VELUX riešenie

pre presvetlenie domov
s nízkym sklonom strechy

Denné svetlo cez strechu

Investícia do zdravia a komfortu

2

Budovanie a udržovanie domova patrí medzi najväčšie
investície i úlohy v našom živote. Je pre nás dôležité,
aby sme dobre investovali a vytvorili nadčasové riešenie, ktoré svojím obyvateľom prinesie maximálny
komfort.

bývanie. Predstavujú moderné riešenie, ktoré pomáha
lepšie zvládať neisté náklady na energie a dodržať budúce legislatívne požiadavky vďaka využitiu najmodernejších technolódií a najlepších dostupných materiálov
bez kompromisu na kvalitu vnútorného prostredia.

Výrobky VELUX zlepšujú energetickú účinnosť bytov
a domov, znižujú ich energetickú závislosť a vďaka
dennému svetlu vytvárajú atraktívnejšie a zdravšie

Takéto riešenie dokážeme ponúknuť pre každý byt či
dom, nech už sa jedná o novostavbu či rekonštrukciu.
Technológie budúcnosti sú vám k dispozícii už dnes.

PREČO DENNÉ SVETLO?

Vo vnútri budov
trávime až 90 % času
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Koľko denného svetla
potrebujeme?
Denné svetlo je hodnotené užívateľmi ako najväčší
benefit domu pre zdravé bývanie a zásadná
požiadavka pri predaji nehnuteľnosti
Strešné okná privádzajú do budovy
až 2x viac denného svetla
než okná fasádne.
Nedostatok denného svetla môže
spôsobiť poruchy spánku, stres,
obezitu, únavu či depresie.

Hladina ČDO s doplnenými strešnými oknami
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Hladina ČDO bez strešných okien

1
4
Činiteľ dennej
osvetlenosti (ČDO) v %
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Koľko denného svetla potrebujeme?

§
Využite VELUX
Daylight vizualizer na
www.velux.sk

Platná legislatíva:
STN 73 05080-1
Denné osvetlenie budov, viac na str. 27.
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Kúpeľňa

2

Vnútorné chodby
a haly

Potreba osvetlenia je � Dm = 2 % ČDO (200 LUX)
Minimálne Dmin = 0,55 %
Trieda zrakovej činnosti VI. – sprchovanie, umývanie, prezliekanie
Vyriešené doplnením 2 strešných okien

Potreba osvetlenia je � Dm = 1 % ČDO (100 LUX)
Minimálne Dmin = 0,25 %
Trieda zrakovej činnosti VII. – chôdza, prezliekanie
Vyriešené doplnením 2 svetlovodov

pred

pred

3

potom

Detská izba

4

potom

Kuchyňa

Potreba osvetlenia je � Dm = 5 % ČDO (500 LUX)
Minimálne Dmin = 1,5 %
Trieda zrakovej činnosti IV. – čítanie, písanie
Vyriešené doplnením 1 strešného okna

Potreba osvetlenia je � Dm = 5 % ČDO (500 LUX)
Minimálne Dmin = 1,5 %
Trieda zrakovej činnosti IV. – príprava jedla
Vyriešené doplnením 2 strešných okien

pred

pred

potom

potom
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Úspora energie na svietenie.
Osvetlením chodby denným svetlom znížime svietenie
o 400 hodín za rok. Pokiaľ docielime optimálne
presvetlenie celého domu na úrovni odporúčaných
hodnôt, znížime energiu na svietenie o približne 30 %.
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VNÚTORNÉ CHODBY, HALY A ŠATNE

Vnútorné chodby,
haly, šatne
Potreba osvetlenia pre
pohyb na chodbe:

100

LUX

Najjednoduchší spôsob presvetlenia chodieb
uprostred dispozície predstavujú svetlovody.

Bez svetlovodov

So svetlovodmi
Činiteľ dennej osvetlenosti (ČDO) v %
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
Hranica komfortného
1,0
presvetlenia

Potreba osvetlenia je � Dm = 1 % ČDO (100 LUX)
Minimálne Dmin = 0,25 %
Trieda zrakovej činnosti VII. – chôdza, prezliekanie

Prirodzené denné svetlo je nielen príjemné, ale tiež
umožňuje šetriť náklady na elektrinu vďaka zníženiu
využívania elektrického osvetlenia počas dňa.
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Rýchlejšie vetranie
Vetranie je zásadné vo vlhkých prevádzkach – strešné
okno v bezúdržbovom prevedení pomôže rýchlejšie
odvetrať vlhkosť z miestnosti.
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KÚPEĽNE

Kúpeľne
Potreba osvetlenia pre
pohodlnú prevádzku:

200

Bez strešného
okna

LUX

V prízemných domoch
často vychádza
kúpeľňa uprostred
dispozície. Vďaka
strešným oknám alebo
svetlovodom sa môže
stať atraktívnou
miestnosťou.

So strešným
oknom

Činiteľ dennej osvetlenosti (ČDO) v %
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
Hranica komfortného
1,0
presvetlenia

Potreba osvetlenia je � Dm = 2 % ČDO (200 LUX)
Minimálne Dmin = 0,55 %
Trieda zrakovej činnosti VI. – sprchovanie, umývanie,
prezliekanie
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Úspora energie na vykurovanie
Vynikajúca energetická bilancia strešných okien VELUX
Novej Generácie zaistí, že i pri otvorenom podhľade do
krovu bude potreba na vykurovanie priestoru rovnaká
alebo nižšia. Vyššia osvetlenosť zamedzí svieteniu počas dňa.
Štúdie sú na stiahnutie na na www.velux.sk/bungalovy.
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KUCHYNE

Kuchyne
Potreba osvetlenia pre
pohodlnú prípravu jedla:

500

LUX

Cielene osvetlenie
pracovnej plochy
prináša maximálny
komfort pri príprave
jedla. Kde inde v dome
potrebujete na svoju
prácu tak dobre vidieť
než pri krájaní?

Bez strešných okien

So strešnými oknami

Činiteľ dennej osvetlenosti (ČDO) v %
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
Hranica komfortného
1,0
presvetlenia

Potreba osvetlenia je � Dm = 5 % ČDO (500 LUX)
Minimálne Dmin = 1,5 %
Trieda zrakovej činnosti IV. – príprava jedla

Prisvetlenie pracovnej plochy pomocou svetlovodov volí čím ďalej tým viac užívateľov. Niekedy bohužiaľ ako dodatočné riešenie, keď počas výstavby
zistia, že majú v miestnosti málo svetla.
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Komfortná teplota v lete?
Vonkajšia markíza zníži teplotu v miestnosti až o 6 °C.
Efektívne riešenie predstavuje i zasklenie proti prehrievaniu (--60), ktoré prepustí do interiéru len 30 % tepelného
žiarenia.
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Premium
JEDÁLNE

Jedálne

Potreba osvetlenia pre
komfortné stolovanie:

300

LUX

Bez strešného
okna

So strešným
oknom

Činiteľ dennej osvetlenosti (ČDO) v %
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
Hranica komfortného
1,0
presvetlenia

Potreba osvetlenia je � Dm = 3 % ČDO (300 LUX)
Minimálne Dmin = 1 %
Trieda zrakovej činnosti V. – konzumácia jedla

Súčasné prízemné domy majú výrazné presahy
strechy. Práve preto je horné osvetlenie ideálnym
presvetlením pre jedáleň.

velux
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Dizajn, hodnota domu vďaka presvetleniu
Užívatelia veľmi oceňujú návrh domu zameraný na veľký
prísun prirodzeného denného svetla, pretože zaisťujú veľmi vysoký štandard bývania i optimálnu energetickú účinnosť.
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Premium
OBÝVACIE IZBY

Obývacie izby
Potreba osvetlenia pre
pohodlné čítanie a hru:

500

LUX

Bez strešného okna

So strešným oknom
Činiteľ dennej osvetlenosti (ČDO) v %
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
Hranica komfortného
1,0
presvetlenia

Optimálne vnútorné podmienky a štedrý prísun
svetla do všetkých miestností významne zvyšuje
štandard bývania. Všetky rodiny, ktoré sa
zúčastnili experimentu VELUX Model Home 2020,
to hodnotili pozitívne. (Lichtaktiv haus)

Potreba osvetlenia je � Dm = 5 % ČDO (500 LUX)
Minimálne Dmin = 1,5 %
Trieda zrakovej činnosti IV. – čítanie, písanie
(pre oddychové činnosti 3 % (300 LUX)
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Konštrukčné riešenie
osadenia strešných okien

1

Riešenie s otvoreným
podhľadom
Porovnaním riešenia typického bungalovu
s otvoreným a uzatvoreným podhľadom
nad obývacou časťou (121 m2 úžitkovej
plochy) ukázalo, že doplnením 3 ks strešných okien do otvoreného podhľadu nezvýši potrebu energie na vykurovanie.
Strešné okná významným spôsobom zlepšia presvetlenie priestoru a znížia spotrebu energie na svietenie. Štúdia je na stiahnutie na www.velux.sk.
Mierne zníženie spotreby energie
na vykurovanie:
73,95 – 73,24 = 0,71 kWh/m²
~ zníženie o 1 %

Zníženie spotreby energie na
svietenie:
2,364 – 2,304 = 0,06 kWh/m²
~ zníženie o 2,5 %

Významné a veľmi viditeľné
zlepšenie svetelných podmienok:
4,7 % – 6,7 % ~ zlepšenie ČDO o 42 %

Riešenie prehrievania
(strešné okná na juh)
Zvolené zasklenie proti hluku a prehrievaniu v kombinácii s elektrickým
ovládaním s prednastaveným programom – efektívna ventillácia.

Riešenie proti zašpineniu
Samočistiaca vrstva na vonkajšom
skle
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RIEŠENIE S OTVORENÝM PODHĽADOM

Navštívte odbornú sekciu
pre architektov
a projektantov na
www.velux.sk

velux
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Konštrukčné riešenie
osadenia strešných okien

2

Riešenie
s väzníkmi
Zvislý pás strešných
okien umiestnený
medzi väzníkmi

Väzníková výmena

Vaše technické dotazy
zodpovieme na e-mailoch
architekt.cz@velux.com
technik.cz@velux.com

Montáž vo svetelnej
šachte
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RIEŠENIE S VäZNÍKMI

Montáž v svetelnej šachte
V domoch, v ktorých sa nepoužíva podkrovie, je možné
strešné okno namontovať ako svetlík do svetelnej
šachty. Je nutné dodržať nasledujúce pokyny:
• Šachta musí umožňovať otáčanie okna o 160°, aby
ho bolo možné umyť.
• Pripojte ku žliabku strešného okna parozábranu BBX
a rozšírte ju použitím podobného materiálu k existujúcej parotesnej fólii v streche. Na spoje použite nedifúznu pásku.
• Preveďte zateplenie šachty a podľa použitého izolačného materiálu inštalujte na vonkajšej strane šachty
poistnú fóliu.
• Pre okná namontované mimo dosah je najlepšie použiť biele bezúdržbové okná, ktoré vyžadujú minimálnu údržbu a zvážiť elektrické ovládanie strešných
okien INTEGRA®.
• Pri určovaní polohy svetelnej šachty zoberte do úvahy ventilačné šachty, komíny a antény v strešnom
priestore domu.
• Je nutné počítať s priťažením konštrukcie.

velux
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Strešné okná Novej Gene
Zásadné technologické inovácie
a dizajnové vylepšenia
Diskrétny vzhľad
Hladký dizajn
so zaoblenými hranami.

Bez skrutiek
K upevneniu oplechovania nie sú nutné skrutky.

Zaoblené bočné
oplechovanie

Zapustená montáž
Voliteľná zapustená
montáž o 40 mm hlbšie
do strešného plášťa.

Štandardné osadenie

Samočistiaca vrstva – riešenie proti ušpineniu
Samočistiaca vrstva je integrovaná
do vonkajšieho skla a aktivuje sa vplyvom
denného svetla. Čistiaci efekt je založený
na chemickej reakcii, pri ktorej dochádza
k rýchlejšiemu rozkladu organických nečistôt a k ich ľahkému zmytiu dažďom.
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erácie
Biele bezúdržbové okno
s dreveným jadrom
Tepelne upravené drevo
(TMT) s vrstvou polyuretánu zaručuje vynikajúce tepelno-technické
vlastnosti strešného
okna.

K hodnoteniu presvetlenosti
strešnými oknami môžete
využiť VELUX Daylight
Visualiser na
www.velux.sk.

Celodrevené okno
Expandovaný polyester
EPS HT400 šedej farby
zaisťuje vynikajúce tepelno-technické vlastnosti strešného okna.

Poistka pre
zafixovanie okna
umožní pohodlné čistenie strešných okien.

Závesy
Pozinkovaná ocel
(farba „strieborná”).

Rukoväť ventilačnej
klapky so zabudovanou ventiláciou
Unikátny dizajn
i komfort ovládania.

Tienenie
Vonkajšia markíza zníži teplotu
v miestnosti až o 6 °C.
Manuálne ovládanú markízu
stačí stiahnuť na začiatku leta
a na jeseň vytiahnuť – vďaka
sieti sklených vlákien potiahnutých plastom prepustí
denné svetlo a nie je citlivá na
„degradáciu” poveternostnými podmienkami.

Pohodlné
ovládanie
Každé strešné okno
je možné doplniť
elektrickým ovládaním s inteligentným
dotykovým ovládačom. Toto riešenie
umožňuje automatické vetranie i tienenie
miestnosti.

velux
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Svetlovody
Odporúčaný počet svetlovodov
Zraková činnosť

Veľkosť
miestnosti

1,5x3 m

1,8x2,5 m

2x2 m

3x3 m

chodba:

50–100 LUX

1xTWR 014

1xTWR 014

1xTWR 014

1xTWR 014 pre
sever 2xTWR
014

Pre vyhodnotenie konkrétnej
situácie využite
LUX Calculator na
www.velux.sk
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SVETLOVODY

šatňa, kúpeľňa

200 LUX

2xTWR 014

2xTWR 014

2xTWR 014

2xTWR 014 pre
sever 3xTWR
014

Pre viac informácií
volajte
zákaznícku linku
02 33 000 555.

Hodnoty priemernej osvetlenosti danej miestnosti (LUX)
pre 1ks TWR 014 (LUX)

orientácia
strechy

slnečno

polojasno

zamračené

S

174

145

93

J

447

309

93

V

319

232

93

Z

317

231

93

S

176

147

94

J

454

314

94

V

324

236

94

Z

322

235

94

S

198

166

106

J

511

353

106

V

364

265

106

Z

362

264

106

S

94

78

50

J

241

167

50

V

172

125

50

Z

171

125

50

Osvetlenosť v luxoch
– svetlovod je umiestnený
nad stredom chodby
1 svetlovod, chodba: šírka 1,2 m; dĺžka 2,0 m;
svetlá výška 2,65 m.
CIE zatiahnutá obloha

CIE jasná obloha

velux
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Systémové riešenie osadenia strešných okien

Lemovanie EDJ

Hydroizolačný golier BFX

3.

Parozábrana BBX

1.

3.

Zatepľovací rám BDX

2.

v drevenej strešnej konštrukcii, tepelne-izolačné polyuretánové dosky, krytina – betónové škridle

Strešné okno typu
GGL 3066, zateplené
zapustené, lemovanie
typu EDJ 2000

Debnenie

2.

Rez A-A

Krokva

Polyuretánová
pena

Spoj parozábran

Ostenie SDK

Parozábrana BBX 1.

Debnenie

Strešné okno

Drenážny žliabok

Hydroizolačná fólia

Hydroizolačný golier BFX

Drenážny žliabok

Priečny rez

Ostenie SDK
Polyuretánová
Parozábrana
pena
BBX

Strešné okno

Zatepľovací
rám BDX

Parotesná fólia

Polyuretánová tepelne
izolačná doska

Krokva

Parotesná
fólia

Hydroizolačný
golier BFX

Lemovanie EDJ

Systémové riešenie
osadenia strešných
okien

Škridle

Lemovanie
EUW

Škridle

Z

RE

Lemovanie
EUW

RE

Z

Hydroizolačná
fólia

Izolácia

Hydroizolačná
fólia

Izolácia BBX
Parozábrana
Parotesná fólia

Ostenie

Parotesná fólia

Izolácia

Krokva

Izolácia

Krokva

Lemovanie EAW
Kontralata

Lemovanie EAW
Kontralata

Izolácia

Parozábrana BBX

Parozábrana BBX

Parotesná fólia
Prevetrávacia medzera

Hydroizolačná
fólia
Montážna lata

Ostenie

Strešné okno
typu GGL Parozábrana BBX

Ostenie

Drenážny žliabok

Škridle

Priečne prevetrávanie

Drenážny žliabok

Škridle

Priečne prevetrávanie

Prevetrávacia medzera

Strešné okno
typu GGL

Montážna lata
Strešné okno
typu GGL

Ostenie

Strešné okno
typu GGL

Strešné okno
typu GGL

Strešné okno
typu GGL

Hydroizolačná
fólia

Lemovanie
EUW

Lemovanie
EUW

Parotesná fólia

AÁ

AÁ

Viac detailov i nové BIM
objektov si stiahnite z
www.velux.sk/odborná
sekcia pre architektov
a projektantov

velux
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REZ B-B

Parotesná fólia
Strešné okno typu GGL

Parozábrana BBX

Krokva

Parozábrana BBX
Parozábrana BBX

Ostenie

Izolácia

Ostenie
Strešné
okno
typu GGL

Parozábrana BBX

Strešné okno typu GGL
Izolácia

okno
REZ B-BStrešné
typu GGL

Izolácia

Parotesná fólia

Krokva

Ostenie

Parozábrana BBX

Izolácia

Hydroizolačná
fólia
Ostenie

Parozábrana BBX

Izolácia

Hydroizolačná fólia
Strešné okno typu GGL

Strešné okno typu GGL

Parotesná fólia

Parotesná fólia

Hydroizolačná fólia

Strešné okno typu GGL

Hydroizolačná fólia

Strešné okno typu GGL

v drevenej strešnej konštrukcii, krytina
– betónové škridle

Strešné okno typu
GGL --66, zdvíhavie
lemovanie typu EUW

Referencie web
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Referencie

§ Legislatívne požiadavky na denné svetlo
Základným hľadiskom pre stanovenie
požiadaviek na úroveň denného osvetlenia budov je zaradenie zrakovej činnosti
podľa zrakovej obtiažnosti v súlade s pomernou pozorovacou vzdialenosťou kritického detailu a s charakteristikou zrakovej činnosti do 7 tried podľa STN 73
05080-1 [1] – viď tabuľka 1, ktorá požaduje splnenie nasledujúcich požiadaviek:
minimálny činiteľ dennej osvetlenosti
Dmin: vo všetkých kontrolných bodoch

vnútorného priestoru alebo jeho funkčne
vymedzené časti; priemerný činiteľ dennej osvetlenosti Dm: pri vnútorných
priestoroch s horným osvetlením alebo
s osvetlením kombinovaným, pri ktorých
je podiel horného osvetlenia na priemernej hodnote činiteľa dennej osvetlenosti
Dm rovný najmenej jednej polovici.
Vnútorné priestory s trvalým pobytom
ľudí musia mať zaistené denné osvetle-

nie splňujúce požiadavku na hodnotu
Dmin aspoň 1,5 % a na priemerný činiteľ
dennej osvetlenosti Dm najmenej 3 %,
i keď by pre danú zrakovú činnosť stačili
nižšie hodnoty.
Pri obytných miestnostiach je vyžadovaná
minimálna hodnota činiteľa dennej osvetlenosti 0,5 %, ktorá musí byť splnená vo
všetkých kontrolných bodoch na zrovnávacej rovine. Priemerná hodnota činiteľa
dennej osvetlenosti je najmenej 2 %.

Tab. 1: Požadované hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti pre triedu zrakovej činnosti
Trieda Charakteristika
zrakovej
zrakovej
činnosti
činnosti

Pomerová
pozorovacia
vzdialenosť

Príklady zrakových činností

Minimálny Dmin

Priemerný Dm

I

Mimoriadne
presná

3330 a viac

Najpresnejšia zraková činnosť s obmedzenou možnosťou použiť zväčšenie, s požiadavkou na vylúčenie chyby v rozlíšení, najobtiažnejšia kontrola

3,5

10

II

Veľmi presná

1670 až 3330

Veľmi presné činnosti pri výrobe a kontrole, veľmi presné rysovanie, ručné rytie s veľmi malými detailami, veľmi jemné umelecké práce

2,5

7

III

Presná

1000 až 1670

Presná výroba a kontrola, rysovanie, technické kreslenie, obtiažne laboratórne práce, náročné vyšetrenie, jemné šitie, vyšívanie

2,0

6

IV

Stredne presná

500 až 1000

Stredne presná výroba a kontrola, čítanie, písanie (rukou i strojom), bežné laboratórne práce, vyšetrenie, ošetrenie, obsluha strojov, hrubšie šitie, pletenie, žehlenie, príprava jedla

1,5

5

V

Zhruba

100 až 500

Hrubšie práce, manipulácia s predmetmi a materiálom, konzumácia jedla
a obsluha, oddychové činnosti, základná a rekreačná telovýchova, čakanie

1,0

3

VI

Veľmi zhruba

menej než 100

Udržovanie čistoty, sprchovanie, mytie, prezliekanie, chôdza po komunikáciách prístupných verejnosti

0,5

2

VII

Celková
orientácia

-

Chôdza, doprava materiálu, skladovanie hrubého materiálu,
celkový dohľad

0,25

1

Navštívte

sekciu referencií
na www.velux.sk
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