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Duralite

Bæredygtigt standard industrielt glaslysbånd
Duralite er et industrielt glaslysbånd, som kan anvendes som et standard lysbånd for industribygninger nu og i fremtiden. Dette glaslysbånd, som har en hældning på 15°, er det grønne
alternativ til lysbånd af plastik. Duralite systemet her en favorabel pris, er let at installere
og kan leveres inklusiv glas indenfor 10 arbejdsdage.

Termisk brudt saddeltag med en hældning på 15°
For at imødekomme markedets stigende efterspørgsel på bæredygtige produkter, har Brakel
udviklet et helt termisk brudt saddeltag med en hældning på 15°. Dette glastag blev specielt
udviklet for industrielt brug, da det er nemt at installere.
Duralite glastag kan fåes i 3 forskellige modulare størrelser, med et fast center/center mål,
sandwich gavlpaneler og overﬂadebehandlet aluminium.
Dobbeltglas leveres som standard i HR ++ med yo -lags sikkerhedsglas inderst i klar eller mat,
og med en U-værdi på 1.1 eller 1.3 W/m 2K. Ydermere kan hængslede vinduer, godkendte i.h.t
EN 12101-2, integreres problemfrit og arkitektonisk korrekt i systemet for udledning af røg &
varmes samt for daglig ventilation.

Faldsikring
Duralite glassystem er kompatibel med faldsikringsstandarderne (SB1200). Dette sparer
både tid og penge, som ellers skulle have være anvendt til at implementere yderligere
foranstaltninger.

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 kan tilbyde, er det også kun naturligt at vi drager omsorg for
miljøet. Vi forsøger derfor at integrere bæredygtige løsninger i vore arbejdsmetoder, produkter
og ydelser når dette er muligt.

Vi har kategoriseret vort meget omfattende produktsortiment i henhold til niveauer af bæredygtighed og komfort. De mange energieffektive produkter og systemer genkendes på
sommerfugle ikoner de bærer.

Vi klassiﬁcerer vores produkter, der spænder fra funktionalitet til bæredygtighed som følger :

funktionalitet i overensstemmelse med gældende kvaliﬁkationer/standarder

kompatibel med øgede krav til bæredygtighed

kompatibel med høje krav til bæredygtighed

helt i tråd med en bæredygtig løsning

Den GRØNNE
standard for
industrielle
taglys!

++ Fordele ved Duralite system ++
•

Termisk brudt saddeltag med en hældning på 15º
•

Problemfri integration af brandventilation og røgudluftning / ventilations vinduer

•

Favorabel pris

•

Kort leveringstid

•

Nem installation (systemet leveres som samlesæt, inkl. dobbeltglas og instruktions
manual)

Fordele ved glas- kontra plastovenlys
•

Lang levetid

•

Faldsikring

•

Højere isoleringsværdi

•

Optimal integration af røg- og

•

Ensartet ydeevne, lysindfald,

•

varme udledning / ventilation

isolering og komfort i hele dets levetid

•

Næsten ingen vedligeholdelse

Permanent transparent (ingen misfarvning

•

Æstetisk tiltalende (merværdi

eller ridser)
•

Modstandsdygtig overfor vejrforhold

•

Ingen støjgener ved regn - / hagl byger

for ejendommen)
•

Bæredygtig

Energieffektiv

20 °C

Duralite systemet blev udviklet for at opnå
en termisk adskillelse ved alle proﬁler.
Systemet sikrer en ligelig fordeling af varmefordelingen, blottet for hot spot .
Dette minimerer dannelsen af kondensering
under normale forhold.

-5 °C

Billedet viser varmefordelingen ved en temperaturforskel
på -5 ºC udendørs til 20 ºC indendørs.

Forbedret ydeevne
Når det drejer sig om installation af industriovenlys , hvad enten det drejer sig om nybygning
eller renovering, har man valget mellem plastik eller glas. I en verden hvor efterspørgslen for
bæredygtige produkter vokser, er det kun logisk at brugen af glas i stigende grad bliver
standard. Glas holder dobbelt så længe , fordi det er modstandsdygtigt overfor vejrforhold
(hagl og vind), fører ikke til støjgener og yder betydeligt forbedret og konstant lysindfald,
isolering og komfort gennem ovenlysets levetid. Dette tilfører også ejendommen merværdi.

Samlede ejendomsomkostninger
Duralite ovenlys har en tilbagebetalingstid på
syv år, samtidig med at det også giver betydelige
energibesparelser i forhold til buede, syntetiske
ovenlys. Duralite fortjener derfor at få prioritet, når
man kigger på de totale omkostninger til anlæg og
drift .

Bæredygtig merværdi

Dimensioner
Dimensioner ovenlys

Tykkelse på karm

Lysmål

Bredde 2160 mm

80 mm

2000 mm

Bredde 2660 mm

80 mm

2500 mm

Bredde 3160 mm

80 mm

3000 mm

Speciﬁkationer
•

Kan fåes med tre standard lysmål : 2000 / 2500 / 3000 mm.

•

Standard modular størrelse på 900 mm, aluminium sandwich panel gavle, og valsede proﬁler.
Glas opbygning

U-værdi (W/m 2 K)

Glas tykkelse

6-12-4.4.2 HR +

27 mm

1.3

6-15-4.4.2 HR ++

30 mm

1.1

Optioner
•

Integration af DS/EN 12101-2 certiﬁcerede røgudluftnings- samt brand- og komfortventilations-lemme eller lameller.

•

Overﬂadebehandling:
• RAL farve 1-coat 60µ; optional 2-coat 120µ (Qualicoat);
99

• Anodiseret blank ﬁnish 20µ (Qualanod).

47

Faldsikring
Duralite systemet er i overensstemmelse med SB1200 faldsikrings -

34

15°

standarden.

taghældning

fri højde 80mm

71

Krav til underkonstruktion
•

Kan samles på en træ- eller stålkarm .

•

Karmen skal vær i stand til at modstå kræfter i.h.t EN 1873

karm

lysmål

80 mm

klassiﬁkationen indeholdt i tabellen nedenfor . Såfremt det viser sig

dimensioner ovenlys = ydre karm

at være utilstrækkeligt må man lave en yderligere forstærkning
Ramme med glas tykkelse 27 mm

f.eks trækbånd.

Kræfter Duralite 15°
Dimensioner
ovenlys (mm)

Snelast
(N/m²)

Vindlast
(N/m²)

Glasvægt
(kg/m²)

Standard
modular
dimensioner
(mm)

2000

2160

750

1500

35

900

1160

-3,4 / 2,9

-2,0 / 1,5

2500

2660

750

1500

35

900

1420

-4,1 / 3,5

-2,4 / 1,9

3000

3160

750

1500

35

900

1680

-4,9 / 4,2

-2,9 / 2,2

Glas længde
(mm)

Lysmål
ovenlys (mm)

Reaktive kræfter
pr. spær

Hældning 015

Vertikal (KN)
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Forbehold for tekniske ændringer

Horisontal (KN)

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