(onaya göre)

Uw de eri: 
Tonoz õ õklõk bandõ

Uf de eri: 
ProÞ l

* onayda sistemin tamamõ için ispatlanan õsõ korumasõyla
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enerji tasarrufu ve korumasõ – patentli yapõ bile enleri ile.

 Teknolojimiz: E sõcaklõk yük konvertörü (ITL)

Güvenlik – tüm konstrüksiyonun kar ve rüzgar yüklerine kar õ 

 yüksek stabilitesi sayesinde. Teknolojimiz: Aktif genle me emici   

 (ADA) ve Dinamik moment kontrolü (DMR)

DIN 18234 uyarõnca önleyici yangõn korumasõ 

 Teknolojimiz: Do rusal yangõn geçi  korumasõ (LDS)

Uluslararasõ standartlar õnca duman ve õsõ  

 tahliye sistemi olarak CI sistem B tipi tonoz õ õklõk bandõ.

Uw = Ug/p x Ag/p + ∑ Ufi x Afi / (Ag/p + ∑ Afi)

Ug/p  =  Camlarõn/panellerin sõcaklõk geçirme katsayõsõ 

∑ Ufi =  Ayak proÞ llerinin, kiri  proÞ llerinin, kanatlarõn çerçeve  

  proÞ llerinin ve çatõ tepelerinin kavrama proÞ llerinin   
  sõcaklõk  geçirme katsayõlarõnõn toplamõ
A  =  ilgili yüzey oranlarõ



LAMILUX CI sistem B tipi tonoz õ õklõk bandõ, yüksek gün õ õ õ giri ini, mükemmel õsõ yalõtõmõnõ ve rüzgar ve kar 

yüklerinden kaynaklanan yo un zorlanmalarda statik güvenli i bir araya getirir. Bu özellikler, birbirine mükemmel 

ekilde adapte edilmi  çok sayõda yenilikçi bile enden olu an modüler bir genel sistemle sa lanõr.

CI sistem B tipi tonoz õ õklõk bandõ
Ayrõntõda enerjik ve statik zeka 

 

rusal 
yangõn geçi  korumasõ   

Sayfa 10
y



sõcaklõk
yük konvertörü     

 Sayfa 6

DMR  Dinamik
moment kontrolü    

       Sayfa 14

genle me emici   
Sayfa 7

Ayrõntõlõ teknik bilgileri http://www.lamilux.de 

adresindeki internet sayfamõza bulabilirsiniz

Ba lõk yüksekli i

õnlõk Uzunlu

Boydan görü  açõsõ:

Ba lantõ ölçüsü

u

õnlõk Geni li

Geçi  

ölçüsü



Isõ tekni i hesaplamalarõ sürekli bir ürün optimizasyonunun 

en önemli araçlarõ arasõndadõr. Ürünlerimizin optimum mü teri 

yararõ sa lamasõ u anlama gelir: Termik köprüleri ortadan 

kaldõrmak ve kompozit yapõ parçalarõmõzõn hiç birinin yo u ma 

nedeniyle "terleme" yapmamasõnõ sa lamak. Çalõ mamõzõn 

sonucu: Tonoz õ õklõk bandõ konstrüksiyonunun ayak ucunda 

akõllõ bir genel sistem.  

E sõcaklõk e rileri akõ õnõn optimizasyonunda bize en iyi 

sonuçlarõ veren en önemli yapõ parçalarõmõzdan biri, e sõcaklõk 

yük konvertörüdür (ITL). Bu konvertör, termik köprüsüz bir ayak 

ucunu garanti eder.
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ITL – En üst düzeyde enerji verimlili inden yararlanõn

Þ linde ola anüstü Uf de erleri ve õsõ yalõtõmõnda daha da iyi de erler

Þ li daha fazla yük ta õyabilir

u ma riski belirgin bir ekilde azaltõlõr

õrmasõ optimize edilir

õ düz iç görünüm

Prensip:

E sõcaklõk yük konvertörü (ITL) yükü do rudan tonoz õ õklõk 

bandõnõn alt konstrüksiyonuna aktarõr. Böylece ayak proÞ li 

yüksüz ve gerilimsiz hale gelir, bu da yüksek õsõ yalõtõmõ sa layan 

malzemelerin kullanõlmasõna olanak verir.

Olumlu etki:

ITL teknolojisiyle optimum sõcaklõk akõ larõnõ ve bununla birlikte 

tonoz õ õklõk bandõnõn ayak proÞ linde dü ük yo u ma tehlikesini 

garanti ediyoruz.

E sõcaklõk yük konvertörü
õ õmõz yeniliklerle termik köprüden kurtulduk

E sõcaklõk

yük konvertörü (ITL)

Plastik ayak proÞ li

Germe konsolu

CI ENERJ

1

1



Yeni bir teknoloji olan aktif genle me emici (ADA), a õrõ 

hava ko ullarõnda ekstra güvenlik sa lar. Cam contasõ, kiri  

bölümünde artõk yerinden kayamaz. 

ADA, germe kayõ larõ ve tonoz õ õklõk bandõndaki contalar 

arasõndaki genle me farklarõnõ dengeler. Böylece, tonoz õ õklõk 

bandõ konstrüksiyonuna yüksek yükler bindi inde de contalarõn 

dõ arõ kaymasõ önlenir.

Prensip:

Contalar germe kayõ õyla boydan boya, itmeye dayanõklõ ekilde 

ba lanõr.

Olumlu etki:

ADA sistemi, germe kayõ õ ve tonoz õ õklõk bantlarõ içindeki 

contalarõn arasõndaki genle me farklõlõklarõnõ emer.
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Aktif genle me emici
Akõllõ yapõ parçalarõ ile sa lamlõk

ADA sistemli alüminyum

germe kayõ õ

Cam

Alüminyum 
kapak çerçevesi

ADA - Ayrõntõda güvenlik

õsõya kar õ konstrüksiyon için optimum koruma

õzdõrmazlõk elemanlarõ kuvvete ba lõ ve kalõbõna uygun ekilde ba lanmõ tõr

õ larõ; aksesuarlar, gölgeleme sistemleri, kapaklar ve bakõm düzenekleri için   

 entegre kõlavuz raylara sahiptir.

B tipi tonoz õ õklõk bandõ

1

1
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Ta õyõcõ kiri  proÞ liUzunlamasõna alanda ayak proÞ li

õ õklõk bandõ, her yapõ elemanõnõn 

yüksek enerji verimlili ine kendi katkõsõnõ sa ladõ õ, õsõ yalõtõmõ 

yapan bütünsel bir sistem olu turur. Mükemmel bir õsõ yalõtõmõ 

için, ayak profilinde ve ta õyõcõ kiri  profilinde de sõcaklõk 

akõ larõ optimize edildi. Burada Uw de eri, tüm yapõ bile enleri 

dahil olmak üzere tüm tonoz õ õklõk bandõ konstrüksiyonunun 

õsõ geçi  de erini açõklar.

õf noktasõ olmayan õsõ yalõtõm bölgeleri için optimize edilen e sõcaklõk e risi ve sõcaklõk 

akõ larõ, konstrüksiyonun tüm bölgelerinde mükemmel bir õsõ korumasõ olu turur. 

Avantaj: Dü ük dõ  sõcaklõklarda da konstrüksiyonun iç tarafõ so umaz. 

Olumlu etki: ma riski ciddi ölçüde azaltõlõr.

Uzunlamasõna alanda ayak Kanat ve kapak siste

õmlanan sürdürülebilirlik 
TIP Total Insulated Product

20,0 ° C

-5,0° C

CI ENERJ

1 2 3

1

2
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B tipi tonoz õ õklõk bandõ

Çatõ tepe kenar proÞ li

õndaki kapsamlõ õsõ koruma teknolojisi, Avrupa genelinde izin verilen tonoz õ õklõk bandõnõn en 

iyi Uw de erlerine sahip olmasõnõ sa lõyor. Enerji verimlili i özellikleri test edilmi  ve ETAG 010 uyarõnca ispatlanmõ tõr. 

Bununla birlikte, tonoz õ õklõk bandõ sisteminin proÞ l alanõndaki dengeli yalõtõm özelli i belgelenmi  oluyor. Uw de erleri 

sipari  durumunda ücretsiz olarak hesaplanõr ve kalite sertiÞ kasõyla onaylanõr.

Cephe alanõndaki ayak proÞ li

e ve yüzey alanõnda enerji açõsõndan verimli yapõ 

elemanlarõnõn yapõ õnda da 

kanõtlandõ õ gibi kõvrõmsõz e sõcaklõk e risi akõ larõ sa lar. Bir 

taraftan iyi bir õsõ yalõtõmõ elde edilirken, di er  taraftan sõcaklõ õn 

neden oldu u esnemeler engellenir, böylece tonoz õ õklõk bandõ 

her zaman sõzdõrmaz bir genel sistem olu turur.

Çatõ tepe kenar proÞli alanõndaki ayak proÞ liisteminin çatõ ba lõ õ proÞ li

CI ENERJ

Optimum e sõcaklõk e
zayõf noktasõ olmayan kesintisiz õsõ yalõtõm bölgeleri için

4 5

3

4

5



Di er bir yapõ parçasõ olan dinamik moment kontrolü (DMR) 

sayesinde CI sistem B tipi tonoz õ õklõk bandõ, fõrtõnalõ havalarda 

ve yüksek kar yüklerinde daha fazla güvenlik sa lõyor.

Prensip:

DMR yayõ yardõmõyla camlar gerilimleri optimize edilmi  ekilde 

yerle tirilir, yani yük altõnda da tanõmlanmõ  bir tutma gücüyle 

kendi konumlarõnda emniyete alõnõr.

Olumlu etki:

Tonoz õ õklõk bandõ konstrüksiyonuna büyük yükler uygulandõ õnda, 

polikarbonat paneller gerilimleri optimize edilmi  ekilde kalõr ve 

yükler optimum oranda emildi i ve bununla birlikte yaylandõ õ için 

en iyi ekilde güvenceye alõnõr. 

DMR - Yüksek rüzgar yüklerinde koruma

õk durumda da kapaklar yüksek stabiliteye sahiptir

ekilde sabitlenir

ekilde yerle tirilen çok mafsallõ traversler sayesinde kanat   

 sistemleri  için ek koruma sa lanõr.

Cam
Cam çõtasõ

DMR yay

Alüminyum

kapak çerçevesi

Dinamik moment kontrolü

1

1
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Prensip: 

CI sistem B tipi tonoz õ õklõk bandõ, örne in bir çerçeve gibi alt 

konstrüksiyona sabitlenen termoplastik bir ayak proÞ line sahiptir. 

Çatõ kaplamasõ, genelde kenara kadar yukarõ çekilir ve böylece 

tonoz õ õklõk bandõnõn ayak proÞ linin altõna dö enir.

Bina geneline yayõlan bir yangõn çõkarsa, çatõ kaplamasõ açõklõ õn 

iç tarafõndan alev alõr. Çatõ kaplamasõ, bir "ate leme Þ tili" gibi 

çatõnõn dõ  yüzeyine do ru yanmak istedi i için, termoplastik ayak 

proÞ li parçasõ yüksek sõcaklõk nedeniyle do rudan kenarõndan 

yumu ar ve çatõ hattõnõn yanan kenarõna oturur. Plastik ve alt 

konstrüksiyon arasõnda olu an yeni ba lantõ nedeniyle, yanan 

oluklar otomatik olarak yalõtõlõr, oksijen beslemesi kesilir ve 

alevler söner.

Olumlu etki:

Do rusal yangõn geçi  korumasõ leme Þ tili 

etkisi "durdurulur" ve alev atlamasõ meydana gelmez. Ayak proÞ li 

yangõn süresi boyunca sa lam kalõr, çünkü üstte bulunan bir 

metal proÞ l sayesinde so utulur ve sertle tirilir.

Do rusal yangõn geçi  korumasõ
DIN 18234 sayesinde yangõn güvenli i

Çatõ kaplamasõ, bir "ate leme 

Þ tili gibi çatõnõn dõ  tarafõna 

do ru yanar.

LDS – akõllõ yangõn koruma tekni i

õnca yangõnõn çatõdaki  

 çatõ geçi leri alanõnda yayõlmasõnõ önler

õ õklõ bandõ çevresinde a õr çakõl safra   

 tabakalarõnõ gereksiz hale getirir

1. A ama

O
2

õ kaplamasõnõn 

üzerine oturdu ve alevleri 

bo õnõn çatõnõn dõ  

yüzeyine kadar yayõlmasõ 

engellendi.

2. A ama

S
T

O
P

P

O
2

klim artlarõ ve UV õ õnlarõna 

kar õ yüksek dayanõklõlõk

Cam elyafõyla güçlendirilmi  polyesterden üretilen camlar, özel 

malzeme özellikleri sayesinde UV õ õnlarõna ve iklim artlarõna 

kar õ yüksek bir dayanõklõlõ a sahiptir.

Bu tonoz õ õklõk bandõ, özellikle çatõnõn altõnda yüksek kimyasal 

tehlikenin oldu u üretim alanlarõnda (örne in tala lõ üretimde 

so utucu ya larõn buharla tõ õ alanlar) geli tirildi. Camlarda, 

uzun zaman dilimleri boyunca kimyasal agresif maddelerin PC'de 

yol açtõ õ türden malzeme kõrõlganlõ õ ya da gerilim çatlaklarõ da 

meydana gelmez.

Jel kaplamanõn mavi õ õk geçirgenli i, yakla õ õnda 

bir õ õk geçirgenli i sa lar.

Cam elyafõyla güçlendirilen camlar 
eni malzemelerle uzun ömürlü

11
B tipi tonoz õ õklõk bandõ
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Tüm yangõn kurbanlarõnõn yüzde sekseni duman zehirlenmesinden 

ölüyor. Bu nedenle bütünsel bir yangõn koruma konsepti içindeki 

duman ve õsõ tahliye sistemleri vazgeçilmezdir. RWA sistemleri, 

kaçõ  yollarõnõ daha uzun süre dumansõz tutar ve itfaiyeye 

yangõnõn kayna õna ula ma olana õ verir.

CI sistem B tipi tonoz õ õklõk bandõ, ihtiyaç durumunda, EN 12101, 

2. bölümünün tüm istemlerini kar õlayan duman ve õsõ çekme 

cihazlarõyla donatõlmaktadõr. 

 duman ve õsõ tahliye sistemleri
õ amak için hava

Kapaklar açõkken bile sa lam

Örne in çift kapak ba õna 2 çarpõ 2 metrelik büyük kapak ölçülerinde 

bile, açõk durumda güçlü rüzgarlarõn neden oldu u büyük yüklerde 

en yüksek güvenli i sa larlar. Bu özellik, süspansiyonlu ekilde 

yerle tirilen ve do rudan kapak konstrüksiyonuyla ba lantõlõ olan 

çok mafsallõ traverslerle sa lanõr.

RWA'lar çift ve tek kapak olarak entegre edilir, bunlar ihtiyaç 

durumunda termikdevreye sokma, termik ve CO2 uzaktan devreye 

sokma ya da elektrikli uzaktan devreye sokma yoluyla açõlan çift 

ve tek kapak olarak entegre edilir. Bu duman çõkõ  kapaklarõ, 

hem havalandõrma (elektrikli/pnömatik) hem de iyi havalarda 

havalandõrma (pnömatik) amacõyla devreye sokulabilir.

LAMILUX CI Sistem B tipi duman asansörü çift kapak

LAMILUX CI sistem B tipi duman asansörü tek kapak

Kar yükü 
için EN 
sõnõfõ 

SL 500

SL 500

SL 800

SL 800

SL 800

SL 500

SL 800

SL 800

SL 800

SL 500

RWA Tek kapak Tip’ine genel bakõ

Tip / 

ölcü cm

Geometrik 

Giri  Alanõ

AG/m2

Aerodinamik 

etki eden 

açma alanõ 

AG/m2

RWA Çift kapak Tip’ine genel bakõ

Tip / 

ölcü cm

Geometrik 

Giri  Alanõ

AG/m2

Aerodinamik 

etki eden 

açma alanõ 

AG/m2

Kar yükü 

için EN 

sõnõfõ 
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B tipi tonoz õ õklõk bandõ

Havalandõrma kapaklarõ için çe itli 

mekanizmalar:

õrma mekanizmasõ ile elektrikli

Havalandõrma 
kapa õnõn silindir 

uzunlu u

300 mm

500 mm

750 mm

230V elektrikli 
motor

24V elektrikli 
motor

x

x

x x

x

elektrikli

pnömatik

x

x

x 
(2 m tonoz õ õklõk bandõ 

eninden itibaren)

Rüzgar iletme deß ektörü

Opsiyonel havalandõrma 

mekanizmasõ

Dinamik moment kontrolü (DMR): Çok noktalõ yerle im sayesinde, 

polikarbonat panellerin gerilim optimizasyonu korunur ve böylece en iyi ekilde 

güvenceye alõnõr (sayfa 10).

Dinamik moment kontrolü (DMR): Çok noktalõ yerle im sayesinde, 

polikarbonat panellerin gerilim optimizasyonu korunur ve böylece en iyi ekilde 

güvenceye alõnõr (sayfa 10).

Rüzgar iletme deß ektörü

süspansiyonlu ekilde 

yerle tirilen 

çok mafsallõ traversler

Açma silindiri
õ

CI sistem B tipi duman asansörü 

tek kapak

CI sistem B tipi duman asansörü 

çift kapak

CI sistem B tipi havalandõrma kapa õ

Tip/
Boyut 

cm

120/100

120/200

150/100

Kapak tiplerine 
toplu bakõ

150/200
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Produktbezeichnung: 2 Stück  CI-System Lichtband B

Ausführung nach: europäische technische Zulassung ETA-09/0347

Herstellungsjahr: 2010

Ausführungsvariante: Abmessungen: Breite 3,30  x  Länge 28,0m

 Verglasung: Typ „PC10 + PC10 + GFUP“

 Bogenradius: 3,59m

 Tragsystem: 2-Feld (Abstand Profi le 1,054m)

Technische Daten: Zulässige Schneelast:  s = 1,50KN/m²

 Zulässige Windsoglast:  w = 0,80KN/m²

 U-Wert Verglasung:  UP = 1,6W/(m²K)

 U-Wert Lichtband:  UW= 1,6W/(m²K)

Einbau und Verwendung gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.1-……

Rauch- und Wärmeabzug: 3 Stück  NRWGs gemäß EN 12101-2

Eingebaute RWA-Gerätetypen:  2 x Rauchlift BE 120/200

  1 x Rauchlift BD 300/200

Aerodynamisch wirksame Fläche:  7,15m² Gesamtfl äche

Leistungsklassen nach EN 12101-2:  Re 50 ; SL 500 ; WL 1500; T (00) ; B300

Anschlageinrichtung: 10 Stück  CI-System Lichtband AP  gemäß EN 795

Leistungsklasse nach EN 795:  Klasse A für 2 Personen, Bruchkraft 11KN

Rehau, den 26.02.2010  Dipl. Ing. Joachim Hessemer  (Technischer Leiter)

LAMILUX

Heinrich Strunz GmbH

Zehstraße 2

95111 Rehau

Hiermit bestätigen wir Ihnen die Übereinstimmung der Bauausführung mit den oben aufgeführten 
internationalen Leistungsklassen.

bu belgeyle, bina uygulamasının, 

yukarıda anılan uluslararası performans sınıfl arına uygun oldu unu teyit ediyoruz.

LAMILUX kalite sertiÞ kasõ - güvenli inize yönelik bir belge

Bu belgeyle, her teslimatta teslim edilen ürünün kalitesini mü terilerimize ispatlõyoruz. Böylece, gün õ õ õ sisteminin tutarlõ bir 

ekilde ürün onaylarõna ve burada talep edilen teknik standartlara uygun olarak üretildi ini ve hayata geçirildi ini kanõtlõyoruz.
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Avrupa onaylõ
õnõ yapõyoruz:  

Kalite sertiÞ kamõz bunun teminatõdõr

Avrupa Teknik Onayõ (European Technical Approval) ETA

ETA, bir in aat malzemesinin AB üye ülkelerinde teknik kullanõlabilirli inin genel olarak kabul edilen ispatõdõr. CI sistem B tipi 

tonoz õ õklõk bandõnõn test edilmesi sõrasõnda, de erlendirme, Avrupa Teknik Onaylar Organizasyonu tarafõndan hazõrlanan 

onay yönetmeli ine (ETAG) göre yapõldõ. Burada LAMILUX'a verilen onay, münferit AB ülkelerindeki in aat hukuku istemlerini 

kar õlamak için tüm önemli ürün niteliklerini dikkate almaktadõr.



CI sistem B tipi tonoz õ õklõk bandõ, Avrupa çapõnda geçerli 

çok sayõda testte çok sa lam ve enerji açõsõndan çok verimli 

sistem olarak yüksek kalitesini ispatladõ ve bu durum, çok 

sayõda test belgesiyle ve Avrupa onayõyla belgelendi.

Testler:

õnõ kar õlar

õ koruma özellikleri ETAG 010 uyarõnca test edildi

õzdõrmazlõ õ da ETAG 010 uyarõnca test edildi

õn güvenli õnca kanõtlandõ

õn dolu darbelerine kar õ

 yönergelerine göre test edildi

õn yangõ õnca   

 sõnõß andõrõldõ

õn erime özelli õnca ispatlandõ

õnca "sert çatõ" olarak test edildi

õnca test edildi ve sõnõß andõrõldõ

me önleyici õzgaralar, sürekli dü me önleme güvenli i   

 açõsõ õnca test edildi

isel koruma donanõmõ lama noktasõ

 uyarõnca test edildi

 dü me önleme güvenli

Sürdürülebilir yapõ üretimi - 
Enerji verimlili i, sa lamlõk, önleyici yangõn korumasõ

B tipi tonoz õ õklõk bandõ
15
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õ ba lõ õ

Montaj durumu: Düz e imli çatõ

Montaj durumu: Çatõ ba lõ õ sürgüsü

Çatõ ba lantõ seçenekleri

Montaj seçenekleri

CI sistem B tipi tonoz õ õklõk bandõ, çatõ montaj ve çatõ 

ba lantõ seçeneklerinin çe itlili iyle öne çõkõyor. Modüler 

yapõsõ sayesinde CI sistem B tipi tonoz õ õklõk bandõ, bireysel 

ihtiyaçlara mükemmel bir ekilde uyarlanabilir - büyük, 

mimari bo  alanlarõn ifade tarzõdõr.

Burada çe itli montaj durumlarõ görülmektedir: Tonoz õ õklõ 

bandõnõn düz çatõya ve düz e imli çatõya, çatõ ba lõ õ sürgüsü 

õ ba lõ õ õ. 

Betonarme

Çelik sac açõsõ
t  2 mm

yapõ tarafõ

Çatõ hattõ

õtõm

sac dirsek

Çelik sac gövdeye
kenar üstüne montaj

Montaj durumu: düz çatõ

Mimari bo  alan

Çerçeve üst 
kemerinin 
yatay takviyesi

Ah ap tutkal ba lantõsõ

sac dirsek

Çatõ hattõ

Çelik sac gövdeye
Ah ap tutkal ba lantõsõ

Çerçeve üst kemerinin 
yatay takviyesi

montaj 
t  2 mm

Buhar bariyeriyle 
sac dirsek

Çatõ hattõ

õtõm

Trapez sac

Ba layõcõ

Çelik sac gövdeye
montaj

õtõm

Sa lamlõ õ ispatlandõ

Çatõ kenarõ çe itlerinde örne in çelik sac kasalara, ah ap 

tutkal ba lantõlarõna ya da betonarme kenarlara montaj 

yapõlabilir.

LAMILUX tarafõndan sunulan tüm çelik sac kasalarda 

ispatlanabilen ta õma kapasitesi ilk sõradadõ õlan ispat, 

so uk biçimlendirilen sac yapõ elemanlarõ için Avrupa normu 

olmamasõ õlõ ine göre 

sunulmaktadõ õn ta õma kapasitesini garanti 

etmek için, EN 10147'ye göre tanõmlanan bir minimum ta õma 

kapasitesine (germe sõnõrõ) sahip uygun saclarõn kullanõlmasõ 

gerekir. Bu nedenle, LAMILUX tarafõndan teslim edilen tüm 

çelik sac kasalar en azõ

çelik kalitesindedir ve germe sõnõrõ 280 N/mm²'dir.

Ta õyõcõ olmayan bölümlerde sõklõkla kullanõlan DX 51 D çelik 

kalitesinin (yüksek oranda geri kazanõlmõ  çelik hurdasõ içerir) 

tanõmlanmõ  germe sõnõrõ (0 N/mm²)'dir ve bu nedenle ta õyõcõ 

yapõ bölümlerinde kullanõlamaz.

õ  ölçülere sahip ya da bu tür dü ük çelik 

kalitesindeki çerçeveler, kendi a õrlõklarõ ve kar ve rüzgâr 

yükleri nedeniyle tüm tonoz õ õklõk bandõnõn çökmesine yol 

õzca tarafõmõ

uygun bir yüksek çelik kalitesi gerçek güvenli i garanti eder.
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B tipi tonoz õ õklõk bandõ

Örne in ses ve õsõ yalõtõmõnõn yanõ sõra õ õk geçirgenli i ve yangõn 

sõnõfõ ile ilgili farklõ istemler için CI sistem B tipi tonoz õ õklõk bandõ 

çok sayõda cam çe idi içermektedir.

LAMILUX, standart olarak çok katmanlõ, opal renkli polikarbonat 

paneller (yansõmasõz) sunmaktadõr. Ayrõca ek Þ yat ödemeden renksiz 

paneller de sunulmaktadõr. Cam alternatiß erinin Ug de erleri 2,8 ile 1,5 

õndadõ õcõ bir UV korumasõyla donatõlan panellere 

kõsmen heatstop eklenebilir. Ayrõca, aynõ zamanda eriyebilen bir 

yüzey olarak da kabul edilen "sert bir çatõ" da mümkündür.

Cam çe itleri
itlilik

Tip: PC 10-4 kat +PETG 
Ug de eri: 2,3 W/(m2

õtõm de eri: 27 dB
õ malzemesi sõnõfõ: B2 yanmadan damlama yapar

I õk geçirgenli i: yakla õk %54

Tip: GFUP +GFUP  
Ug de eri: 2.7 W/(m2

õtõm de eri: 20 dB
õ malzemesi sõnõfõ: B2 yanmadan damlama yapar

I õk geçirgenli i: yakla õ

CI ENERJ

Özel camlar: Boyutlar ve teslim süresi için ba vurunuz

g de õnca verilmi tir. Tonoz õ õklõk bandõnõn õsõ tekni i hesaplamasõ 
(Uw) için, camõn yatay montaj durumundaki gerçek õsõ geçi  de erleri ve ayak proÞ lleri, çatõ tepesi proÞ lleri ve kapak 
proÞ lleri dahil olmak üzere proÞ l konstrüksiyonunun õsõ geçi  de erleri kullanõlmalõdõr.

Tip: PC 10-4 kat 
Ug de eri: 2,5 W/(m2

õtõm de eri: 17 dB
õ malzemesi sõnõfõ: B1 yanmadan damlama yapar

I õk geçirgenli i:  yakla õ

EN 13501 uyarõnca yangõn sõnõfõ
g de eri: yakla õ

Tip: PC 16-6 kat 
Ug de eri: 1,8 W/(m2

õtõm de eri: 20 dB
õ malzemesi sõnõfõ: B2 yanmadan damlama yapar

I õk geçirgenli i:  yakla õ

EN 13501 uyarõnca yangõn sõnõfõ
g de eri: yakla õk %50 

Tip: PC 16-6 kat + GFUP 
Ug de eri: 1,8 W/(m2

õtõm de eri: 21 dB
õ malzemesi sõnõfõ: B2 yanmadan damlama yapar

I õk geçirgenli i: yakla õk %41
EN 13501 uyarõnca yangõn sõnõfõ: E(dO)
g de eri: yakla õk %38

Tip: PC 10-4 kat + PC 10-4 kat  
Ug de 2

õtõm de
õ malzemesi sõnõfõ: B2 yanmadan damlama yapar

I õk geçirgenli i:  yakla õk %37
EN 13501 uyarõnca yangõn sõnõfõ
g de eri: yakla õ

Tip: PC 10-4 kat + PC 10-4 kat + GFUP 
Ug de 2

õtõm de eri: 20 dB
õ malzemesi sõnõfõ: B2 yanmadan damlama yapar

I õk geçirgenli i: yakla õk %31
EN 13501 uyarõnca yangõn sõnõfõ: E(dO)
g de eri: yakla õk %31

Tip: PC 10-4 kat + GFUP 
Ug de eri: 2.4 W/(m2

õtõm de eri: 20 dB
õ malzemesi sõnõfõ: B2 yanmadan damlama yapar

I õk geçirgenli i: yakla õk %51
EN 13501 uyarõnca yangõn sõnõfõ: E(dO)
g de eri: yakla õ
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Bu bro ürde gösterilen teknik bilgiler baskõ a amasõndaki son bilgilerdir ve de i iklik gösterebilirler. Teknik bilgilerimiz; hesaplamalara, tedarikçi bilgilerine dayanmaktadõr veya ba õmsõz 

bir test merkezinin geçerli normlara göre yaptõ õ testler kapsamõnda belirlenmi tir. 

Plastik camlarõmõzõn õsõ geçirme katsayõlarõ õnõrlõ elemanlar yöntemine" göre izolasyon camlarõ erlerle hesaplanmõ tõr. Burada uygulamaya ve 

spesiÞ k plastik nitelikleri hesaba katõ õ  yüzeyleri arasõndaki sõcaklõk farkõ õmlanmõ tõr. Çalõ ma de erleri test için öngörülmü  ebatlara sahip test 

parçalarõnõ temel alõr. Teknik de erler için bunun dõ õnda ba ka garanti verilmez. Özellikle montaj durumlarõnõn de i tirilmesi veya yapõdaki ek ölçümlerde bu durum söz konusudur.
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