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Greenlite

Greenlite, det ‘grønne’ glastag
Det bæredygtige alternativ til plastic
Taglys og ovenlys er meget populære måder at få naturligt dagslys.

Før i tiden

blev disse næsten kun lavet syntetiske materialer . Som markedsledende i
glastags struktue, introducerer Brakel nu et glastag som giver den mest effektive
mulige brug af den værdifulde naturlige ressurce af lys og luft .

Fremtidens dagslyssystem
Bæredygtig, energieffektiv og transparent. Udover at tillade dagslys indtrængningg
bidrager Brakel glastag også til en effektiv daglig ventilation.
Greenlite triple version leverer herved , med en U-værdi på 0.52 W/m 2K, den højeste
ydelse takket være en triple-lags struktur og indglasning .

Også i en triple version
U = 0.52 W/m 2K

Lavet efter mål:
Defor velegnet for nybygning og renoverings projekter
Greenlite kombinrer en høj isoleringsværdi med fremragende gennemsigtighed. Glastaget
har en hældning på 3° og kan fåes med kort leveringstid i enthvert ønsket mål og ﬂange
ﬂange størrelse. Dette sikrer altid at det passer perfekt til både eksisterende og nye understrukturer. Greenlite’s moderne design er en nydelse for øjet.

Grønne bygningsprodukter
Som en af de førende leverandører indenfor sit felt, tilstræber Brakel at forblive pionéer på området for virksomhedens sociale
ansvar. I betragtning af at vi med vore produkter, leverer det bedste naturen har at tilbyde, er det kun naturligt , at vi også drager
omsorg for miljøet. Vi forsøger derfor at integrere bæredygtige løsninger i vores arbejdsmetoder, produkter og ydelser , når dette
er muligt.

funktionalitet i overensstemmelse med gældende
kvaliﬁkationer / standarder

Vi har kategoriseret vort meget
omfattende produktsortiment i.h.t
niveauer af bæredygtighed og

kompatibel med øgede krav til bæredygtighed

komfort. De mange energieffektive
produkter og systemer i sortimentet,

kompatibel med høje krav til bæredygtighed

kan genkendes på de sommerfugle
helt i tråd med en bæredygtig løsning

ikoner som de bærer.

Greenlite

Greenlite triple

• Dobbelt-lags struktur
• Dobbelt glas U = 1.1 W/m²K

• Triple-lags struktur
• Triple glas U = 0.5 W/m²K

• Total U-værdi = 0.97 – 1.02 W/m²K

• Total U-værdi = 0.52 – 0.53 W/m²K

Dimensioner lysmål
Flexibel længde
I mm

600 mm - d 1900 mm

600

Flexibel bredde

d700

d2000 d2100 d2200 d2300 d2400

Sammensætning med høj isoleret sikkerhedsglas:
• Greenlite model:
6 mm (hærdet*) ﬂoat - 15 mm Argon 90% 3.3.2 lamineret sikkerhedsglas

d800
d900

• Greenlite triple model:

d1000

6 mm (hærdet*) ﬂoat - 16 mm Argon 90% - 4 mm

d1100

ﬂoat - 16 mm 90% Argon - 3.3.2 lamineret sikkerhedsglas

d1200
d1300
= greenlite + greenlite triple
= kan kun fåes i triple model
= kan ikke fåes

(* Hærdet ydre glas afhængig af spændvidden)

Greenlite: Lavet efter mål
Greenlite er skræddersyet efter speciﬁkationer,
herved sikres at det passer til enhver struktur .
Dette gør Greenlite ideel for både nybygning og
renoverings projekter!
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GREENLITE - fast model

• Høj isoleringsværdi,
luft & vandtæthed
• Høj gennemsigtighed
• Anti-tyveri
• Modstandsdygtig mod brandspredning
• Fremragende komfort niveau
• Bestilles på størrelse
• Flexibel ﬂange størrelse for enhver
understøtnings bredde

GREENLITE - ventilations model

+ Velegnet for daglig ventilation
+ Stor åbningshøjde: 300 mm
+ Motor styring 230V
+ Inklusiv fjernbetjening
+ Mulighed for adskillelige optioner

Høj energieffektivt
tagslys
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Bæredygtighed var nøglen til udviklingen af Greenlite.
Glastaget har et helt termisk adskilt system med forskellige

Dobbelt lag

kuldebro blokeringer.
Dette system garanter en ensartet spredning af varmestrømmen
uden signiﬁkante lokale forskelle, hvorved chancen for kondensering
udelukkes under normale forhold.
Understøtnings bredde 60 mm

Stor åbningsvinkel for maximum
ventilation

Sektion Greenlite

Et sundt indeklima kræver udskiftning af kontamineret luft, fugtighed
og varme gennem velbalanceret daglig ventilation.

Triple gla
s

Med en står åbningshøjde på 300 mm giver den ventileerede model af
Greenlite en generøs udluftning . Dette giver masser af frisk luft og
sollys for et godt indeklima.

Triple-lags

Flexible ﬂange størrelser
Greenlite har en standard understøtnings bredde på 60 mm,
(triple model = 70 mm). I tilfælde af en bredere understruktur, a ﬂange

Understøtnings bredde 70 mm

kan man får en ﬂange adapter op til max. 200 mm for enhver ﬂange
Sektion Greenlite triple

type. Resultatet er perfekt hver gang, uanset understrukturen .

Speciﬁkationer
• Fast eller ventilaret under en vinkel på 3°

Optioner

• Strukturelt bunder højisoleret sikkerhedsglas

• Høj isoleret solar control sikkerheds glas

(LTA 77 / ZTA 54), triple model (LTA 63 / ZTA 36)
• Coating udvendig RAL 7047 / indvendig RAL 9010
• Ramme udstyret med høj-kvalitets isolerings materiale

(LTA 58 / ZTA 34), triple model (LTA 54 / ZTA 31)
• Indvendig rude opal 3.3.2 (LTA 59 / ZTA 51),
triple model (LTA 49 / ZTA 35)
• Flange adapter for ﬂexible ﬂange størrelser og typer

• Usynlige hængsler

• Sun screen: Vindtæt version (stoffarve grå )

Test resultater

• Indvendig plissé solafskærmning (stoffarve sølv )

• U værdi i henhold til EN 10077-2:
2

- Greenlite = 0.97 – 1.02 W/m K
- Greenlite triple = 0.52 – 0.53 W/m 2K

- manuelt (betjeningsstang med en længde på 2 m)
- motoriseret med fjernbetjening
• Anti-insekt net

• Luftgennemtrængning : EN 1026: 600 Pa, EN 12207: Class 4

• Regnsensor

• Vandtæthed : EN 1027: 1050 Pa, EN 12208: Class E1050

• Solar panel for solcelle kraft (M24V)

• Modstand mod varierende vindlaster : Class C5, 1000 Pa (= P2)

• Karm PVCu 16/0

deﬂektion < 1/300 I overensstemmelse med EN 12210 / EN 12211

• Coated i enhver standard RAL farve

• Akustik : Rw = 31 dB I overensstemmelse med EN ISO 10140-2

Forbehold for tekniske ændringer

• Faldsikring : 1200 J
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For yderligere information, se vor hjemmeside :

