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Světlík Acus co:
Pusťte slunce dovnitř –
a hluk ponechejte venku
Denní světlo působí na tělesné a duševní zdraví.
Proto se u domů s plochými střechami projektují
střešní okna a světlíky. Právě v hustě osídlenýcn
oblastech by měly být splněny kromě
op málních pevnostních a tepelně izolačních
vlastnos také nejvyšší požadavky na ochranu
pro hluku. Toto je jasný případ pro světlík
Acus co firmy Eberspächer – nejlepší varianta
pro ploché střechy pod sluncem!

www.etag.cz
www.tageslich echnik.at
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Špičková technika za špičkovou cenu
Co všechno střešní okna musí mít – Acus co má.
Vícevrstvá skleněná konstrukce v kombinaci s osazovacím
podstavcem vytváří nejen vysoce hodnotný vzhled,
ale zaručí také nejlepší vlastnos , snadnou
montáž a dlouhou životnost.

Hluk způsobuje stres. My máme něco pro tomu.
S hodnotami útlumu zvuku až do 39 dB přináší světlík
Acus co nové měřítko pro střechy.

Vysoká úspora energie!
Konstrukce s termicky oddělenými prvky
umožňuje hodnoty prostupu tepla
až 0,6 W/m2K a současně zamezuje
vzniku kondenzátu.

Když se do světlíku Acus co osadí
nerozbitné sklo, vznikne účinné
řešení ochrany pro krupobi , a m
již není nutné zabudovávat žádnou
dodatečnou ochranu pro proražení.

Osazovací podstavce standardně až do výšky
80 cm umožňují pohodlnou montáž.
Je jedno, zda jde o střechy osazené zelení nebo
starou střešní kry nu určenou k výměně.

Vždy hraje na jistotu.
Všechna provedení světlíku Acus co můžou
být vybavena automa ckým větracím
a samočinným odvětracím systémem.

Individuálně
dodáváme přes
100 různých velikos
s barevně stálým
lehkým hliníkovým
rámem!
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Technické parametry světlíku ACUSTICO v alterna vě
s vnější předsazenou a bez předsazené vrstvy

Izolační bezpečnostní dvojsklo
AS 4 ESG – LZR 20 – IS 8 VSG

Zasklení:
Ploché provedení

S vnější předsazenou vrstvou

Součinitel prostupu tepla

Ug = 1,1 W/m2K

Ug = 0,7 W/m2K

Světelná propustnost

78% čirý
50% Heatblock

72% čirý
54% Heatblock

Celková propustnost energie

62% čirý
32% Heatblock

54% čirý
28% Heatblock

Zvuková neprůzvučnost

38 dB

39 dB

Vodotěsnost

nezatéká

nezatéká

Třída reakce na oheň

A1

A1

Izolační bezpečnostní trojsklo
AS 4 ESG – LZR 8 – MS 4 Float – LZR 10 – IS 6 VSG

Zasklení:

Ploché provedení

S vnější předsazenou vrstvou

Součinitel prostupu tepla

Ug = 0,9 W/m2K

Ug = 0,6 W/m2K

Světelná propustnost

70% čirý
50% Heatblock

64% čirý

Celková propustnost energie

50% čirý
32% Heatblock

43% čirý

Zvuková neprůzvučnost

36 dB

37 dB

Vodotěsnost

nezatéká

nezatéká

Třída reakce na oheň

A1

A1
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Kruhové provedení světlíku Acus co R8
Kruhové provedení světlíku Acus co R8 je efek vní variantou
splňující i ty nejnáročnější architektonické a este cké
požadavky pro ploché střechy.

Osazovací podstavec je kruhového tvaru a těsně navazuje
na kopuli s vnějším obvodem osmihranného tvaru.

Nová generace
kruhových světlíků
Acus co R8
představuje cenově
příznivou variantu
kruhového zasklení.

Izolační sklo je osazeno ve vnitřním plastovém rámu
s přerušeným tepelným mostem a společně jsou
integrovány ve vnějším hliníkovém krycím rámu
v osmihranném provedením po obvodě.

Eberspächer Tageslich echnik s.r.o
Úvoz 666, 664 61 Rajhrad
Česká republika
Telefon (+420) 545 234 021
(+420) 545 234 022
e-mail: info@etag.cz
www.etag.cz

