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Füstelvezető  rendszer 
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A VELUX füstelvezetö rendszer komplett 

megoldást kínál. Lépcsőházakbari és a 

hozzájuk kapcsolódó terekben tűz esetén 

automatikusan biztosítja, hogy a felgyü- 

lemlett füst és hőmennyiség a szabadba 

távozzon. Egyben lehetővé teszi a helyisé-

gek napi természetes szellőztetését Is. 

Afüstelvezető  ablakok és a rendszerele-

mek rendelkeznek CE jelzéssel, EMI enge-

déllyel és Tűzoltósági Megfelelőségi 

Tanúsítvánnyal, megfelelnek az EN 

12101-2 szabvány előírásainak és a 

Magyar Szabványügyi Testületnek az 

ÉpítiTlények Tűzvédelme és Országos 

Tűzvédelmi Szabályzatának. 

Az épület tervdokumentációjában megje-

lölt elemeken kívül nincs szükség egyébre, 

így a termékek beszerzése egy kézbő l, 

egyszerre lehetséges. Emellett a rendszer 

felépítése Is átlátható és egyszerű  (lásd 

metsz(-,trajz). bsszeköthető  más tűzjelző  
rendszerekkel is, a vezérlések képesek 

kommunikálni egymással. 

A rendszer beüzemelését és a kötelező  
félévenkénti felülvizsgálatot a VELUX 

Magyarország Kft. kérésre elvégzi. 

A füstelvezető  rendszerről további in-

formációt (hatásos nyílásfelület, áram-

lás tényező) a www.termektarplusz.com  

oldalon talál. Javasoljuk, hogy vásárlás 

előtt mindenképpen kérje ügyfélszolgá-

latunk vagy lflS szakértők segítségét! 
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itt megadatt mankarlapen balti száIhtjuk a Szrzsketö tetapholyére. 
A sztIlitasi hatariEtó szasatasa O rendesIotzlt karesto rsaptól Indu 

Az elektromos kiegészítőkre 5 év garancia 
érvényes kivéve a KFX 100, KFX 110 és KFX 
120 jelű  terméket, melyekre a Ptk. 306. § (1) 
bekezdése alapján szavatossági jog érvé-
nyesithető. 

Integrált termékrendszer 
Beépítésliez szükséges termékek 

burkolóke ret 

Beépítésliez javasolt termékek 

beépítő  készlet 

párafékező  fólia 

A rendszer alapelernei: 
GGL vagy GGU típusú motoros működtetésű  
tetötéri ablak (1), tüstérzékelö (3), tüzjelzö (4) 
és irányítóegység (2). A rendszerhez további 
fiistérzékelők (3), tűzjel ő k (4), falikapcsolók (5) 
és esőérzökelők (6) csatlakoztathatók. 
A tetőtéri ablakhoz KFD jelű  szélterelő  lapok 
kiegészitőként kaphatók. 
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