Brakel

®

Lumera

Arkitektonisk (brand)ventilations vindue
Brakel® Lumera er et høj-kvalitets arkitektonisk (brand) ventilations vindue med smalle
proﬁler og styring der er skjult i rammen. Lumera er specielt designet for strukturellse
glastage med lille hældning.

Lumera anvendes ofte i atriumer i lufthavne, hospitaler, indkøbscentre og museer.

Design
Lumera er et ventilationsvindue som kan monteres i en vinkel af 0-30º. Åbningsvinklen
på vinduet i relation til rammen er variabel op til et maximum på 70º. Herved er Lumera
velegnet for både daglig ventilation og brandventilation. Lumera består af kuldebro-fri
aluminium proﬁler som sikrer at den høje isoleringsværdi opnåes.
Selvom Lumera oftest leveres med isoleret glas kan isoleret glas (eller alternative paneler)
leveres på forespørgsel. Levering , installation og forsegling af (indglasede) paneler kan
udføres af tredje-part på byggepladsen eller på fabrikken af Brakel ® .
Lumera er designet med øje for detaljer og er derfor velegnet for anvendelse i bygninger
med meget høje krav til det arkitekttoniske. Eksempler på disse detaljer er den skjulte
styring og glassets fastgørelse, som ikke er synlig fra ydersiden. Lumera kan på forespørgsel
leveres anodiseret eller pulverlakeret (i enhver RAL farve).

Styring
Lumera er udstyret med en eller to 24 Vdc kædemotorer
for åbning og lukning . Styringen kan designes til at være
fail-safe v.h.a batterier . En 230 Vac styring er også mulig.
Gastryksfjedre kan også anvendes som ekstra support til
motorer.

Flanger
Standard ﬂange tykkelse er 28 mm og kan forøges på
forespørgsel. Der er to standard ﬂange bredder, nemlig
30 mm eller 50 mm. Adskillelige kundespeciﬁkke ønsker
m.h.t. ﬂanger kan udføres på forespørgsel.

Udseende
Udover standard rektangulær form kan Lumera også fåes
i trekantet eller trapez form.
Dimensioner og speciﬁkationer:
Tværsnit

• højde: 300 til 2000 mm
• bredde: 700 til 3000 mm
• areal : maximum 3.5 m 2 glas tykkelse : maximum 37 mm
• glas: forsynet med forsænket ramme
• glas vægt: maximum 55 kg/m²
• forsegling: to-dobbelt tætning hele vejen rundt med EPDM-gummi
• total proﬁl højdet: 169 mm

Testresultater
• EN 12101-2 godkendt: B300 30, Re1000, WL3000
- Type M24V: SL500, T(00) ≤ 2.43 m2
: SL250, T(00) > 2.43 m2 and ≤ 3.5 m 2
: SL250, T(-15)
• U værdi system = 1.2 - 1.3 W/m 2K i.h.t EN 10077-2
(afhængig af dimension og version)
• Luftgennemtrængning : EN 1026: 600 Pa, EN 12207: class 3
• Vandtæthed : EN 1027: 600 Pa, EN 12208: class 9A
• Modstand mod forskellige vindlaster : class C4, 800 Pa (= P2),
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Forbehold for tekniske ændringer

deﬂektion < 1/300 i.h.t EN 12210 / EN 12211

Tværsnit

For yderligere information, se vor hjemmeside: www.lumex.dk :
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