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Vyloučení odpovědnosti
Veškerá doporučení a technické a obrazové podrob-
nosti  odpovídají aktuálnímu stavu techniky. Obrázky 
se mohou od originálního produktu lišit. V takovém 
případě společnost ESSERTEC GmbH nenese žádnou 
odpovědnost. Vyloučení odpovědnosti se vztahuje také 
na tiskové chyby. Technické změny vyhrazeny.
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Pracovat s našimi výrobky znamená dosáhnout minimálně takového výsledku, 
jaký jste si předem naplánovali. Proč je tomu tak? 

•  Protože naše produkty nabízejí maximální kvalitu a funkční bezpečnost.

•  Protože všechny naše komponenty lze individuálně kombinovat a perfektně 
do sebe zapadají.

•  A protože profesionální montáž našich kopulových a plochých střešních 
 světlíků a systémů pro odvod kouře a tepla probíhá naprosto bez problémů.

Další informace o našich produktech
  a službách naleznete na naší

domovské stránce: 
www.gradus-sro.cz

OBSAH
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Čtvercové kopulové světlíky:

essertop® 4000 pyramida, otvíratelný
esserfix® 4000 pyramida, pevný
(strana 8)

Elektrický otvírač
KS Solar

Elektrický otvírač
300 Basic

KOMPONENTY KOPULOVÝCH A PLOCHÝCH 
STŘEŠNÍCH SVĚTLÍKŮ

Manžety z PVC,
výšky 15, 30 a 50 cm
(strana 15)

Laminátové manžety,
výšky 15, 30, 40 a 50 cm
(strana 15)

Profilované manžety
(strana 16)

Tabulka jmenovitých světlostí (strana 30-37)

Světlost průsvitu
+ 18 cm =  

jmenovitá světlost

Jmenovitá světlost

Vnější rozměr + 3 cm = jmenovitá světlost

Elektrický otvírač
KS 300/500

Elektrický otvírač
500

(strana 17-18)

Čtvercové kopulové světlíky:

essertop® 4000, otvíratelný
esserfix® 4000, pevný 
(strana 7)

Čtvercové ploché světlíky:

essertop® 4000 sklo, otvíratelný
esserfix® 4000 sklo, pevný 
(strana 11)



5

www.gradus-sro.cz

Laminátová manžeta, kruhová,
výšky 15, 30 a 50 cm
(strana 16)

Laminátová manžeta, čtvercová
(strana 14)

Vítěz ocenění reddot 2015

Elektrický otvírač KS 300
(strana 18)

Ruční otvírač,
posuvné vřeteno

Elektrický otvírač  
fumilux® 24-J 10

Vnější rozměr + 1 cm = jmenovitá velikost

Tabulka jmenovitých světlostí (strana 29/34)

Světlost průsvitu
+ 20 cm =  

jmenovitá světlost

Jmenovitá světlost

Kruhové kopulové  
světlíky:
essertop® 5000, otvíratelný
esserfix® 5000, pevný 
(strana 8)

Kruhové ploché  
světlíky:
essertop® 5000 sklo, otvíratelný
esserfix® 5000 sklo, pevný 
(strana 12)

Designové čtvercové ploché  
světlíky:
essertop KARAT®, otvíratelný
(strana 14)

Tabulka jmenovitých světlostí (strana 35)

Světlost průsvitu

Světlost otvoru v 
 konstrukci

(jmenovitá světlost)

reddot award 2015
winner
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KOPULOVÉ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY
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essertop® 4000 essertop® 5000

Samočisticí efekt
při dešti díky konvexnímu zasklení; 
čištění je pak již velice snadné.

Široké možnosti použití
ve spojení se všemi manžetami 
 ESSERTEC a zařízeními při rozsáhlé 
rekonstrukci.

Individuální zasklení
2, 3 nebo 4 vrstvy zasklení, čiré nebo 
opál, případně provedení thermoplan® 
(hodnota Ug až 0.83 W/m²K) pro opti-
mální přizpůsobení typu budovy.

Optimální klima v místnosti
např. díky dálkovému otevírání, 
 systému zastínění a ochraně proti 
hmyzu.

Moderní způsob obsluhy
umožňuje ovládat zařízení nikoliv 
pouze pomocí spínače na stěně nebo 
dálkového ovládání, ale nyní již také 
přes váš mobilní telefon nebo tablet.

Snížení nákladů na vytápění
díky optimálním tepelně izolačním 
vlastnostem s hodnotami Ur až  
1.0 W/m²K.

Ochrana proti propadnutí
s individuálními prvky, která zabraňuje 
propadnutí světlíkem nebo vypadnutí 
z budovy.

Jednoduchá instalace
díky rozsáhlé předběžné montáži v to-
várně, díky přesně padnoucím kompo-
nentům a díky předběžné připravenosti 
firmou Gradus s.r.o.

S odbornými znalostmi a desítkami let zkušeností dodáváme 
prvotřídní řešení pro moderní střešní konstrukce. Všechny 
varianty kopulových světlíků lze s pomocí různých materiá-
lů, manžet a dalšího příslušenství přizpůsobit konkrétnímu 

projektu. Rozmanitost tvarů a rozměrů poskytuje flexibilitu 
pro veškeré typy střešních konstrukcí; kromě širokého výběru 
nabízíme také pohodlnou montáž a trvalou funkčnost.

Jak optimálně využít světlo a vzduch
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Technické parametry – viz strany 30-32

VARIANTY KOPULOVÝCH SVĚTLÍKŮ
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essertop® 4000, otvíratelné esserfix® 4000, pevné

Sofistikovaný všestranný produkt

Kopulové světlíky essertop® 4000 mají 
dlouhou historii: jejich „duchovním 
otcem” je Klaus Esser, vynálezce kopu-
lových světlíků. Technologie světlíků 
je založena na řadě essertop® 2000, 
která se osvědčila již v mnoha tisících 
případech, a která se neustále vyvíjí 
a zdokonaluje. Díky tomu je součas-
ná řada essertop® 4000 vynikajícím 
všestranným produktem pro přiro- 
zené osvětlení, větrání/ventilaci nebo 
odvod kouře v budovách s plochými 
střechami.

essertop® 4000 je k dispozici s 2, 3 
nebo 4 vrstvami zasklení, případně 
v provedení thermoplan®. Je proto 
ideálně vhodný vzhledem k tepelné a 
zvukové izolaci. Splňuje také požadav-
ky vyhlášky Evropské unie o úspoře 
energií.

Světlík essertop® 4000 je standardně 
vybaven speciálním zasklením, které 
umožňuje difuzi vodních par. Je z výro-
by připraven pro montáž otevírače pro 
denní větrání a ventilaci. Kování a zá-
mek jsou předem připraveny v továrně.

4-vrstvy, 
Hodnota Ug 1.5 W/m2K
Hodnota Ur 1.4 W/m2K

3-vrstvy, 
Hodnota Ug 1.8 W/m2K
Hodnota Ur 1.8 W/m2K

2-vrstvy, 
Hodnota Ug 2.7 W/m2K
Hodnota Ur 2.5 W/m2K

1 vrstva, 2 izolační desky,
Hodnota Ug 0.83 W/m2K 
Hodnota Ur 1.1 W/m2K
1 vrstva, 1 izolační deska 
Hodnota Ug 1.0 W/m2K 
Hodnota Ur 1.3 W/m2K

Pevné a přesto velmi flexibilní 
řešení 

Pevný kopulový světlík esserfix® 4000 
je založen na technologii essertop® 
4000. Jedná se o řešení osvětlení pro 
budovy s plochou střechou nebo haly, 
u kterých není vyžadována dodatečná 
funkce větrání.

Sofistikovaná funkčnost produktů 
esserfix® 4000 je zřejmá již při jejich 
montáži: Po umístění montážního rámu 
s těsnící páskou na stávající manžetu a 
sešroubování stačí jen umístit kopulový 
světlík na montážní rám a připevnit jej 
speciálními nýty.

Design a konstrukce světlíků esserfix® 
4000 umožňuje bezpečnou instalaci na 
manžety řady Esser-/ Eternit-/ESSERTEC, 
ale také prakticky na všechny produkty 
ostatních výrobců (viz strana 25). 

3-vrstvy, 
Hodnota Ug 1.8 W/m2K
Hodnota Ur 1.7 W/m2K

4-vrstvy, 
Hodnota Ug 1.5 W/m2K
Hodnota Ur 1.4 W/m2K

1 vrstva, 2 izolační desky,
Hodnota Ug 0.83 W/m2K 
Hodnota Ur 1.0 W/m2K
1 vrstva, 1 izolační deska 
Hodnota Ug 1.0 W/m2K 
Hodnota Ur 1.2 W/m2K

2-vrstvy, 
Hodnota Ug 2.7 W/m2K
Hodnota Ur 2.4 W/m2K

Horní vrstva ve tvaru kopule
Optimální tvar pro stékání 
vody, díky němuž se voda 
nikde nehromadí.

Skrytý těsnicí spoj
Ochrana proti poškození a 
povětrnostním vlivům. Doda-
tečné lištové těsnění.

Dvě izolační desky 16 mm
Vynikající tepelná izolace.

Tepelně oddělená konstruk-
ce rámu s vícekomorovým 
systémem
Moderní design pro úsporu 
energie, odolný proti kon-
denzaci.

Dvojité těsnění rámu
Proti pronikání vlhkosti a 
tepelným ztrátám. Vynikající 
těsnost proti větru.

Speciální nýt
Pro upevnění svět-
líku k montážnímu 
rámu.

Montážní rám esserfix®

Široký rozsah použití pro 
manžety Esser-/Eternit-/
ESSERTEC a prakticky všechny 
produkty ostatních výrobců.

Individuální konfigurace 
vrstev
Optimální přizpůsobení poža-
davkům budovy s využitím 2, 
3 nebo 4 vrstev či provedení 
thermoplan®.

Skrytý těsnicí spoj
Ochrana proti poškození a 
povětrnostním vlivům. Doda-
tečné lištové těsnění.

Tepelně oddělená konstruk-
ce rámu s vícekomorovým 
systémem 
Moderní design pro úsporu 
energie, odolný proti kon-
denzaci.

Těsnění rámu a stlačený
těsníci pás 
Proti vnikání vlhkosti a 
tepelným ztrátám. Vynikající 
těsnost proti větru.

Provedení thermoplan®
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VARIANTY KOPULOVÝCH SVĚTLÍKŮ

Funkční přitažlivost

Technicky identické s produkty 
 essertop® 4000. Pyramidový tvar 
světlíků essertop® 4000 otevírá nové 
designové možnosti, aniž by došlo ke 
znehodnocení funkčnosti.

Široká škála jmenovitých světlostí, jakož 
i 2, 3 nebo 4-vrstvý design zajišťují 
technickou flexibilitu a optimální při-
způsobení požadované úrovni tepelné 
a zvukové izolace. Zároveň splňuje 
požadavky vyhlášky EU o úsporách 
energie (EnEV).

Pyramidový světlík essertop® 4000 je 
standardně vybaven speciálním zaskle-
ním, které umožňuje difuzi vodních 
par. Je z výroby připraven pro montáž 
otevírače pro denní větrání a ventilaci. 
Kování a zámek jsou předem nainstalo-
vány v továrně.

Technické parametry – viz strana 33

Individuální konfigurace 
vrstev
Optimální přizpůsobení poža-
davkům budovy s využitím  
2, 3 nebo 4 vrstev.

Skrytý těsnicí spoj
Ochrana proti poškození  
a povětrnostním vlivům.  
Doda tečné lištové těsnění.

Tepelně oddělená konstrukce 
rámu s vícekomorovým 
systémem
Moderní design pro úsporu
energie, odolný proti konden-
zaci.

Dvojité těsnění rámu
Proti pronikání vlhkosti a 
 tepelným ztrátám. Vynikající 
těsnost proti větru.

Varianty kruhového tvaru

Nový produkt essertop® 5000-kruh je 
ideální tehdy, máte-li zvláštní požadav-
ky na vzhled a funkčnost. Harmonický 
design se zde spojuje s konstrukcí rámu 
z laminátu, která poskytuje vynikající te-
pelně-izolační vlastnosti díky tepelnému 
oddělení a jádru z PUR. Rám pro světlíky 
essertop® 5000 dodáváme prakticky v 
jakékoliv barvě vzorníku RAL.

Standardně dodávané speciální zasklení 
umožňuje další úpravy: k dispozici je 2, 3 
a 4-vrstvé zasklení a speciální provedení 
thermoplan® . To znamená, že v závislosti 
na požadavcích budovy, můžete zvolit 
vždy tu nejvhodnější úroveň tepelné a 
zvukové izolace. Splňuje také požadavky 
vyhlášky EU o úsporách energie (EnEV)

Světlíky essertop® 5000 jsou z výroby při-
praveny pro montáž otevírače pro denní 
větrání a ventilaci. Kování a zámek jsou 
předem nainstalovány v továrně.

essertop® 5000,  
otvíratelné nebo pevné

Individuální konfigurace 
vrstev
Optimální přizpůsobení poža-
davkům budovy s využitím 2, 3 
nebo 4 vrstev nebo provedení 
thermoplan®.

Tepelně oddělená konstrukce 
rámu s tepelnou izolací
Moderní design pro úsporu 
energie, odolný proti  
kondenzaci.

Těsnění rámu
Proti pronikání vlhkosti a  
tepelným ztrátám. Vynikající 
těsnost proti větru.

Technické parametry – viz strana 29U
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essertop® 4000 pyramida,
otvíratelné nebo pevné

2-vrstvy, 
Hodnota Ug 2.7 W/m2K
Hodnota Ur 1.5 W/m2K

3-vrstvy, 
Hodnota Ug 1.8 W/m2K
Hodnota Ur 1.7 W/m2K

2-vrstvy, 
Hodnota Ug 2.7 W/m2K
Hodnota Ur 2.4 W/m2K

3-vrstvy, 
Hodnota Ug 1.8 W/m2K
Hodnota Ur 1.8 W/m2K

4-vrstvy,  
Hodnota Ug 1.5 W/m2K
Hodnota Ur 1.3 W/m2K

4-vrstvy,  
Hodnota Ug 1.5 W/m2K
Hodnota Ur 1.4 W/m2K

1 vrstva, 2 izolační desky, 
Hodnota Ug 0.83 W/m2K
Hodnota Ur 1.0 W/m2K
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Technické parametry – viz strany 30-32

Řešení pro každý případ

Vzhledem k různým požadavkům staveb, např. druh využití 
budovy, specifikace nebo předpisy, mohou být na světlíky 
kladeny velmi specifické požadavky. 

Řešením jsou naše speciální provedení. Všechna provedení 
našich výrobku se vyznačují vynikající kvalitou, funkční trvan-
livostí a snadnou montáží a manipulací.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ

KOPULOVÝCH SVĚTLÍKŮ

essertop® 4000/5000
kopule BG, B1
Speciální požadavky na bezpečnost v 
případě požáru splňuje zařazení produktu 
do třídy protipožární ochrany B1. Světlík 
zároveň nabízí ochranu proti propadnutí 
v souladu s požadavky Německé profesní 
stavební asociace.

➜  Vysoká bezpečnost v případě požáru.
➜   Ochrana proti propadnutí v souladu  

s požadavky Německé profesní 
 stavební asociace.

essertop® 4000/5000  
Heatstop
Vrchní vrstva zasklení světlíku je opatřena 
speciálním povrchem, který odráží infra-
červené světlo. Efektivně tak snižuje účinky 
tepelného záření. Propustnost světla 
 odpovídá materiálu z mléčného skla.

➜ Tlumí infračervené tepelné záření

essertop® 4000/5000
pro zatížení sněhem
Světlík pro zatížení sněhem je vybaven  
zesílenou vrchní vrstvou. Je vhodný pro  
statické zatížení sněhem až do 3500 N/m2.  
K dispozici je 2, 3 a 4-vrstvé provedení  
nebo speciální provedení thermoplan®. 

➜ Vysoké zatížení sněhem

essertop® 4000/5000  
tmavé provedení
Zasklení tohoto světlíku je matné. Je 
vhodný zejména v těch místech, kde je 
požadováno účinné větrání, ale nikoliv 
dopadající světlo. 

➜  Matné zasklení

essertop® 4000   
světlík s tepelnou izolací
Matný, tepelně izolační světlík je pod  
vnější vrstvou vybaven speciální 
termoizolační deskou, která poskytuje 
vynikající hodnotu Ug 0.61 a hodnotu  
Ur 0.9 W/m2K.

➜ Vynikající tepelná izolace

esserdur® 4000/5000
Provedení esserdur® je odolné. Vrchní 
vrstva světlíku je vyrobena z extrémně 
odolného, nárazuvzdorného plastu, 
přesto však nabízí vysokou úroveň 
světelné propustnosti. K dispozici je 2, 
3 a 4-vrstvé provedení nebo provedení 
thermoplan®.

➜ Odolný proti krupobití
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PLOCHÉ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY

Naše ploché světlíky jsou ideálním řešením pro osvětlení 
 luxusních obytných domů či kancelářských budov. Široká 
škála různých variant mnoha produktů a řada praktických 

 doplňků se optimálně přizpůsobuje širokému rozsahu aplika-
cí v nových budovách nebo při rekonstrukcích.

Křišťálově čistý výhled
bez konvexní plastové vrstvy.

Široký výběr laminátových manžet
ve spojení se všemi manžetami 
 ESSERTEC a širokým výběrem pro 
rekonstrukci.

Jednoduché čištění
díky hladkému přechodu mezi zaskle-
ním a rámem; dešťová voda může 
volně odtékat.

Vysoce kvalitní zvuková izolace
díky silikátovému zasklení, jehož zvuko-
vě izolační schopnosti jsou o cca 60 % 
lepší v porovnání s 4-vrstvým plasto-
vým zasklením.

Snížení nákladů na vytápění
díky o 15% lepším izolačním vlastnos-
tem než mají jednotky s nejkvalitnějším 
plastovým zasklením.

Individuální zasklení
v osmi variantách pro tepelnou a zvu-
kovou izolaci dle požadavku zákazníka.

Optimální klima v místnosti
např. díky systémům otevírání na 
dálkové ovládaní, systému zastínění a 
ochraně proti hmyzu.

Moderní způsob obsluhy
umožňuje ovládat zařízení nikoliv 
pouze pomocí spínače na stěně nebo 
dálkového ovládání, ale nyní již také 
přes váš mobilní telefon.

Trvalá ochrana proti propadnutí
pro větší bezpečnost na plochých 
 střechách a pro snadnou údržbu.

Jednoduchá montáž
díky rozsáhlé předběžné montáži v 
továrně a díky přesně padnoucím kom-
ponentům a díky předběžné připrave-
nosti firmou Gradus s.r.o.

Užijte si jasný výhled

essertop® 4000, sklo esserfix® 5000, sklo
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Individuální zasklení
Optimální přizpůsobení 
 požadavkům budovy.

Hladké přechody 
Zajišťují optimální odtok dešťo-
vé vody bez jejího hromadění.

Distanční vložka
s minimální tepelnou vodivostí 
(„distanční teplý rámeček“).

Tepelně oddělená konstrukce 
rámu s vícekomorovým 
systémem
Moderní design pro úsporu 
energie, odolný proti konden-
zaci.

Dvojité těsnění rámu
Proti pronikání vlhkosti a tepel-
ným ztrátám. Vynikající těsnost 
proti větru.

VARIANTY PLOCHÝCH STŘEŠNÍCH SVĚTLÍKŮ

Technické parametry – viz strany 35-37

esserplan® G, 
otvíratelný

Stylová varianta se sklem a 
 hliníkem

Plochý světlík esserplan® G je vysoce 
kvalitním řešením pro přirozené osvět-
lení a větrání.

Křídlo světlíku je vyrobeno z tepelně 
izolovaných hliníkových profilů, které 
mohou být v různém barevném prove-
dení dle vzorníku RAL. Díky speciálnímu 
rámu se na zasklení nehromadí voda.
Sériově dodávané tepelně izolační za-
sklení je k dispozici i v trojité verzi nebo 
ve verzi s protisluneční či bezpečnostní 
ochranou (SPSG). Produkt esserplan® 
G je připraven pro instalaci na manžety 
essertop®.

Trojité tepelně izolační 
zasklení, čiré nebo mléčné
Hodnota Ug 0.7 W/m2K
Hodnota Ur 1.0 W/m2K

Protisluneční zasklení
Dvojité nebo trojité

Tepelně izolační zasklení
SPSG vnější, dvojité nebo
trojité, čiré nebo mléčné

Dvojité tepelně izolační 
zasklení, čiré nebo mléčné
Hodnota Ug 1.1 W/m2K
Hodnota Ur 1.2 W/m2K

essertop® 4000, sklo,
otvíratelný nebo pevný

Vysoce kvalitní, flexibilní řešení

Plochý střešní světlík esserfix® 4000, 
sklo, je založen na technologii světlíků 
řady essertop® 4000. Zasklení může být 
dvojité nebo trojité, čiré nebo mléčné. 
K dispozici je také provedení s protislu-
neční ochranou a bezpečnostním sklem 
(SPSG).

Plochý světlík má vynikající tepelně a 
zvukově izolační vlastnosti.
Je k dispozici také v pevné variantě
esserfix® 4000, sklo.

Ve standardní výbavě této řady světlíků 
je montáž otvírače pro denní větrání a 
ventilaci. Kování a zámek v bílé barvě je 
předinstalován ve výrobě.

Díky možnosti kombinace se sanačním 
rámem nebo manžetou (strana 26-27) 
je výrobek vhodný pro rekonstrukci 
stávajících světlíků.

Dvojité tepelně izolační 
zasklení, čiré nebo mléčné
Hodnota Ug 1.1 W/m2K
Hodnota Ur 1.2 W/m2K

Trojité tepelně izolační 
zasklení, čiré nebo mléčné
Hodnota Ug 0.7 W/m2K
Hodnota Ur 1.0 W/m2K

Protisluneční zasklení
Dvojité nebo trojité

Tepelně izolační zasklení
SPSG vnější, dvojité nebo
trojité, čiré nebo mléčné
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Individuální zasklení
Optimální přizpůsobení 
 požadavkům budovy.

Tepelně oddělená konstrukce 
rámu s vícekomorovým 
systémem
Moderní design pro úsporu 
energie, odolný proti konden-
zaci.

Dvojité těsnění rámu
Proti pronikání vlhkosti a 
 tepelným ztrátám. Vynikající 
těsnost proti větru
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VARIANTY PLOCHÝCH STŘEŠNÍCH SVĚTLÍKŮ

Technické parametry viz strana 34

essertop® 5000, sklo,
otvíratelný nebo pevný

Individuální kruhový tvar

Střešní světlíky esserfix® 5000 jsou tech-
nicky založeny na řadě essertop® 5000. 
Zasklení může být dvojité nebo trojité. 
K dispozici je také protisluneční nebo 
bezpečnostní zasklení (SPSG). Ploché 
střešní světlíky mají vynikající tepelně a 
zvukově izolační vlastnosti.

Kování a zámek jsou předem připrave-
ny v továrně.

Díky možnosti kombinace se sanační 
manžetou je rekonstrukce stávajícího 
světlíku snadná a rychlá. (strany 26-27)

Plochý střešní světlík je také k dispozici v 
pevné verzi esserfix® 5000, sklo.

Dvojité tepelně izolační 
zasklení, čiré nebo mléčné
Hodnota Ug 1.1 W/m2K
Hodnota Ur 1.1 W/m2K

Trojité tepelně izolační
zasklení, čiré nebo mléčné
Hodnota Ug 0.7 W/m2K
Hodnota Ur 0.9 W/m2K

Protisluneční zasklení
Dvojité nebo trojité

Individuální zasklení
Optimální přizpůsobení poža-
davkům budovy.

Hladké přechody
Zajišťují optimální odtok 
dešťové vody bez jejího 
hromadění.

Tepelně oddělený rám
s jádrem z PUR pro vynikající 
energetickou účinnost.

Účinné těsnění rámu
Proti pronikání vlhkosti a 
tepelným ztrátám. Vynikající 
těsnost proti větru.

Tepelně izolační zasklení 
SPSG vnější, dvojité nebo 
trojité, čiré nebo mléčné
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1) podle záručních podmínek pro ploché střešní světlíky essertop KARAT®, 7/2015.

DESIGNOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY

essertop KARAT® přehodnocuje téma plochých světlíků: 
Oceněný, zjednodušený, avšak současně neobvyklý design 
poskytuje jedinečné technické a světelné výhody. 
essertop KARAT® zvětšuje osvětlený a větraný prostor až o 
125% v porovnání s běžnými světlíky. Zejména při rekon-

strukcích střech typických obytných budov z 60. a 70. let 
nebo bungalovů – z nichž je většina vybavena malými 
střešními světlíky – přináší větší prosklená plocha světlíků 
essertop KARAT® výrazný světelný přírůstek, aniž by bylo 
nutné zvětšovat stropní otvor.

Větší využití světla
až o 125% se střešním otvorem stejné 
velikosti.

Individuální zasklení
Ve třech variantách, přizpůsobené 
aktuálnímu využití budovy; standardem 
řady je trojité zasklení.

Variabilní protisluneční ochrana
s elektricky řízeným stmíváním.

Celkově harmonický vzhled
díky individuálnímu barevnému prove-
dení hliníkového rámu.
 

Moderní způsob obsluhy
umožňuje ovládat zařízení nikoliv 
pouze pomocí spínače na stěně nebo 
dálkového ovládání, ale nyní již také 
přes váš mobilní telefon.

Snížení nákladů na vytápění
díky o 40 % lepším tepelně izolačním 
vlastnostem oproti jednotkám s 4-vrst-
vým plastovým zasklením.

Vynikající zvuková izolace
díky silikátovému zasklení, jehož zvuko-
vě izolační schopnosti jsou o cca. 60 % 
lepší v porovnání s 4-vrstvým plasto-
vým zasklením.

Trvalá ochrana proti propadnutí
pro větší bezpečnost na plochých, 
 střechách a pro snadnou údržbu.

Jednoduchá instalace
díky celkové předběžné montáži v 
 továrně a 90° vnějším rohům na lami-
nátové manžetě.
 

Záruka kvality
záruka 101) let na plochý střešní světlík 
(vyjma elektrických komponentů).

„Vysoce karátové“ produkty pro ploché střechy

essertop KARAT®

reddot award 2015
winner
Vítěz ocenění reddot award 2015

10   1
0 LET

  Z Á R U K Y

NOVINKA!
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essertop KARAT®, otvíratelný

Oceněný design

Plochý střešní světlík essertop KARAT® 
je sestaven ze zaskleného křídla a 
laminátové manžety s integrovaným 
řetězovým motorem (výška zdvihu 
30 cm). Křídlo světlíku i manžeta jsou 
uloženy v hliníkovém rámu.
Standardní povrch této řady je stříbr-
ný, na vyžádání lze zajistit i hliníkové 
provedení s individuálním barevným 
nátěrem. Řetězový motor a napájecí 
kabel jsou zabudovány v manžetě a z 
vnějšího pohledu nejsou viditelné.

Ploché střešní světlíky této řady jsou 
standardně vybaveny trojitým tepelně 
izolačním zasklením, vnější vrstva 
je bezpečnostní. Volitelně je také k 
dispozici protisluneční ochrana a 
elektricky řízené stmívání. Stmívatelné 
zasklení lze s použitím nástěnného 
vypínače tónovat v 5 stupních. Takto 
lze odfiltrovat až 91% celkové energie 
slunečního záření.

Kromě nástěnného vypínače a dál-
kového ovládání lze světlíky essertop 
KARAT® (pro účely denního větrání) 
ovládat také pomocí chytrého telefonu 
nebo tabletu, zejména nacházíte-li se 
právě mimo domov.

Trojité tepelně izolační 
zasklení, SPSG vnější, čiré 
nebo mléčné 
Hodnota Urc 0.7 W/m2K

Zasklení s protisluneční 
ochranou, trojité

Elektricky řízené stmívání –  
protisluneční ochrana, trojité 
zasklení

DESIGNOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY

Napájení 24 V
pro obsluhu 1 až max. 10 jednotek.

Ovládací prvek
pro obsluhu max. 10 jednotek.
Konstruováno pro montáž na stěnu.

Sada pro odvod kouře ze schodišťových šachet  

Obsahuje řídící centrum s integrovaným nouzovým napáje-
ním (funkční bezpečnost 72 h), spínač větrání a 2 tlačítka od-
vodu kouře pro nouzové zapnutí a vypnutí (oranžová barva).

Zařízení pro elektricky řízené stmívání

Zařízení pro odvod kouře ze schodišťových šachet

U
rc
-d

le
 n

or
m

y 
EN

 1
87

3:
20

14

reddot award 2015
winner

Hliníkové
provedení
v barvě dle
požadavků 
zákazníka.

Tepelně izolační zasklení
trojité “nízkoenergetické” s 
vynikajícími tepelně izolačními 
vlastnostmi.

Rám z PVC
tepelně izolovaný pro zamezení 
kondenzace.

Zvýšený vnější okraj
pro zakrytí profilů a připojení 
otevíracího mechanismu.

Distanční vložka
s minimální tepelnou vodivostí  
(„distanční teplý rámeček“).

Dvojité těsnění rámu
pro zvýšenou těsnost proti větru.

Laminátová manžeta
Hodnota Uc 0.6 W/m2K

Vítěz ocenění reddot 
award 2015

NOVINKA!



15

www.gradus-sro.cz

Naše manžety umožňují přesnou montáž kopulových i 
plochých střešních světlíků při různých požadavcích a pro 
různé střešní konstrukce. Můžete je proto rychle a odborně 
nainstalovat na klasické i na profilované střechy. 

V závislosti na daném účelu použití můžete volit materiály 
PVC, laminát nebo hliník. Všechny naše manžety zaručují 
bezproblémové napojení na střešní izolaci.

Laminátové manžety

•  Tepelně izolační
•  S výstupkem proti zatékání vody  

na šroubované přírubě
•  Možnost nátěru
•  Vnější část k dispozici v různých 

barvách dle přání zákazníka
•  Lze použít pro všechny kopulové  

i ploché střešní světlíky řady 
 essertop®, esserdur®, esserfix® a 
esserplan® G.

Manžety z PVC

•  Tepelně izolační
•  S výstupkem proti zatékání vody na 

šroubované přírubě
•  Integrovaná ochrana proti nárazo-

vému dešti chrání horní spojovací 
místo vytažené střešní izolace a 
trvale zajišťuje těsnost spojení lišty 
se stěnou.

•  Speciální kování pro optimální 
 těsnění mezi světlíkem a manžetou.

•  Lze použít pro všechny kopulové 
světlíky řady essertop®, esserdur® a 
esserfix®.

MANŽETY

30 cm
Hodnota Uc 0.6 W/m2K
Hodnota Uup 0.8 W/m2K

50 cm
Hodnota Uc 0.6 W/m2K
Hodnota Uup 0.8 W/m2K

15 cm
Hodnota Uc 1.1 W/m2K
Hodnota Uup 1.9 W/m2K

15 cm
Hodnota Uc 0.8 W/m2K
Hodnota Uup 1.4 W/m2K

30 cm
Hodnota Uc 0.8 W/m2K
Hodnota Uup 1.0 W/m2K

40 nebo 50 cm
Hodnota Uc 0.8 W/m2K
Hodnota Uup 0.8 W/m2K

Laminátové manžety s ventilátorem

• S nastavitelným ventilátorem pro 
 přívod čerstvého vzduchu a odvod 
vydýchaného vzduchu s elektricky 
 řízenými uzavíracími lamelami.

• Průtok vzduchu 150 m3/h 
• Volitelná možnost elektronické řídící 

jednotky

Laminátové manžety s tepelně 
 izolovanou základnou

• Výška 30 nebo 50 cm
• Individuálně nastavitelná výška tepelně 

izolované základny
• PVC spojovací izolace na vyžádání

50 cm
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Laminátové manžety, kruhové

•  Tepelně izolační
•  Podomítkové kování pro optimální 

těsnění mezi světlíkem a manžetou
•  Možnost nátěru
•  Dle požadavků k dispozici v různých 

barvách
•  Lze použít pro všechny kopulové i 

ploché střešní světlíky řady essertop® 
a esserfix®.

MANŽETY

Manžeta z trapézového vlnitého 
plechu

•  Tepelně izolační
•  Materiál hliník
•  S výstupkem proti zatékání vody na 

šroubované přírubě
•  Profily dle informací výrobce trapé-

zového vlnitého plechu
•  Lze použít pro všechny kopulové i 

ploché střešní světlíky řady essertop® 
a esserdur®.

Manžeta s vlnitým profilem 5

•  Tepelně izolační
•  Materiál laminát nebo hliník
•  S výstupkem proti zatékání vody na 

šroubované přírubě
•  Možnost různého barevného 

 provedení
•  Lze použít pro všechny kopulové i 

ploché střešní světlíky řady essertop® 
a esserdur®.

Sendvičová manžeta z trapézového 
vlnitého plechu

•  Tepelně izolační
•  Materiál hliník
•  S výstupkem proti zatékání vody na 

šroubované přírubě
•  Profily dle informací výrobce trapé-

zového vlnitého plechu
•  Lze použít pro všechny kopulové i 

ploché střešní světlíky řady essertop® 
a esserdur®.

30 cm
Hodnota Uc 0.9 W/m2K
Hodnota Uup 3.4 W/m2K

15 cm
Hodnota Uc 0.8 W/m2K
Hodnota Uup 1.4 W/m2K

Technické parametry – viz strany 29-37

Laminátové obložení pro šachty, 
kruhové

•  Pro vertikální osvětlení šachet
•  Výška 60 nebo 100 cm
•  Velmi kvalitní vzhled v interiéru
•  Opláštění stropní konstrukce s 

 manžetou nebo bez manžety
•  Možnost nátěru 
•  Lze použít pro všechny kopulové i 

ploché střešní světlíky řady  essertop® 
a esserfix®.

30 cm
Laminát: 
Hodnota Uc 1.0 W/m2K
Hodnota Uup 1.0 W/m2K
Hliník: 
Hodnota Uc 0.9 W/m2K
Hodnota Uup 3.4 W/m2K

30 cm
Hodnota Uc 0.9 W/m2K
Hodnota Uup 3.4 W/m2K

30 cm
Hodnota Uc 0.8 W/m2K
Hodnota Uup 1.0 W/m2K

50 cm
Hodnota Uc 0.8 W/m2K
Hodnota Uup 0.9 W/m2K

pro pevné světlíky

pro otevíratelné a pevné
světlíky
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Elektrický otvírač 500, 230 V

•  Výška zdvihu 500 mm
•  Pohon je chráněn před stříkající vodou 

vysoce kvalitním kovovým krytem
•  Bezúdržbový
•  Automatické vypnutí v koncové poloze
•  Termická ochrana proti přetížení
•  Tandemový provoz bez přídavných 

synchronních řídících modulů

Elektrický otvírač 300 Comfort, 230 V

•  Výška zdvihu 300 mm
•  Pohon je chráněn před stříkající vodou 

vysoce kvalitním hliníkovým krytem, 
který je na vyžádání k dispozici v bílé 
barvě

•  Bezúdržbový
•  Automatické vypnutí v koncové poloze
•  Elektronická ochrana proti přetížení

Ruční otvírač, vřetenový

•  Výška zdvihu 280 mm
•  Vřeteno z pozinkované oceli/mosaz
•  Bezúdržbový
•  Plynule nastavitelný
•  Požadované příslušenství:
 Ruční klika (170 cm)
 Výsuvná tyč (80 cm)

Elektrický otvírač 300 Basic, 230 V

•   Výška zdvihu 300 mm
•   Pohon je chráněn před stříkající vodou 

vysoce kvalitním plastovým krytem, 
který je na vyžádání k dispozici v bílé 
barvě

•   Bezúdržbový
•   Automatické vypnutí v koncové poloze
•   Vypnutí při přetížení
•   Termická ochrana proti přetížení
•   Tandemový provoz bez přídavných 

synchronních řídících modulů

Pneumatický otvírač fumilux® G3

•  Výška zdvihu 300, 500 nebo 750 mm
•  Vysoce kvalitní hliníkový kryt
•  Bezúdržbový
•  Automatické, mechanické vypnutí v 

koncové poloze (možnost ručního 
odblokování)

•  Provoz možný jednotlivě nebo v 
tandemu

Elektrický otvírač
fumilux® 24-J 10, 24 V

•  Výška zdvihu 300, 500 nebo 750 mm
•  Pohon je chráněn před stříkající vodou 

vysoce kvalitním hliníkovým krytem, 
který je na vyžádání k dispozici v bílé 
barvě

•  Bezúdržbový
•  Automatické vypnutí v koncové poloze

OTVÍRACÍ MECHANISMY

Kopulový světlík essertop® 4000
s elektrickým otvíračem 300 Comfort

Užitečnou vlastností našich produktů je kromě přirozeného 
osvětlení zejména ventilace a přívod čerstvého vzduchu. Pro 
optimální požadované denní větrání můžete použít různé 

otvírací mechanismy. Otvírače jsou vhodné pro všechny 
kopulové i ploché střešní světlíky řady essertop®, esserdur®, 
esserfix® a esserplan® G.
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OTVÍRACÍ MECHANISMY

Elektrický otvírač KS

Denní větrání a ventilace obytných, kancelářských a admini-
strativních budov je nyní – s novými elektrickými otevírači KS 
– mnohem elegantnější. Tyto systémy s řetězovým pohonem

jsou k dispozici pro všechny kopulové i ploché střešní světlíky 
řady essertop® 4000. Připojovací kabely k otvírači lze na 
vyžádání integrovat do manžety světlíku.

Elektrický otvírač KS 300, 230 V
•  Výška zdvihu 300 mm
•  Systém pohonu je chráněn vysoce 

kvalitním hliníkovým krytem, který 
je na vyžádání k dispozici také v bílé 
barvě (RAL 9016)

•  Bezúdržbový
•  Automatické vypnutí při přetížení

Elektrický otvírač KS 500, 230 V
•  Výška zdvihu 500 mm
•  Systém pohonu je chráněn vysoce 

kvalitním hliníkovým krytem, který 
je na vyžádání k dispozici také v bílé 
barvě (RAL 9016)

•  Bezúdržbový
•  Automatické vypnutí při přetížení 

Elektrický otvírač KS Twin 400, 24 V
•  Výška zdvihu 400 mm
•  Systém pohonu je chráněn vysoce 

kvalitním hliníkovým krytem, který 
je na vyžádání k dispozici také v bílé 
barvě (RAL 9016)

•  Bezúdržbový
•  Automatické vypnutí při přetížení 
•  Dodávka zahrnuje 24 V řídící jednot-

ku pro ventilaci
 

Elektrický otvírač KS Solar
•  Výška zdvihu 250 mm
•  Systém pohonu je chráněn vysoce 

kvalitním krytem z tlakově litého 
zinku

•  Bezúdržbový
•  Solární pohon, není vyžadován 

 přívod elektřiny
•  Dodávka zahrnuje rádiové dálkové 

ovládání

NOVINKA!
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PŘÍSLUŠENSTVÍ OTVÍRAČŮ

Rádiová řídící jednotka ventilace 24 V
•  Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 

spínače elektrootvírače (pro montáž na/
pod omítku) nebo rádiového dálkového 
ovládání

•  Lze použít pouze v kombinaci s elektric-
kým otvíračem 24 V

Příslušenství pro elektrický otvírač 24 V

Elektrický spínač s LED kontrolkou
•  Model pro  montáž na omítku nebo 

pod omítku.

Systém ochrany proti větru  
a dešti J 10
•  Registruje sílu větru a deště a auto-

maticky uzavírá kopulový či plochý 
střešní světlík

•  Obsahuje větrné čidlo, senzor deště 
s konzolí, řídící jednotku a nástěnnou 
konzoli

•  Nastavitelný senzor větru
•  Možnost řízení až 3 skupin otvíračů
•  Kompatibilní také s otvíračem 24 V

Rádiový přijímač
•  Pro rádiově řízený provoz 230 V 

otvíracích mechanismů
•  Lze kombinovat s nástěnným nebo 

ručním ovladačem a se zařízením 
TaHoma-Box Premium

 
Rádiový nástěnný ovladač
•  Jednokanálový design pro ovládání  

1 otvíracího mechanismu
•  Včetně montážních desek
•  Lze použít ve všech běžných spína-

cích programech

Rádiový ruční ovladač
•  Jednokanálový design pro ovládání  

1 otvíracího mechanismu
•  4-kanálový design pro samostatné 

ovládání až 4 otvíracích mechanismů

Rádiový větrný a sluneční senzor
•  Registruje sílu větru a úroveň 

slunečního záření a vysílá zprávy do 
rádiového přijímače

•  Lze přidat také dešťový senzor

Dešťový senzor
•  Doplňuje větrné a sluneční senzory
•  Registruje dešťové srážky a vysílá 

zprávy do rádiového přijímače

TaHoma-Box premium
•  Pro 230 V produkty ovládané pomocí 

aplikace na chytrém telefonu nebo 
tabletu, ať již z domova či mimo 
domov

•  Požadované vybavení: rádiový přijí-
mač a nástěnný nebo ruční senzor

•  Nevyžaduje se žádná smlouva
•  Aplikaci TaHoma je možné zdarma 

stáhnout na App Store pro  iPhone 
nebo na Google Play Store pro 
 Android.

Příslušenství pro elektrický otvírač 230 V

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!
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Kopulové a ploché střešní světlíky jsou vybaveny dvěma 
elektromotory (nad jmenovitou velikost 100 x 100 cm), které 
světlík široce otevřou, čímž umožní přístup na střechu. K dis-
pozici jsou také manuální otvírací systémy (s pneumatickým 
pístem nebo se zarážkou).

Jednou z možností světlíku je integrování funkce vstupního 
střešního poklopu (otvíraného zvenčí). Veškeré systémy 
střešních výlezů lze na žádost předinstalovat v továrně.

STŘEŠNÍ VÝLEZY

Elektrický střešní výlez/vstup 24 V

•  Sada pro 24 V
•  Na žádost k dispozici v bílé barvě
•  Pohodlný přístup i při velkých jmenovitých velikostech
•  Lze použít také pro odvod kouře ze schodišťových šachet

Ruční střešní výlez/vstup

•  Sada s pneumatickými písty v bílé barvě
•  Sada se zarážkou
•  Volitelně s funkcí vstupního střešního poklopu  

(otvíraného zvenčí)
•  Volitelně s integrovaným zavěšením pro žebřík
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Ochrana proti propadnutí a vloupání 
esserprotect® 
Počet vloupání a míra poškození majetku je stále na vzestu-
pu. Proto je stále důležitější chránit budovy proti nezvaným 
hostům. Optimálním řešením pro ploché střechy je ochrana 
proti propadnutí a vloupání esserprotect®. Jedná se o velmi 
robustní mřížovou vložku (profily a tyče jsou z různých slitin 
oceli), která je v souladu s normou DIN EN 1627 testována a 
schválena na třídu odolnosti 2, 3 a 4.

Ochrana proti propadnutí a vloupání esserprotect® je k 
dispozici pro:
•  Všechny kopulové i ploché střešní světlíky řady essertop®, 

esserdur®, esserfix® a esserplan® G 
•  Přímou nebo dodatečnou instalaci pod manžetu nebo do 

střešního otvoru

Charakteristika jednotlivých tříd odolnosti (zdroj: normy a směrnice DIN V ENV 1627 [návrh VdS 2354])

DIN V 
ENV 1627

Předpokládaný typ pachatele/nástrojů
Doba 
 odolnosti*

Typ pachatele / způsob 
vloupání podle VdS 2354

RC1 (-)
Základní ochrana proti pokusům o vloupání fyzickou silou,  
např. vykopnutím, vyražením (tj. převážně vandalismus), slabá 
ochrana proti použití pákových nástrojů.

– –

RC2 (N)
Příležitostný zloděj se pokouší násilím otevřít uzavřený  
a uzamčený komponent pomocí jednoduchých nástrojů  
(např. velký šroubovák, kleště, klíny, pila).

  3 min  
(15 min)

Vloupání do soukromého  
obytného sektoru bez 
 zvláštních rizikových prvků

RC3 (A)
Pachatel se pomocí dalších nástrojů pokouší násilím otevřít 
 uzavřený a uzamčený komponent (další šroubovák a páčidlo).

  5 min  
(20 min)

Vloupání do obchodů a  
podniků s malým inventářem 
hmotného majetku

RC4 (B)
Zkušený zloděj použije navíc pilky a úderné nástroje, jako je
sekera, dláto, páčidlo, kladivo a akumulátorová vrtačka.

10 min  
(30 min)

Vloupání do obchodů a 
podniků s větším inventářem 
hmotného majetku

*Doba odolnosti je množství času potřebného k vloupání (celkový čas včetně přestávek).

Ochrana proti propadnutí 
 esserprotect®

Ochrana brání propadnutí osob světlíkem do budovy. Ro-
bustní konstrukce mřížky z pozinkovaného ocelového plechu 
byla testována a certifikována v souladu se státní institucí 
úrazového pojištění zaměstnanců stavebního průmyslu v 
 Německu, v souladu se směrnicí GS18 – a to jak pro novo-
stavby, tak i pro dodatečnou montáž v případě rekonstrukce.

Ochrana proti propadnutí esserprotect® se dodává pro:
•  Kopulové světlíky řady essertop®, esserdur® a esserfix®

•  Prakticky všechny manžety světlíků od ostatních výrobců
•  Přímou instalaci pod manžetu nebo do rámu kopulového 

světlíku
•  Dovybavení manžet nebo při jejich renovaci
•  Instalaci do konstrukce rámu kopulového světlíku

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
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Ochranná síť proti hmyzu  
esserprotect®

Otevřené světlíky a okna vytvářejí prostor pro vniknutí 
hmyzu, listí a nečistot. Ochranná síť esserprotect® uzaví-
rá otevřený prostor jemnou síťovinou, která je napnutá v 
hliníkovém rámu bílé barvy. Těsnicí pásek s kartáčky utěsňuje 
prostor kolem otvíracího mechanismu. Ochranu proti hmyzu 
lze snadno vyjmout a vyčistit.
V potravinářských podnicích, kde se zpracovávají a vyrábějí 
potraviny (pekárny, řeznictví, velké kuchyně, jídelny, atd.)  
zabraňuje síťka kontaminaci a je zároveň povinná v souladu s 
nařízením EU 825-2004, Příloha II, Část I a II.

Ochrana proti hmyzu esserprotect® je k dispozici:
•  pro všechny kopulové i ploché střešní světlíky řady 

 essertop®, esserdur® a esserplan® G
•  předem připravená pro konkrétní jmenovitou světlost
•  pro přímou montáž nebo k dodatečné instalaci
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Úchytný bod  esserprotect® 

Při práci na střeše je nezbytná bezpečnost na nejvyšší úrovni. 
Zaměstnanecká asociace pojištění odpovědnosti proto do-
poručuje umísťovat na kopulových světlících a na odvodech 
kouře úchytné body, do kterých lze zavěsit bezpečnostní 
 zádržné systémy osobních ochranných prostředků (OOP), 
které brání pádům. Úchytné body esserprotect® byly testo-
vány a certifikovány v souladu s DIN EN 795:1996 nebo  
DIN EN 795 A1. 2000.

Úchytný bod esserprotect® je  
k dispozici:
•   pro PVC manžety essertop® 30 cm a 

pro ocelové manžety fumilux® (nad 
jmenovitou světlost 100 x 100 cm)

•   předem připravený v továrně (doda-
tečná montáž není možná)

Spojovací sada

Spojovací sada obsahuje hliníkové 
profily, rohové spojky a příslušný 
připevňovací materiál a používá 
se k vytvoření těsného spoje mezi 
vytaženou střešní izolací/fólií a man-
žetou. Spojovací sady jsou dodávány 
na míru podle konkrétní jmenovité 
světlosti.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
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Stínění  esserprotect® 

Přirozené denní světlo je nejlepším řešením pro zdravé a 
ekologické osvětlení místností. Intenzivní sluneční světlo však 
může být vnímáno jako rušivé, zejména pokud způsobuje 
přehřívání místnosti, oslňuje a ruší projektorem promítané 
prezentace. Řešením je systém stínění esserprotect®: Tyto 
plynule nastavitelné skládané rolety vytvářejí v místnosti 
optimální atmosféru.

• Materiál v bílé barvě, integrováno v rámu (bílá RAL 9016)
• Varianty materiálu: transparentní, neprůhledný a 

 zatemňovací
• Ovládání spínačem na zdi nebo dálkovým ovladačem
• Předem sestaveno v továrně
• Lze dodatečně nainstalovat na všechny kopulové i ploché 

střešní světlíky řady the essertop® 4000 a esserfix® 4000
• Lze kombinovat s otvíracím mechanismem a příslušen-

stvím ESSERTEC

Zatemnění  esserprotect® 

• Vhodné pro kompletní zatemnění prostoru
• Textilie je upevněná podél celého hliníkového rámu
• Kombinace textil-plast, odolnost vůči UV, obsahuje látky 

zpomalující hoření dle normy DIN 4102 B1
• Ovládání spínačem na zdi nebo rádiovým dálkovým 

 ovladačem
• Předem sestaveno v továrně, dodatečně lze nainstalo-

vat na všechny kopulové i ploché střešní světlíky řady 
 essertop® 4000 a esserfix® 4000

• Lze kombinovat s otvíracím mechanismem a příslušen-
stvím ESSERTEC

Rádiový dálkový ovladač s přijímačem 
pro ovládání 1 systému 

Rádiový dálkový ovladač pro ovládání 
max. 4 systémů
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Chytrý koncept

Chcete použít rychlé a účinné řešení 
pro častou renovaci? V tom případě 
jsou naše předkonfigurované sestavy 
určeny přímo pro vás. Veškeré klíčové 
komponenty jsou již smontovány do 
funkčních celků a jsou přizpůsobeny 
pro renovaci, opravu nebo změnu 
způsobu využití.

•  Oprava nebo výměna kopulových 
světlíků z důvodu zajištění či obnove-
ní funkční účinnosti.

•  Přizpůsobení kopulových světlíků 
novým potřebám a požadavkům, ze-
jména při přestavbě pevných světlíků 
na otvíratelné.

•  Zvýšení a opětovné utěsnění manžet 
a výměna kopulových světlíků v rám-
ci energeticky úsporné rekonstrukce 
střechy.

Stanovení jmenovitých světlostí

Za účelem zjištění správné  
jmenovité světlosti požadujeme  
následující stávající rozměry:

Šířka příruby manžety 
nebo rámu ventilátoru

Horní vnitřní průměr 
manžety nebo větracího 
rámu

Spodní vnitřní průměr 
manžety

Obecné požadavky na renovaci nebo opravu kopulových 
střešních světlíků a manžet
•  Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
•  Směrnice na pracovišti
•  Nařízení o úsporách energie EnEV
•  DIN 5034 “Denní světlo ve vnitřních místnostech”
•  Směrnice ZVDH pro ploché střechy
•  Specifikace výrobců pro pokládání střešních fólií
•  DIN 4108 “Tepelná izolace v budovách”

RENOVACE KOPULOVÝCH STŘEŠNÍCH SVĚTLÍKŮ
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Kopulové střešní světlíky  
esserfix® 4000, pevné

Výměna vadných, pevných kopulových střešních světlíků
•   Pro essertop®

•   Pro starší kopulové světlíky Esser-/Eternit-/ESSERTEC, např.
 - essernorm®

 - rheinland
Zasklení – viz strana 7;  
příslušenství – viz strany 21-23.

1  Kopulový světlík esserfix® 4000
2  Stávající manžeta
3  Stávající střešní konstrukce
4  Sada spojovacích lišt

Instalační komponenty:
Všechny komponenty a materiály potřeb-
né pro instalaci jsou zahrnuty v rámci 
dodávky.

Instalační sada kopulových střešních 
světlíků pro jmenovitou velikost  
nad 150 cm
Uzavřené renovační kování

Instalační sada plochých střešních 
světlíků pro všechny jmenovité 
světlosti
Uzavřené renovační kování

Instalační sada kopulových střešních 
světlíků pro jmenovitou světlost  
do 150 cm
Otevřené renovační kování

1   Kopulový světlík essertop® 4000  
nebo plochý světlík essertop® 4000

2  Stávající manžeta
3  Stávající střešní konstrukce
4  Sada spojovacích lišt

Výměna vadných, otvíratelných kopulových střešních  
světlíků Esser-/Eternit-/ESSERTEC
•   Pro essertop®

•   Pro starší, otvíratelné kopulové světlíky Esser-/Eternit-/
ESSERTEC, např.

 - essernorm®

 - esserplus®

Zasklení – viz strana 7 a 11;  
otvírací mechanismy a příslušenství – viz strany 17-23.

Kopulové střešní světlíky  
essertop® 4000, otvíratelné
Ploché střešní světlíky  
essertop® 4000, otvíratelné
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Renovace vadných kopulových světlíků téměř  
všech výrobců
Široký rozsah využití renovačního rámu essertop® umožňuje 
instalaci na prakticky jakoukoliv manžetu (essertop® nebo 
manžety jiných výrobců). Speciální těsnicí páska chrání před 
tepelnými ztrátami mezi renovačním rámem a původní man-
žetou. Renovační rám zároveň účinně zakrývá horní spojovací 
bod střešní fólie. Kování je předem nainstalováno ve výrobě, 
díky čemuž je instalace kopulových a plochých střešních 
světlíků velmi jednoduchá a bezpečná. Upevňovací materiál 
(instalační sada) je určen pro jakoukoliv aplikaci.

Aplikace
• Výměna vadných kopulových střešních světlíků s prakticky 

jakoukoliv manžetou (funkce adaptéru)
• Efektivní zakrytí horního spojovacího bodu střešní fólie

Kopulový střešní světlík 
essertop® 4000  
(strana 7)

1

2
4

3
1  Sada na opravu essertop® 4000
2  Stávající manžeta
3  Stávající střešní konstrukce
4  Sada spojovacích lišt

RENOVACE KOPULOVÝCH STŘEŠNÍCH SVĚTLÍKŮ

Renovace vadných kopulových střešních světlíků  
téměř všech výrobců
Kování a zamykací systém jsou předem nainstalovány ve 
výrobě. Upevňovací materiál (instalační sada) je určen pro 
jakoukoliv aplikaci.

Aplikace
• Výměna vadných otvíratelných nebo pevných kopulových 

světlíků (essernorm® nebo ostatní výrobci)
• Přestavba pevných kopulových světlíků na otvíratelné nebo 

ploché střešní světlíky

Plochý střešní světlík 
essertop® 4000, sklo  

 (strana 11)

Plochý střešní světlík 
essertop® 5000, sklo  

(strana 12)

Kopulový střešní světlík 
essertop® 5000  
(strana 8)

1  Sada na opravu essertop® 5000 
2  Stávající manžeta
3  Stávající střešní konstrukce

Renovační rám 
essertop® 

Instalační sada 
essertop® 

Renovační sada essertop® 4000 Renovační sada essertop® 5000
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Rekonstrukce střechy se stávajícími manžetami
Renovační sada essertop® 4000 obsahuje renovační manžetu 
a kopulový nebo plochý střešní světlík. Instaluje se během 
rekonstrukce střechy na stávající manžetu umístěnou v kon-
strukci střechy. Toto je nezbytné zejména v případech, kde 
se podle „Nařízení o úsporách energie“ aplikuje dodatečná 
tepelná izolace, pokud vzdálenost od horního okraje manžety 
k povrchu střechy nesplňuje minimální požadavky (minimál-
ně 150 mm). Kování je z výroby předem nainstalováno na 
renovační manžetě.

Aplikace
• Montáž dodatečné izolace při zachování stávající manžety
• Zajištění předepsané minimální vzdálenosti

Rekonstrukce střechy se stávajícími manžetami
Renovační sada essertop® 5000 rovněž obsahuje renovační 
manžetu a kopulový nebo plochý střešní světlík. Základem 
instalace je také stávající manžeta na budově. V tomto pří-
padě renovační manžeta přemosťuje dodatečnou tepelnou 
izolaci aplikovanou podle „Nařízení o úsporách energie“ a 
zajišťuje, že bude dodržena minimální vzdálenost od horního 
okraje manžety k povrchu střechy. Kování je z výroby předem 
nainstalováno na renovační manžetě, díky čemuž je instalace 
kopulového nebo plochého střešního světlíku velmi jednodu-
chá a zároveň odborně provedená.

Aplikace
• Montáž dodatečné izolace při zachování stávající manžety
• Zajištění předepsané minimální vzdálenosti

2

1

2

4

5

3

1

1

43

1

Kopulový střešní světlík 
essertop® 4000 
(strana 7)

Plochý střešní světlík  
essertop® 4000, sklo 
(strana 11)

Plochý střešní světlík 
essertop® 5000, sklo

(strana 12)

Kopulový střešní světlík
essertop® 5000
(strana 8)

Renovační manžeta
essertop®

Renovační manžeta
essertop®

Renovační sada essertop® 4000 Renovační sada essertop® 5000 

Teleskopická vřetena 
umožňují prodloužení  
stávajících vřeten otvírače.

1  Renovační sada essertop® 4000
2  Stávající manžeta
3  Stávající střešní konstrukce
4  Dodatečná tepelná izolace
5  Sada spojovacích lišt

1  Renovační sada essertop® 5000
2  Stávající manžeta
3  Stávající střešní konstrukce
4  Dodatečná tepelná izolace
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TECHNICKÉ PARAMETRY 
Porovnání hodnot U

Tato tabulka ukazuje, jak se mění hodnoty U pro různé kopu-
lové a ploché střešní světlíky a manžety v kontextu s novými 
výpočty hodnot podle EN 1873:2014. 

Jednou z hlavních příčin těchto změn je, že v budoucnu bude 
konstrukce hodnocena jako celek (rám, zasklení, koeficienty 
spojů), zatímco dříve se braly v úvahu pouze jednotlivé kom-
ponenty, např. zasklení.

Předchozí  
hodnoty U Nové hodnoty U Nové hodnoty U – celkem

Kopulové světlík Varianta Hodnota Ug podle  
EN673:2011

Hodnota Ur podle  
EN1873:2014

Hodnota Urc ref podle 
EN1873:2014

s manžetou z PVC 30 cm

essertop® 4000 / 
esserfix® 4000

thermoplan®

1 vrstva, 2 multiizolační desky 0.83 1.1 / 1.0 1.0 / 0.9

thermoplan®

1 vrstva, 1 multiizolační deska 1.0 1.3 / 1.2 1.0

4-vrstvy 1.5 1.4 1.1
3-vrstvy 1.8 1.8 / 1.7 1.3
2-vrstvy 2.7 2.5 / 2.4 1.7

Kopulové střešní světlíky, čtvercové

Kopulové světlík Varianta Hodnota Ug podle  
EN673:2011

Hodnota Ur podle  
EN1873:2014

Hodnota Urc ref podle 
EN1873:2014

s laminátovou manžetou 30 cm

essertop® 5000 / 
esserfix® 5000

thermoplan®

1 vrstva, 2 multiizolační desky 0.83 1.0 1.0

4-vrstvy 1.5 1.3 1.2
3-vrstvy 1.8 1.7 1.4
2-vrstvy 2.7 2.4 1.8

Kopulové střešní světlíky, kruhové

Plochý světlík Varianta Hodnota Ug podle  
EN673:2011

Hodnota Ur podle  
EN1873:2014

Hodnota Urc ref podle 
EN1873:2014

s laminátovou manžetou 30 cm
essertop® 4000, sklo /  
esserfix® 4000, sklo  

trojité 0.7 1.0 1.0
dvojité 1.1 1.2 1.1

essertop® 5000, sklo /  
esserfix® 5000, sklo

trojité 0.7 0.9 0.9
dvojité 1.1 1.1 1.1

Ploché střešní světlíky, čtvercové a kruhové

Materiál Výška v cm Hodnota Uc podle  
DIN EN ISO 6496

Hodnota Uup podle  
EN1873:2014

Manžeta z PVC. čtvercová
Manžeta z PVC. čtvercová
Manžeta z PVC. čtvercová
Renovační manžeta z PVC. čtvercová

15 1.1 1.9
30 0.6 0.8
50 0.6 0.8
20 0.6 0.9

Laminátová manžeta. čtvercová
Laminátová manžeta. čtvercová
Laminátová manžeta. čtvercová
Laminátová manžeta. čtvercová

15 0.8 1.4
30 0.8 1.0
40 0.8 0.8
50 0.8 0.8

Laminátová manžeta. kruhová
Laminátová manžeta. kruhová
Laminátová manžeta. kruhová
Laminátová renovační manžeta. kruhová

15 0.8 1.4
30 0.8 1.0
50 0.8 0.9
25 0.8 1.0

Hodnoty U profilovaných manžet k dispozici na vyžádání.

Manžety, čtvercové i kruhové
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essertop® 5000

Odvětrávaná plocha:
m2 v otevřené poloze Otvírače

28 cm  30 cm 50 cm 75 cm 1) Poloha/
počet

0.13 0.13 - -

0.31 0.33 - -

0.35 0.38   0.50 1) -

0.44 0.47 0.79 -

- 0.61 1.02 -

- 0.75 1.26 -

- 0.85 1.41 2.12
1)  Závisí na výšce manžety a na tloušťce stropu  

(rozsah otáčení).

28 cm 30 cm 50 cm 75 cm

Otvírač
(viz strana 17)

Laminátová renovační manžeta

 

25 cm

Laminátové manžety

 

15 cm 30 cm 50 cm

Manžety 
otvíratelné, 
pevné
(viz strana 16)

15 cm 25 cm 30 cm 50 cm

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

 

 Výška 60 cm Výška 100 cm

Obložení
pro šachty
(viz strana 16)

Jmenovitá světlost  
cm x cm

Šachtové obložení  cm
Příklad 1          Příklad 2

  60    60   40

  90  –   70

100  100   80

120  – 100

150  – 130

180  180 160

200  200 180

Jmenovitá světlost 
 cm

Propustnost světla. 
plocha v m2

  60 0.13

  90 0.38

100 0.50

120 0.79

150 1.33

180 2.01

200 2.54

Propustnost světla v T65 v %. 

2-vrstvy 3-vrstvy 4-vrstvy thermoplan®

mléčná/mléčná
T65 = 72 %

mléčná/mléčná 
/mléčná

T65 = 61 %

mléčná/čirá/
čirá/mléčná 
T65 = 59 % 

mléčná/
multi izolační 

desky čiré 
T65 = 29 %

 2-vrstvy      3-vrstvy 4-vrstvy thermoplan®

čirá/čirá
T65 = 82 %

čirá/čirá/čirá
T65 = 75 %

čirá/čirá/ 
čirá/čirá

T65 = 68 %

čirá/multiizo-
lační desky čiré 

T65 = 32 %

Kopulový světlík, kruhový 
otvíratelný, 
pevný
(viz strana 8)

Příklad 1: Obložení stropní 
konstrukce bez manžety. 
Vhodné pro otvíratelné a 
pevné kopulové světlíky.

Příklad 2: Obložení stropní 
konstrukce s manžetou. 
Vhodné pro pevné kopulo-
vé světlíky.
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Kopulové světlíky
otvíratelné, pevné 
(viz strana 7)

Jmenovitá světlost  
cm x cm

Plocha propustnosti světla v  
m2

  50 x 100 0.26
  50 x 150 0.42
  60 x   60 0.18
  60 x   90 0.30
  60 x 120 0.43
  70 x 140 0.63
  80 x   80 0.38
  80 x 100 0.51
  90 x   90 0.52
  90 x 120 0.73
100 x 100 0.67
100 x 150 1.08
100 x 200 1.49
100 x 240 1.82
100 x 250 1.90
100 x 300 2.31
110 x 140 1.12
120 x 120 1.04
120 x 150 1.34
120 x 180 1.65
120 x 240 2.26
120 x 250 2.37
120 x 270 2.57
120 x 300 2.88
125 x 125 1.14
125 x 250 2.48
135 x 230 2.48
150 x 150 1.74
150 x 180 2.14
150 x 210 2.53
150 x 240 2.93
150 x 250 3.06
150 x 270 3.33
150 x 300 3.72
170 x 300 4.29
180 x 180 2.62
180 x 240 3.60
180 x 250 3.76
180 x 270 4.08
200 x 200 3.31

Propustnost světla T65 v %.

2-vrstvy 3-vrstvy 4-vrstvy thermoplan® thermoplan®

mléčná/mléčná
T65 = 72 %

mléčná/mléčná 
/mléčná

T65 = 61 %

mléčná/čirá/čirá/
mléčná 

T65 = 59 % 

mléčná/multi-
izolační desky čiré

T65 = 50 % 

mléčná/multi-
izolační desky čiré

T65 = 30 %

čirá/čirá
T65 = 82 %

čirá/čirá/čirá
T65 = 75 %

čirá/čirá/ 
čirá/čirá

T65 = 68 %

čirá/multiizolační 
desky čiré
T65 = 52 %

čirá/multiizolační 
desky čiré
T65 = 32 %

TECHNICKÉ PARAMETRY

Manžety
otvíratelné, pevné
(viz strany 15/16)

Laminátové manžety Profilované 
manžety

15 cm 30 cm 40 cm 50 cm 30 cm

Manžety z PVC Renovační rám 
z PVC

Renovační 
manžeta z PVC

15 cm 30 cm 50 cm 20 cm

essertop® 4000, esserfix® 4000

PVC  
15 / 20 / 30 / 50 cm

Laminát  
15 / 30 / 40 / 50 cm

Zvlnění P5  
30 cm

Trapézový vlnitý 
plech 30 cm

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n - n 

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n - n

n n n n n n n  - - n

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n - n 

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n - n

n n n n - - - - - n

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n - n

n n n n n - - n - n

n n n n -   -   - n - n 

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n - n

n n n n - - - - - n

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n - n

n n n n n n - - - n

n n n n - - - - - n 

n n n n n  -  - - - n

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n - n

Na vyžádání jsou k dispozici další materiály, PVC, laminát, ocel nebo hliník. 
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Větraný prostor: m2 v otevřené poloze Otvírače 2)

28 cm  30 cm 50 cm 75 cm 3) Poloha/
počet

0.26 0.26 - -
0.42 0.42 - -
0.18 0.18 - -
0.30 0.30 - -
0.40 0.43 - -
0.49 0.52 0.63 0.63
0.35 0.37 0.38 -
0.40 0.43 0.51 -
0.40 0.43 0.52 -
0.49 0.52 0.73 -
0.46 0.49 0.67 -
0.60 0.64 1.07 1.08

- 0.79 1.32 1.49
- 0.91 1.52 1.82
- 0.94 1.57 1.90
- 1.09 1.82 2.31

0.60 0.64 1.07 1.12
0.57 0.61 1.02 1.04
0.66 0.70 1.17 1.35

- 0.79 1.32 1.65
- 0.97 1.62 2.26
- 1.00 1.67 2.37
- 1.06 1.77 2.57
- 1.15 1.92 2.88

0.60 0.64 1.07 1.14
- 1.02 1.70 2.48
- 0.99 1.65 2.47

0.74 0.79 1.32 1.74
- 0.88 1.47 2.14
- 0.97 1.62 2.43
- 1.06 1.77 2.66
- 1.09 1.82 2.73
- 1.15 1.92 2.88
- 1.24 2.07 3.11
-  1.301) 2.17 3.26
- 0.97 1.62 2.43
- 1.15 1.92 2.88
- 1.18 1.97 2.96
-  1.241) 2.07 3.11
-  1.091) 1.82 2.73

Větraný prostor: m2 v otevřené poloze Otvírače 

30 cm  50 cm 40 cm 3) 25 cm 6) Poloha/
počet

0.26 - - 0.26
0.42 - - 0.41

   0.184) - - -
0.30 - - 0.29
0.43 - - 0.36

  0.524) - - 0.44
0.37 - - 0.31
0.43 0.51 0.51 5) 0.36
0.43 - - 0.36
0.52 0.73 0.70 5) 0.44
0.49 0.67 0.66 5) 0.41
0.64 1.07 0.86 5) 0.54

- 1.32 1.06 5) -
- 1.52 1.22 5) -
- 1.57 1.26 5) -
- - 1.46 5) -

0.64 1.07 0.86 5) 0.54
0.61 1.02 0.82 5) 0.51
0.70 1.17 0.94 5) 0.59
0.79 1.32 1.06 5) -

- 1.62 1.30 5) -
- 1.67 1.34 5) -
- - 1.42 5) -
- - 1.54 5) -

0.64 1.07 0.86 5) 0.54
- 1.70 1.36 5) -
- 1.65 1.32 5) -

0.79 1.32 1.06 5) 0. 66
- 1.47 1.18 5) -
- 1.62 1.30 -
- 1.77 1.42 -
- 1.82 1.46 -
- - 1.54 5) -
- - 1.66 5) -
- - 1.74 5) -
- 1.62 1.36 5) -
- 1.92 1.54 5) -
- 1.97 1.58 5) -
- - 1.66 5) -
- - 1.46 5) -

4) Elektrický otvírač KS 300. 24 V, vč. řídící jednotky ventilace 24 V.
5) Dodávka zahrnuje řídící jednotku ventilace 24 V.
6)  Pouze pro kopulové světlíky čiré 2, 3 nebo 4-vrstvé, nebo pro 

mléčné 2-vrstvé.

1) Otvírač Comfort nelze použít v tandemovém systému.
2) K dispozici také pro montáž na širší stranu.
3)  Závisí na výšce manžety a na tloušťce stropu 

(rozsah otáčení).

7) Otvírač umístěn na užší straně
8) Širší strana  /užší strana          
9) Konstrukce s pneumatickým pístem, pozink

Otvírač
(viz strana 17)

28 cm 30 cm 50 cm 75 cm 30 cm 50 cm 40 cm 25 cm

Úhel otevření Širší strana/
užší strana 8)

Západka
2 pneu-
matický-
mi písty

Elektrický 
systém  

24 V
Jmenovitá 
světlost

- - -   50 x 100
- - -   50 x 150
- - -   60 x   60

   80° 7)   80° 7) -   60 x   90
   80° 7)   80° 7) -   60 x 120

80°   80° 7) -   70 x 140
80° 80° -   80 x   80
80° 80° -   80 x 100
80° 80° -   90 x   90
80° 80° -   90 x 120
80° 80° 83° / 83° 100 x 100

- 80° 83° / 83° 100 x 150
- 80° 83° / 56° 100 x 200
- 80° 83° / 56° 100 x 240
- 80° 83° / 56° 100 x 250
- 80° - 100 x 300
- 80° 83° / 83° 110 x 140
- 80° 83° / 83° 120 x 120
- 80° 83° / 83° 120 x 150
- 80° 83° / 63° 120 x 180
- 80° - 120 x 240
- 80° - 120 x 250
- 80° - 120 x 270
- 80° - 120 x 300
- 80° 83° / 83° 125 x 125
- 80° - 125 x 250
- 80° - 135 x 230
- 60° 83° / 83° 150 x 150
- 60° - 150 x 180
- 60° - 150 x 210
- 60° - 150 x 240
- 60° - 150 x 250
- 60° - 150 x 270
- 60° - 150 x 300
-   45° 9) - 170 x 300
- 45° - 180 x 180
- 45° - 180 x 240
- 45° - 180 x 250
-   45° 9) - 180 x 270
-   45° 9) - 200 x 200

Systémy střešních  
výlezů
(viz strana 20)

se západkou se pneumatické 
písty

Elektrický 
systém 24 V

Otvírač KS
(viz strana 18)

NOVINKA!
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TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitá 
světlost  
cm x cm

esserprotect® Úchytný bod Zastínění Zatemnění

  50 x 100 n - n n

  50 x 150 n - n n

  60 x   60 n - - n

  60 x   90 n - n n

  60 x 120 n - n n

  70 x 140 n - n n

  80 x   80 n -      n 2) n

  80 x 100 n - n n

  90 x   90 n - n n

  90 x 120 n - n n

100 x 100 n n n n

100 x 150 n n n n

100 x 200 n n n n

100 x 240 n n n n

100 x 250 n n n n

100 x 300 n n n n

110 x 140 n n n n

120 x 120 n n n n

120 x 150 n n n n

120 x 180 n n n n

120 x 240 n n n n

120 x 250 n n n n

120 x 270 n n n n

120 x 300 n n n n

125 x 125 n n n n

125 x 250 n n n n

135 x 230 n n n n

150 x 150 n n n n

150 x 180 n n n n

150 x 210 n n n n

150 x 240 n n n n

150 x 250 n n n n

150 x 270 n n n n

150 x 300 n n n n

170 x 300 n n n n

180 x 180 n n n n

180 x 240 n n n n

180 x 250 n n n n

180 x 270 n n n n

200 x 200 n n n n

Příslušenství
(viz strany 21-23)

Úchytný bod s  
manžetou z PVC 30 1)

Zastínění Zatemnění

esserprotect®

 

Ochrana proti 
 propadnutí

Ochrana proti 
 vloupání/propadnutí Ochrana proti hmyzu

1) Úchytný bod je umístěn vlevo na straně s otvíračem.
2) Adaptér 24 V je umístěn mimo rám.  

essertop® 4000, esserfix® 4000
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Propustnost světla T65 v %.

essertop® 4000, pyramida

Kopulový světlík,  
pyramida
otvíratelný, pevný
(viz strana 8)

2-vrstvy 3-vrstvy 4-vrstvy

mléčná/mléčná
T65 = 72 %

mléčná/mléčná/
mléčná

T65 = 61 %

mléčná/čirá/čirá/
mléčná

T65 =59 %

čirá/čirá
T65 = 82 %

čirá/čirá/čirá
T65 = 75 %

čirá/čirá/čirá/čirá
T65 = 68 %

PVC  
15 / 20 / 30 / 50 cm

Laminát
15 / 30 / 40 / 50 cm

Vlnitá P5 
 30 cm

Trapézový 
vlnitý plech 

30 cm
n n n n n n n n - n

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n 

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n - n

n n n n n n n n - n

Manžety pro světlík  
otvíratelný,  
pevný 
(viz strany 15/16)

Větraný prostor:  
m2 v otevřené poloze

Otvírače

28 cm  30 cm 50 cm 75 cm 2) Poloha/
počet

0.18 0.18 - -
0.35 0.37 0.38 -
0.40 0.43 0.52 -
0.46 0.49 0.67 -
0.57 0.61 1.02 1.04
0.74 0.79 1.32 1.74

- 0.97 1.62 2.43
-   1.09 1) 1.82 2.73

Jmenovitá 
světlost

Větraný prostor:  
m2 v poloze otevřeno Otvírače

cm x cm  30 cm 50 cm 40 cm 2) Poloha/
počet

60 x 60    0.18 1) - -
80 x 80 0.37 - -
90 x 90 0.43 - -

100 x 100 0.49 0.67 0.66 2)

120 x 120 0.61 1.02 0.82 2)

150 x 150 0.79 1.32 1.06 2)

180 x 180 - 1.62 1.36 2)

200 x 200 - - 1.46 2)

28 cm 30 cm 50 cm 75 cm

Otvírač
(viz strana 17)

Jmenovitá světlost
cm x cm

Propustnost světla 
plocha v m2

  60 x   60 0.18
  80 x   80 0.38
  90 x   90 0.52
100 x 100 0.67
120 x 120 1.04
150 x 150 1.74
180 x 180 2.62
200 x 200 3.31

Systémy střešních  
výlezů
(viz strana 20)

se  
západkou

se  
pneumatické 

pístem

Elektrický 
systém  
24 V 3)

Úhel otevření

- - -
80° 80° -
80° 80° -
80° 80° 83°/83°

- 80° 83°/83°
- 60° 83°/83°
-   45° 4) -
-   45° 4) -

esserprotect®

 

Ochrana proti 
 propadnutí

Ochrana proti 
 vloupání/ 

propadnutí

Ochrana proti 
hmyzu

Úchytný bod 
s manžetou z 
PVC 30 cm 5)

Zastínění Zatemnění

Příslušenství
(viz strany 21-23)

esserprotect® Úchytný 
bod Zastínění Zatemnění

n - - n

n - n 6) n

n - n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

3) Širší strana  /užší strana   
4) Konstrukce s pneumatickým pístem, pozink

5)  Poloha úchytného bodu je vlevo na straně s 
 otvíračem.

6)  Adaptér 24 V je umístěn mimo rám.  

Laminátové manžety
Profi-
lované 

manžety

 
15 cm 30 cm 40 cm 50 cm 30 cm

1) Otvírač Comfort nelze použít v tandemovém systému.
2)  Závisí na výšce manžety a na tloušťce stropu 

(rozsah otáčení).

30 cm 50 cm 40 cm

1)  Elektrický otvírač KS 300. 24 V,  
vč. řídící jednotky ventilace 24 V.

2) Dodávka zahrnuje řídící jednotku ventilace 24 V.

Otvírač KS
(viz strana 18)

Manžety z PVC
PVC 

Renovační 
rám z

 PVC 
Renovační 
manžeta z

15 cm 30 cm 50 cm 20 cm
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TECHNICKÉ PARAMETRY

Laminátová renovační manžeta

 
25 cm

Manžety pro světlíky
otvíratelné, pevné
(viz strana 16)

15 cm 25 cm 30 cm 50 cm

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

essertop® 5000, sklo/esserfix® 5000, sklo

Jmenovitá světlost
 cm 

Propustnost světla,
plocha v m2

  60 0.13

  90 0.38

100 0.50

120 0.79

 150 1) 1.33

Tepelně
izolační
zasklení

Tepelně
izolační
zasklení

Zasklení s
protislun.
ochranou

Tepelně
izolační
zasklení 

SPSG

dvojité čiré
T65 = 76 %

dvojité mléčné 
T65 = 75 %

dvojité 
T65 = 69 %

dvojité 
T65 = 76 %

trojité čiré
T65 = 69 %

trojité mléčné
T65 = 68 %

trojité 
T65 = 61 %

trojité
T65 = 69 %

Ploché střešní světlíky
otvíratelné, pevné
(viz strana 12)

Propustnost světla T65 v %.
1) Pouze u pevné verze bez otvírání.

 

 Výška 60 cm Výška 100 cm

Příklad 1: 
Obložení stropní konstrukce  
bez manžety. Vhodné pro  
otvíratelné i pevné světlíky.

Příklad 2: 
Obložení stropní konstrukce  
s manžetou. Vhodné pro pevné 
světlíky.

Laminátové 
obložení
(viz strana 16)

Jmenovitá světlost  
 cm

Laminátové obložení  cm
Příklad 1             Příklad 2

  60    60   40

  90  –   70

100  100   80

120  – 100

150  – 130

Větraný prostor:  
m2 v otevřené poloze Otvírač

Jme-
novitá 

světlost

28 cm  30 cm 50 cm Poloha/
počet  cm

0.13 0.13 –   60

0.31 0.33 –   90

0.35 0.38 – 100

0.44 0.47 0.79 120

– – – – 150

28 cm 30 cm 50 cm

Otvírače
(viz strana 17)

Laminátové manžety

 

15 cm 30 cm 50 cm
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essertop KARAT® esserplan® G

Jmenovitá 
světlost  
cm x cm

Propust-
nost světla, 

plocha v 
m2

Větraný prostor  
v m2 s 30 cm  
zvednutím

   60 x   60 0.36 0.36

   70 x   70 0.49 0.49

   80 x   80 0.64 0.62

   90 x   90 0.81 0.68

 100 x 100 1.00 0.74

100 x 100 1) 1.00 1.00

Otvírač KS
(viz strana 18)

30 cm 50 cm

Jmenovitá 
světlost  
cm x cm

Větraný prostor  
v m2

30 cm     50 cm

Poloha 
otvírače

  50 x 150  0.42 -

  60 x   90  0.30 -

  70 x 140    0.521) -

  80 x   80  0.37 -

  90 x   90  0.43 -

100 x 100  0.49  0.67

120 x 120  - 1.02

1)  Elektrický otvírač KS 300. 24 V, vč. řídící jednotky 
ventilace 24 V.

Propustnost světla T65 v %.
1)   Designshodný se schodišťovým kouřovým vývodem 

se 2 řetězovými motory 24 V a s otvíráním na širší 
straně.

Jmenovitá světlost
cm x cm

Propustnost světla, 
plocha v m2

  50 x 150 0.42

  60 x   90 0.30

  70 x 140 0.63

  80 x   80 0.38

  90 x   90 0.52

100 x 100 0.67

120 x 120 1.04

Tepelně izolační zasklení

dvojité 
čiré nebo mléčné

trojité
čiré nebo mléčné

Zasklení s protisluneční 
ochranou

Tepelně izolační  
zasklení

Dvojité nebo trojité SPSG vnější
Dvojité nebo trojité

Tepelně izolační zasklení

trojité
T65 = 69 %

Zasklení s protisluneční ochranou

Trojité 
T65 = 61 %

Trojité s elektricky ovl. 
zastíněním 

T65 = 48-13 %

Laminátové manžety

 

15 cm 30 cm 40 cm 50 cm

Vlnité manžety  
profil 5

Manžety s trapézovým 
zvlněním

30 cm 30 cm

GRP
15/30/40/50 cm

Vlnité manžety 
profil 5
30 cm

Manžety s 
trapézovým 

zvlněním

n n n n - n

n n n n - n

n n n n - n

n n n n - n

n n n n n n

n n n n n n

n n n n n n

Plochý střešní světlík 
otvíratelný
(viz strana 14)

Plochý střešní světlík
otvíratelný,  
pevný
(viz strana 11)

Manžety pro světlíky
otvíratelné,  
pevné
(viz strany 15/16)
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TECHNICKÉ PARAMETRY
essertop® 4000, sklo/esserfix® 4000, sklo

Laminátové manžety

 
15 cm 30 cm 40 cm 50 cm

Manžety pro světlíky 
otvíratelné,  
pevné
(viz stranan 15/16)

Vlnité manžety  
profil 5

PVC Renovační 
rám

PVC Renovační 
manžeta

30 cm 20 cm

Laminát
15/30/40/50 cm

Vlnitý profil P5
30 cm PVC

n n n n - n

n n n n - n

n n n n - n

n n n n - n

n n n n - n

n n n n - n

n n n n - n

 n n n  - - n

n n n n n n

n n n n - n

n n n n n n

n n n n - n

-  -  -  - - n

n n n n n n

n n n n - n

n n n n - n

n n n n n n

Větraný prostor:  
m2 v otevřené poloze Otvírače1)

 28 cm  30 cm 50 cm Poloha/
počet

0.26 - -

0.42 - -

0.18 0.18 -

0.30 0.30 -

0.40 0.43 -

0.49 0.52 0.63

0.35 0.37 0.38

0.40 0.43 0.51

0.40 0.43 0.52

- 0.52 0.73

0.46 0.49 0.67

- 0.64 1.07

- 0.64 1.07

- 0.61 1.02

- 0.70 1.17

- 0.64 1.07

- 0.79 1.32

28 cm 30 cm 50 cm

Otvírače
(viz strana 17)

Tepelně 
izolační 
zasklení

Tepelně 
izolační 
zasklení

Zasklení s
protislun.
ochranou

Tepelně 
izolační 
zasklení

dvojité čiré
T65 = 76 %

dvojité 
mléčné

T65 = 75 %

dvojité
T65 = 69 %

dvojité 
T65 = 76 %

trojité čiré
T65 = 69 %

trojité mléčné
T65 = 68 %

trojité
T65 = 61 %

trojité 
T65 = 69 %

Jmenovitá světlost 
cm x cm

Propustnost světla,
plocha v m2

  50 x 100 0.26

  50 x 150 0.42

  60 x   60 0.18

  60 x   90 0.30

  60 x 120 0.43

  70 x 140 0.63

  80 x   80 0.38

  80 x 100 0.51

  90 x   90 0.52

  90 x 120 0.73

100 x 100 0.67

100 x 150 1.08

110 x 140 1.12

120 x 120 1.04

120 x 150 1.34

125 x 125 1.14

150 x 150 1.74

Ploché střešní světlíky  
otvíratelné,  
pevné
(viz strana 11)

Manžety z dalšího materiálu (PVC, laminát, ocel a hliník)
jsou k dispozici na vyžádání.

1) K dispozici také s otvíráním na širší straně.Propustnost světla T65 v %.
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esse rprotect® Zastínění Zatemnění
Jmenovitá 

světlost 
cm x cm

n n n   50 x 100

n n n   50 x 150

n - n   60 x   60

n n n   60 x   90

n n n   60 x 120

n n n   70 x 140

n n 7) n   80 x   80

n n n   80 x 100

n n n   90 x   90

n n n   90 x 120

n n n 100 x 100

n n n 100 x 150

n n n 110 x 140

n n n 120 x 120

n n n 120 x 150

n n n 125 x 125

n n n 150 x 150

Příslušenství
(viz strana 21-23)

Zastínění Zatemnění

esserprotect®

 

Ochrana proti
propadnutí

Ochrana proti
vloupány/propadnutí

Ochrana proti
hmyzu

Úhel otevření Širší strana/ 
užší strana 6)

- -

- -

- -

  80° 4) -

  60° 4) -

60° -

80° -

80° -

80° -

80° -

80° 60°/ 60°

80° 60°/ 60°

80° 70°/ 60°

60° 65°/ 65°

  60° 5) 65°/ 60°

60° 65°/ 65°

  60° 5) 60°/ 60°

Systémy  
střešních  
výlezů
(viz strana 20)

se pneumatické 
písty

Elektrický systém 
24 V

Větraný prostor v m2

30 cm  50 cm 40 cm 25 cm 3) Poloha 
otvírače

0.26 - - 0.26

0.42 - - 0.41

   0.181) - - -

0.30 - - 0.29

0.43 - - 0.36

  0.521) - - -

0.37 - - 0.31

0.43 0.51 0.512) 0.36

0.43 - - 0.36

- 0.73 0.70 2) -

0.49 0.67 0.66 2) -

- 1.07 0.86 2) -

- 1.07 0.86 2) -

- 1.02 0.82 2) -

- 1.17 0.94 2) -

- 1.07 0.86 2) -

- - 1.06 2) -

30 cm 50 cm 40 cm 25 cm

Otvírač KS
(viz strana 18)

7)  Adaptér 24 V je umístěn mimo rám. 4) Otvírač na užší straně
5)  Konstrukce s pneumatickým pístem, 

pozink
6) Širší strana  / užší strana 

1)  Elektrický otvírač KS 300. 24 V, vč. řídící jednotky  
ventilace 24 V.

2) Dodávka zahrnuje řídící jednotku ventilace 24 V.
3)  Pouze pro ploché střešní světlíky s dvojitým čirým zasklením 

bez protisluneční ochrany

NOVINKA!
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Přirozené odvody kouře a tepla (ZOKT) jsou klíčovými pro-
dukty naší společnosti. Preventivní protipožární ochrana se 
stala dlouhodobou a nedílnou součástí našich služeb. Pouze 
tehdy, pokud vše funguje perfektně, je možné účinně chrá-
nit lidské životy a majetek.

Projektanti a architekti nesou v tomto případě zvláštní 
odpovědnost. Váš spolehlivý partner GRADUS vás provede 
procesem plánování kouřových odvodů s komplexní škálou 
konzultačních služeb. S konzultacemi a plánováním od firmy 
GRADUS si můžete být jisti, že budete mít vždy navržen 
dostatečný počet jednotek pro odvod kouře a tepla, s těmi 
správnými rozměry a na správných místech na plochých 
střechách, které budou zároveň splňovat požadavky pro 
strukturální protipožární ochranu.

SYSTÉMY PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA

Přívod vzduchu

Přívod vzduchu

Odvod kouře

Odvod kouře

fumilux® 4000

fumilux® 4000

Kouřová zábrana

AR2 = místo požáru 2

AR1= místo požáru 1

Tl
ou

šť
ka

 k
ou

řo
vé

 v
rs

tv
y

h 
= 

vy
m

az
at

5 10 15 20

200

400

600

800

1000

Ochrana lidských životů a majetku

Přirozené odvody kouře

Otevření
světlíku  
pro odvod  
kouře a  
tepla

Začínající,  
doutnající oheň 

Pomalý nárůst 
teploty

Silná tvorba  
kouře

Alarm

Útěk

Vyslání požární 
jednotky

Hašení požáru

Záchrana osob

Boj s požárem 
uvnitř

Přeskok

Te
pl

ot
a

Přeskok

Čas

Plné rozvinutí 
požáru

Prohra boje s 
požárem

Rozvíjející se 
požár

Konstantní 
 vzestup teploty

se systémem ZOKT

Teplota v °C pod stropem nad místem požáru

Minuty po vznícení

s uzavřeným střešním prostorem

s roztaveným střešním 
světlíkem

se systémem ZOKT
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Nikdy neponechat nic náhodě Požární odolnost různých materiálů

V případě vypuknutí požáru v budově existuje jediná důležitá 
věc: čas. Čas na to, dostat všechny osoby do bezpečí a zmír-
nit následky požáru. V tomto případě mohou být klíčovým 
faktorem přirozené kouřové odvody, a to z toho důvodu, že 
v případě požáru prodlužují únosnost a stabilitu nosných či 
bariérových strukturálních prvků.

ZOKT (přirozené odvody kouře a tepla) zabraňují přeskoku 
požáru tím, že odvádějí teplo a kouř již v raném stádiu a 
omezují tak vzestup teploty. Požár se nemůže plně rozvinout 
a nehrozí jeho přeskočení. V budově bez kouře lze snadněji 
provádět záchranné a hasicí práce. Škody způsobené kouřem 
jsou tak omezeny na minimum.

U světlíků, které se automaticky neotvírají v případě požáru, 
hraje důležitou roli materiál, z kterého jsou vyrobeny různé 
vrstvy. Aby došlo nejen k deformaci, ale také k roztavení svět-
líku, jsou nutné velmi vysoké teploty. Příklad: PVC se začíná 
deformovat při cca 130°C, teplota tání je 225°C.

Tento efekt je žádoucí v určitých případech, když není insta-
lováno ZOKT. Při takovém scénáři kopulové světlíky přispívají 
nejen k ochraně osob, ale také k ochraně majetku.

V začátcích požáru jde však v prvé řadě o to, aby únikové 
záchranné cesty a přístupové cesty k hašení požáru byly 
udrženy pokud možno bez kouře. Přirozené kouřové odvody 
mají různé otvírací mechanismy, z nichž každý je aktivován 
zvyšující se teplotou v místnosti během požáru (termická ak-
tivace). Může se jednat o aktivaci CO2 přímo v blízkosti svět-
líku nebo o centrální aktivaci pomocí poplachové stanice. V 
tomto případě se všechny přirozené odvody kouře, které jsou 
napojené na tuto stanici, otvírají automaticky učasně. Samot-
ný otvírací mechanismus může být řízen pneumaticky nebo 
elektricky.

Naše přirozené odvody kouře splňují veškeré zákonné poža-
davky a jsou k dispozici v různých provedeních a jmenovitých 
velikostech.

Teploty bez
deformací:
<   60 °C PVC
<   65 °C PET
<   70 °C PMMA
< 100 °C PC

Teplota tání:
cca.  225 °C PVC
cca.  240 °C PET
cca.  240 °C PMMA
cca.  240 °C PC

Teplota
deformace:
cca.  130 °C PVC
cca.  130 °C PET
cca.  150 °C PMMA
cca.  180 °C PC
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SYSTÉMY PRO ODVOD KOUŘE ZE SCHODIŠŤOVÝCH 
A VÝTAHOVÝCH ŠACHET
Bezpečnost bez kompromisů

Schodišťové šachty se v případě požáru stávají únikovými 
cestami a zároveň přístupem pro záchranné týmy. Z tohoto 
důvodu česká legislativa specifikuje konkrétní pokyny pro 
odvod kouře ze schodišťových šachet v obytných, kance-
lářských a administrativních budovách. V České republice je 
čistá plocha otvorů větracích systémů stanovena na 2 m2, 
výjimečně však na 1,5 m2. 
V každém případě musí být dodržena vždy aktuální verze 
stavebního zákona.

Systém pro odvod kouře ze schodišťových šachet  
fumilux® 24-J 10
Elektricky řízený systém pro odvod kouře fumilux®  24-J 10 je 
vhodný pro starší i nové budovy. Podle specifikací je systém 
vybaven dvěma aktivačními zařízeními. Jedno se instaluje 
u vchodu do budovy a druhé v nejvyšším podlaží. Stavební 
úřady mohou vyžadovat další poplachové požární stanice. 
Tyto poplachové stanice se snadno ovládají a zobrazují stav 
aktivace. V závislosti na potřebách a požadavcích mohou 
být připojena další aktivační zařízení. Kromě toho může být 
systém používán také pro každodenní přirozené osvětlení a 
větrání.

Systém pro odvod kouře z výtahových šachet  
KS fumilux® 24
Společně s požadavkem na vzduchotěsné opláštění budov  
dle Nařízení o úsporách energie (EnEV) se zvyšují také 
požadavky na čistou odvětrávací plochu pro odvod kouře z 
výtahových šachet. Optimálním řešením pro tyto případy 
je odvedení kouře pomocí kopulových světlíků s manžetou 
a elektrickým otvíračem. Díky své malé instalační výšce 
umožňuje elektrický otvírač KS fumilux® 24 používat manžety 
všech výšek (15, 30, 40 nebo 50 cm).

Základní sada fumilux® 24-J 10 a KS fumilux® 24
Tyto sady, z nichž každá je k dispozici v provedení odpovída-
jícím stavebnímu řádu (LBO) a požadavkům Svazu pojistite-
lů majetku (VDS) (včetně přídavného zařízení), obsahují:
•   Řídící centrálu s integrovaným nouzovým napájením 

(72 hodin funkční bezpečnosti)
•  Dvě požární tlačítka  

(nouzová tlačítka OTEVŘENO/ZAVŘENO) oranžové barvy
• Tlačítko denního větrání
• Motor pro odvod kouře s výškou zdvihu 500 mm

Základní sady lze kombinovat s kopulovými světlíky řady 
essertop® a esserdur® a zároveň s arkádovými světlíky.

fumilux® 24-J 10

KS fumilux® 24
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JM-DC-1000
Tahový vřetenový pohon
Motor 24 V DC, 1.1 A, s montážní vzpě-
rou pro kopulový světlík, zvedací výkon 
1000 N, výška zdvihu 500 mm nebo  
750 mm

Řetězový motor
Motor 24 V DC, se zavěšením pro 
 kopulové světlíky
KS 300 | 1.0 A, zvedací výkon 250 N, 
výška zdvihu 300 mm.
KS 500 | 1.2 A, zvedací výkon 600 N, 
výška zdvihu 500 mm.

 
Sada vřetenových pohonů 
Sada synchronizovaných moto-
rů 24 V DC, 1.1 A, se zavěšením 
pro kopulový světlík, zvedací vý-
kon 1000 N, výška zdvihu 500 mm nebo 
750 mm.

KS twin 400
Vřetenový pohon
Motor 24 V DC, 2.4 A, s montážní 
vzpěrou pro kopulový světlík, zvedací 
výkon 1200 N, výška zdvihu 400 mm.

Řídící panel SHE 
Model pro montáž na omítku s 
 nouzovým napájením 2A-1-1 | 2.2 A   
výstupní proud, pro max. dva motory 
JM-DC-1000 nebo KS 300.
5A-1-1 | 5 A výkon,  
pro max. čtyři motory JM-DC-1000 /
pět motorů KS 300 /
čtyři motory KS 500 /
dva motory KS Twin 400.

Požární tlačítko SHE HSE typu 6
Funkční tlačítko pro NOUZOVÉ 
 OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ standardní oran-
žové barvy (montáž na omítku). Na 
vyžádání k dispozici v šedé, modré, 
žluté nebo červené barvě.

Detektor kouře
Detektor na principu rozptýleného 
světla pro spolehlivou detekci kouře.

Tlačítko denního větrání 
Model pro montáž na omítku i pod 
omítku.

Klíčový spínač
Alternativní ovládání pomocí zámku  
s cylindrickou vložkou, model pro 
 montáž pod omítku.

Detektor větru a deště J 10
Registruje sílu větru a dešťových srážek 
a automaticky uzavírá kopulový světlík.
Obsahuje dešťový a větrný senzor a 
zasunovací kartu pro řídící centrálu 
schodišťové šachty.

(V x Š x H = 
345 x 255 x 105 mm)

( = 100 mm, 
H = 60 mm)

(V x Š x H =  
125 x 125 x 38 mm)

(V x Š x H = 
81 x 81 x 60 mm)

(V x Š = 81 x 81 mm)

Komponenty systémů fumilux® 24-J 10 
a KS fumilux® 24
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ODVOD KOUŘE ZE SCHODIŠŤOVÝCH 
A VÝTAHOVÝCH ŠACHET

Příklady konstrukce systému 

Uvedené kabelové průřezy je zapotřebí odborně zkon-
trolovat vzhledem k délce kabelů a počtu spotřebitelů. 
Požadovaná třída funkční integrity musí odpovídat místním 
protipožárním požadavkům.

Odvod kouře ze schodišťové šachty

Napájení 230 V AC/50 Hz NYM-J 3 x 1.5 mm2 (oddělené pojistky)

M
24V=

M
24V=

D D

A A

B B

C

E

Tlačítko SHEV (montáž na omítku)

Tlačítko denního větrání
(montáž na omítku), volitelné

Detektor kouře (montáž na omítku), volitelné

Řídící
centrála
(montáž na
omítku)

Doporučené vedení kabelů pro řídící 
centrálu 2A-1-1 (montáž na omítku)
A = (N)HXH-FE180/E90,  4  1.5 mm2 až 38 m,
 4  2.5 mm2 až 63 m
B = JE-H(St)H E90, 2  2 x 0.8 mm 
C = JE-H(St)H E90, 4  2 x 0.8 mm 
D = FRNC Silikon, 2  0.75 mm2 (délka 1 m)
E = JE-H(St)H E90, 2  2 x 0.8 mm   

Kabel A pro řídící centrálu 5A-1-1:

Číslo/počet pohonů Typ Motoru
4 x 1.5 mm2    4 x 2.5 mm2

Délka kabelu v m
76

38

25

19

127

63

42

31

JM-DC 1000

JM-DC 1000

JM-DC 1000

JM-DC 1000

1

2

3

4

Odvod kouře ze schodišťové šachty

Napájení 230 V AC/50 Hz NYM-J 3  1.5 mm2 (oddělené pojistky)

M
24V=

M
24V=

D D

A A

C

B

E

Požární tlačítko (montované na omítku)

Tlačítko denního větrání (montované na 
omítku) volitelné nebo stávající automatický 
teplotní spínač

Stávající řídící panel požárního 
poplachu (FACP) zpracovává 
analýzu alarmů a ovládá řídící 
systém výtahu.

Řídící centrála (mon-
tovaná na omítku), 
ovládá otvírání 
odvodu kouře
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fumilux® 24-J 10 KS fumilux® 24

Jmenovitá 
světlost
cm x cm

Čistá větraná plocha/průřez ventilace pro 
různé výšky zdvihu v m2 Poloha/

počet
otvíračů30 cm 50 cm 40 cm

  50 x 100   0.26 - -

  50 x 150   0.42 3) - -

  60 x   60   0.18 - -

  60 x   90   0.30 - -

  60 x 120   0.43 3) - -

  70 x 140   0.52 3) - -

  80 x   80   0.37 3) - -

  80 x 100   0.43 3) 0.51 0.51

  90 x   90   0.43 3) - -

  90 x 120 - 0.73 0.70

100 x 100   0.49 3) 0.67 0.66

100 x 150 -   1.07 3)   0.86 4)

100 x 200 - 1.32 1.06

100 x 240 - - 1.22

100 x 250 - - 1.26

100 x 300 - - 1.46

110 x 140 - 1.07 0.86

120 x 120 - 1.02 0.82

120 x 150 - 1.17 0.94

120 x 180 - 1.32 1.06

120 x 240 - - 1.30

120 x 250 - - 1.34

120 x 270 - - 1.42

120 x 300 - - 1.54

125 x 125 - 1.07 0.86

125 x 250 - - 1.36

135 x 230 - - 1.32

150 x 150 -   1.31 3) 1.06

150 x 180 - - 1.18

150 x 210 - - 1.30

150 x 240 - - 1.42

150 x 250 - - 1.46

150 x 270 - - 1.54

150 x 300 - - 1.66

170 x 300 - - 1.74

180 x 180 - - 1.30

180 x 240 - - 1.54

180 x 250 - - 1.58

180 x 270 - - 1.66

200 x 200 - - 1.46
3) Pouze v kombinaci s kopulovými světlíky řady essertop® 4000.
4) Pouze v kombinaci s plochými světlíky řady essertop® 4000, tandemový otvírač.

Jmenovitá 
světlost
cm x cm

Plocha 
prostup-

nosti světla/
plocha roz-
tavení v m2

Čistá větraná plocha/průřez ventilace 
pro různé výšky zdvihu v m2 Poloha 

otvírače

Kon-
strukce 
otvírače50 cm1) v75 cm1) 100 cm1)

  70 x 140 0.63 0.63 0.63 - Solo

  80 x   80 0.38   0.38 2) - - Solo

  80 x 100 0.51   0.51 2) - - Solo

  90 x   90 0.52   0.52 2) - - Solo

  90 x 120 0.73   0.73 2) - - Solo

100 x 100 0.67   0.67 2) - - Solo

100 x 150 1.08 1.05 1.08 - Solo

100 x 200 1.49 1.30 1.49 - Solo

100 x 240 1.82 1.50 1.82 - Solo

100 x 250 1.90 1.55 1.90 - Solo

100 x 300 2.31 1.80 2.31 - Solo

110 x 140 1.12 1.05 1.12 - Solo

120 x 120 1.04 1.02 1.04 - Solo

120 x 150 1.34 1.15 1.35 - Solo

120 x 180 1.65 1.30 1.65 - Solo

120 x 240 2.26 1.60 2.26 - Solo

120 x 250 2.37 1.65 2.37 - Solo

120 x 270 2.57 1.75 2.57 - Solo

120 x 300 2.88 1.90 2.88 - Solo

125 x 125 1.14 1.07 1.14 - Solo

125 x 250 2.48 1.69 2.48 - Solo

135 x 230 2.48 1.63 2.47 - Solo

150 x 150 1.74 1.31 1.74 1.74 Solo

150 x 180 2.14 1.46 2.14 2.14 Solo

150 x 210 2.53 1.61 2.43 2.53 Solo

150 x 240 2.93 1.76 2.66 2.93 Solo

150 x 250 3.06 1.81 2.73 3.06 Solo

150 x 270 3.33 1.91 2.88 3.33 Tandem

150 x 300 3.72 2.07 3.11 3.72 Tandem

170 x 300 4.29 2.16 3.26 4.29 Tandem

180 x 180 2.62 1.61 2.43 2.62 Solo

180 x 240 3.60 1.91 2.88 3.60 Tandem

180 x 250 3.76 1.96 2.96 3.76 Tandem

180 x 270 4.08 2.06 3.11 4.08 Tandem

200 x 200 3.31 1.81 2.73 3.31 Tandem
1) Na vyžádání jsou k dispozici další výšky zdvihů.
2) Závisí na výšce manžety a na tloušťce stropu (rozsah otáčení).
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ZAŘÍZENÍ PRO PŘIROZENÝ ODVOD KOUŘE A TEPLA
Sestavte si svou vlastní bezpečnou a spolehlivou verzi

Individuální konfigurace 
vrstev
Optimální přizpůsobení poža-
davkům budovy, s konstrukcí 
2, 3 nebo 4 vrstev nebo 
v provedení thermoplan®.

Skrytý těsnicí spoj
Ochrana proti poškození a 
povětrnostním vlivům.  
Dodatečné lištové těsnění.

Tepelně oddělená 
 konstrukce rámu s více-
komorovým systémem
Moderní design pro úsporu 
energií, odolný proti kon-
denzaci.

Dvojité těsnění rámu
Proti pronikání vlhkosti a 
tepelným ztrátám. Vynikající 
těsnost proti větru.

Manžety

Zařízení pro odvod 
kouře řady fumi-
lux® lze kombinovat 
s širokou škálou 
manžet. Zajištěna je 
bezproblémová mon-
táž manžet na různé 
střešní konstrukce. 

Manžety se vyrábějí 
v kombinaci ocel/
tvrzené PVC, ocel/la-
minát nebo z hliníku. 
Výšky manžet jsou 
30, 40 a 50 cm. Pro 
profilové střešní 
konstrukce jsou 
k dispozici sendvičové 
manžety, manžety s 
trapézovým zvlněním 
a také vlnitý profil 5.

Varianty s kopulovým 
světlíkem

Zařízení pro odvod kouře a tepla řady
fumilux® obsahuje kopulový světlík
a mechanismus pro odvod kouře,
který je z výroby předem instalován
do manžety. Světlík připojíte k manžetě 
pomocí kování předem sestaveného z 
výroby. Volitelné spoilery zajišťují bez-
pečný odvod kouře i při bočním větru.

Zařízení pro odvod kouře a tepla řady
fumilux® jsou k dispozici ve verzích 
s 2, 3 a 4-vrstvami nebo v provedení 
thermoplan®. To znamená, že v závis-
losti na druhu využívání budovy můžete 
zvolit vždy tu nejoptimálnější tepelnou 
a zvukovou izolaci.

4-vrstvy, 
Hodnota Ug 1.5 W/m2K
Hodnota Ur 1.4 W/m2K

3-vrstvy, 
Hodnota Ug 1.8 W/m2K
Hodnota Ur 1.4 W/m2K

2-vrstvy, 
Hodnota Ug 2.7 W/m2K
Hodnota Ur 2.5 W/m2K

thermoplan® 

1 vrstva, 2 multi-izolační 
desky
Hodnota Ug 0.83 W/m2K
Hodnota Ur 1.1 W/m2K
1 vrstva, 1 multi-izolační 
deska
Hodnota Ug 1.0 W/m2K
Hodnota Ur 1.3 W/m2K

Ocelový vnitřek, exteriér
volitelný s tepelnou izolací 
instalovanou z výroby 
Hodnota Uc 1.1 W/m2K
30 cm
Hodnota Uup 1.7 W/m2K
40 cm
Hodnota Uup 1.5 W/m2K
50 cm
Hodnota Uup 1.3 W/m2K

Manžeta, vlnitý profil 5 
30 cm 
Hodnota Uc 1.0 W/m2K
laminát:
Hodnota Uup 1.0 W/m2K
Hliník:
Hodnota Uup 3.4 W/m2K

Manžeta s trapézovým 
zvlněním vyrobená 
z hliníku, alternativně jako 
sendvičová manžeta 
30 cm
Hodnota Uc 0.9 W/m2K
Hodnota Uup 3.4 W/m2K

Ocelový vnitřek,
exteriér z tvrzeného PVC
30 cm
Hodnota Uc 0.9 W/m2K
Hodnota Uup 1.6 W/m2K

Ocelový vnitřek, exteriér 
z laminátu s tepelně 
 izolační přírubou
Hodnota Uc 1.0 W/m2K
30 nebo 40 cm
Hodnota Uup 1.7 W/m2K
50 cm
Hodnota Uup 1.4 W/m2K

Laminátová manžeta
Hodnota Uc 0.8 W/m2K
30 cm
Hodnota Uup 1.0 W/m2K
40 nebo 50 cm
Hodnota Uup 0.8 W/m2K
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Příslušenství pro účinné  
rozšíření funkčnosti  
systémů

Zařízení pro odvod kouře a tepla řady 
fumilux® lze mnohem specifičtěji upra-
vit pro konkrétní situace díky široké 
řadě dalšího příslušenství.
Příslušenství zahrnuje ochranu proti 
vloupání a propadnutí, úchytný bod 
nebo sadu spojovacích lišt.

Úchytný bod  
esserprotect® 
pro připevně-
ní záchytných 
systémů proti 
pádu a zádržných 
systémů v rámci 
osobních ochran-
ných prostředků 
(OOP). K dispozici 
je pouze z výroby 
předem nainsta-
lován na  ocelo-
vých manžetách. 

Sada připojo-
vacích pásů 
poskytuje utěs-
něné připevnění 
vytažené střešní 
fólie na manžetě. 
Připravují se pře-
dem ve výrobě 
podle konkrétní 
jmenovité svět-
losti.

Ochrana proti 
propadnutí esser-
protect® nabízí 
jasnou výhodu 
bezpečnosti při 
práci na střeše a 
v případě nouze 
může zachránit 
lidské životy. Lze 
nainstalovat 
dodatečně.

Robustní mřížová 
vložka systému 
proti vloupání/
propadnutí esser-
protect® chrání 
majetek proti “ne-
zvaným hostům”. 
Lze nainstalovat 
dodatečně. Kon-
strukce v třídách 
odolnosti 2, 3 a 4.
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3

1

1

2

1  fumilux® 4000
2 Sada spojovacích lišt
3 Poplachová stanice C

FUMILUX® 4000

Řídící centrály ZOKT

Řídící panel fumilux® SHE MP-J 10 
• Elektrická aktivace (24 V)
• Integrované nouzové napájení (72 h)
• Volitelně s možností údržbového modulu
• Lze propojit s požárním poplachovým 

 řídícím panelem
• Možnost připojení detektoru kouře
• Volitelně s funkcí ochrany proti 

 povětrnostním vlivům

Systém přirozeného odvodu kouře a tepla fumilux® 4000   
nabízí ukázkovou funkční bezpečnost, splňující normu  
EN 12101-2.

Systém má individuální automatickou termickou aktivaci. 
V případě požáru praskne malá skleněná nádobka (při teplo-
tě 68°C) a dojde k proražení integrované patrony s CO2. 
Tento plyn následně začne proudit do pneumatického válce, 
který otevře odvod kouře.

Pro skupiny aktivace stanovené normou  DIN 18232 můžete 
volit ze tří variant. Dle směrnic VdS a směrnic o průmyslo-
vých stavbách: aktivace pomocí CO2, elektrická aktivace a 
elektromagnetická aktivace. Všechny tři varianty aktivování 
probíhají přes centrální poplachovou stanici.

Dalšími výhodami tohoto systému maximální bezpečnosti 
a provozní dostupnosti je přirozené osvětlení a odvětrávání 
budovy.

Poplachová stanice AK 74
• Pneumatická aktivace
• Možnost dálkové aktivace pomocí CO2

• Možnost elektrické dálkové aktivace  
prostřednictvím řídící centrály 
NSHEV MP-J 10 

• Dostupné pro různé velikosti CO2 
náplní

100 x 100
100 x 150
100 x 200
100 x 240
100 x 250
120 x 120
120 x 150
120 x 180
120 x 240
120 x 250
120 x 270
125 x 125
125 x 250
150 x 150
150 x 180
150 x 210
150 x 240
150 x 250
150 x 270
180 x 150
180 x 180
180 x 240
180 x 250
180 x 270
200 x 200

0.67
1.08
1.49
1.82
1.90
1.04
1.35
1.65
2.26
2.37
2.57
1.14
2.48
1.74
2.14
2.53
2.93
3.06
3.33
2.14
2.62
3.60
3.76
4.08
3.31

0.53
0.68
0.83
0.95
0.98
0.65
0.74
0.83
1.01
1.04
1.06
0.94
1.13
0.83
0.92
1.01
1.10
1.13
1.15
0.92
1.01
1.19
1.22
1.24
1.13

0.750
1.125
1.500
1.800
1.875
1.080
1.350
1.620
2.160
2.250
2.398
1.170
2.348
1.688
2.025
2.363
2.700
2.813
2.997
2.025
2.430
3.240
3.375
3.596
3.000

0.650
0.900
1.200
1.440
1.500
0.864
1.080
1.296
1.584
1.650
1.782
0.936
1.690
1.350
1.620
1.890
1.980
2.063
2.147
1.620
1.782
2.376
2.475
2.430
2.120

1.00
1.50
2.00
2.40
2.50
1.44
1.80
2.16
2.88
3.00
3.24
1.56
3.13
2.25
2.70
3.15
3.60
3.75
4.05
2.70
3.24
4.32
4.50
4.86
4.00

0.79
1.24
1.68
2.04
2.13
1.19
1.52
1.84
2.50
2.61
2.82
1.30
2.72
1.93
2.35
2.77
3.18
3.32
3.60
2.35
2.86
3.87
4.04
4.38
3.57

Pneumaticky řízený systém ZOKT  
(zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla)

Jmenovitá
světlost
cm x cm

Osvětlený
prostor/plocha
roztavení 
v m2

Odvětrávaný
prostor při
výšce otevření
30 cm v m2

se spoi-
lerem 
v m2

bez 
spoileru 
v m2

AV
v m2

Aex
v m2

Hodnoty Aa



47

www.gradus-sro.cz

Řídící centrály ZOKT

FUMILUX® 4000-VDS-PAZ

Pneumaticky řízený systém ZOKT s 
funkcí OTEVŘENO/ZAVŘENO

Systém přirozeného odvodu kouře fumilux® 4000-VdS-PAZ  
je založen na časem prověřených systémech fumilux® 4000.  
Umožňuje simultánní, automatické otevření a uzavření všech 
světlíků v systému odvodu kouře Tím se výrazně usnadňuje 
každoroční údržba stanovená pro systémy odvodu kouře a 
tepla.

Systém fumilux® 4000-VdS-PAZ je schválen v souladu s 
 normou EN 12101-2 a směrnicemi VdS 2159.

1  fumilux® 4000-VdS-PAZ
2 Sada spojovacích pásů
3  Poplachová stanice  

AK 74

Řídící panel fumilux® ZOKT MP-J 10
• Elektrická aktivace (24 V)
• Integrované nouzové napájení (72 h)
• Volitelně s možností údržbového modulu
• Lze propojit s požárním poplachovým 

řídícím panelem
• Možnost připojení detektoru kouře
• Volitelně s funkcí ochrany proti povětr-

nostním vlivům

Řídící centrály ZOKT 
•  Pneumaticky aktivované otvírání/ 

zavírání, se stavovým displejem
•  Možnost dálkové aktivace pomocí CO2

•  Možnost elektrické dálkové  aktivace 
prostřednictvím řídící centrály 
ZOKT MP-J 10

 •  Dostupné pro různé velikosti CO2 náplní

1

1

2

3

100 x 100
100 x 150
100 x 200
100 x 240
100 x 250
120 x 120
120 x 150
120 x 180
120 x 240
120 x 250
120 x 270
125 x 125
125 x 250
150 x 150
150 x 180
150 x 210
150 x 240
150 x 250
150 x 270
180 x 150
180 x 180
180 x 240
180 x 250
180 x 270
200 x 200

0.67
1.08
1.49
1.82
1.90
1.04
1.35
1.65
2.26
2.37
2.57
1.14
2.48
1.74
2.14
2.53
2.93
3.06
3.33
2.14
2.62
3.60
3.76
4.08
3.31

0.53
0.68
0.83
0.95
0.98
0.65
0.74
0.83
1.01
1.04
1.06
0.94
1.13
0.83
0.92
1.01
1.10
1.13
1.15
0.92
1.01
1.19
1.22
1.24
1.13

0.710
1.070
1.420
1.700
1.780
1.020
1.280
1.530
2.040
2.130
2.270
1.110
2.220
1.600
1.920
2.240
2.560
2.660
2.840
1.920
2.300
3.070
3.200
3.400
2.840

0.620
0.860
1.140
1.370
1.430
0.820
1.030
1.120
1.500
1.560
1.680
0.890
1.600
1.280
1.540
1.800
1.870
1.950
2.030
1.540
1.680
2.250
2.340
2.330
2.000

1.00
1.50
2.00
2.40
2.50
1.44
1.80
2.16
2.88
3.00
3.24
1.56
3.13
2.25
2.70
3.15
3.60
3.75
4.05
2.70
3.24
4.32
4.50
4.86
4.00

0.79
1.24
1.68
2.04
2.13
1.19
1.52
1.84
2.50
2.61
2.82
1.30
2.72
1.93
2.35
2.77
3.18
3.32
3.60
2.35
2.86
3.87
4.04
4.38
3.57 

Jmenovitá
světlost
cm x cm

Osvětlený
prostor/plocha
roztavení 
v m2

Odvětrávaný
prostor při
výšce otevření
30 cm v m2

se spoi-
lerem 
v m2

bez 
spoileru 
v m2

AV
v m2

Aex
v m2

Hodnoty Aa
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FUMILUX® 4000 EAZ

Elektricky řízený systém ZOKT s funkcí 
OTEVŘENO/ZAVŘENO

Systém přirozeného odvodu kouře fumilux® 4000 EAZ je 
elektrickou verzí pneumaticky řízeného systému. 24 V tech-
nologie funguje na principu detektoru kouře, který v případě 
požáru aktivuje otevření kopulových světlíků.

Řídící centrála systému 24 V obsahuje jak řídící technologii, 
tak i nouzové napájení. Do systému lze bez problémů začlenit 
další funkce pro správu budovy.

Odvod kouře fumilux® 4000 EAZ nabízí také funkci auto-
matického otvírání a zavírání. Přednosti systému: všechny 
světlíky zapojené do systému se zavírají současně a rychle.

Kopulový světlík systému můžete použít i pro běžné denní 
větrání budovy pomocí elektricky řízeného mechanismu pro 
odvod kouře.

Systém fumilux® 4000 EAZ je schválen v souladu s normou 
EN 12101-2.

1  fumilux® 4000 EAZ
2 Sada spojovacích lišt
3 Řídící panel ZOKT
4 Spínač ZOKT
5 Detektor kouře

1

1

2

3

4

5

Řídící panel fumilux ZOKT 24 V
•  Lze propojit s požárním poplachovým 

řídícím panelem
• Možnost spínání skupin
• Možnost přímého připojení  větrného a 

dešťového senzoru, požárních tlačítek 
a detektorů kouře.

100 x 100
100 x 150
100 x 200
100 x 240
100 x 250
120 x 120
120 x 150
120 x 180
120 x 240
120 x 250
125 x 125
125 x 250
150 x 150
150 x 180
150 x 210
150 x 240
150 x 250

0.67
1.08
1.49
1.82
1.90
1.04
1.35
1.65
2.26
2.37
1.14
2.48
1.74
2.14
2.53
2.93
3.06

0.53
0.68
0.83
0.95
0.98
0.65
0.74
0.83
1.01
1.04
0.94
1.13
0.83
0.92
1.01
1.10
1.13

0.710
1.070
1.420
1.700
1.780
1.020
1.280
1.530
2.040
2.130
1.110
2.220
1.600
1.920
2.240
2.560
2.660

0.620
0.860
1.140
1.370
1.430
0.820
0.940
1.120
1.500
1.560
0.890
1.590
1.280
1.540
1.800
1.870
1.950

1.00
1.50
2.00
2.40
2.50
1.44
1.80
2.16
2.88
3.00
1.56
3.13
2.25
2.70
3.15
3.60
3.75

0.79
1.24
1.68
2.04
2.13
1.19
1.52
1.84
2.50
2.61
1.30
2.72
1.93
2.35
2.77
3.18
3.32

Jmenovitá
světlost
cm x cm

Osvětlený
prostor/plocha
roztavení 
v m2

Odvětrávaný
prostor při
výšce otevření
30 cm v m2

se spoi-
lerem 
v m2

bez 
spoileru 
v m2

AV
v m2

Aex
v m2

Hodnoty Aa
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REKONSTRUKCE SYSTÉMU ODVODU KOUŘE

Rekonstrukce systémů pro odvod kouře ze schodišťových 
šachet v souladu s příslušnými ČSN. S/bez přídavné tepelné 
izolace.

V případě požáru se schodišťové šachty stávají únikovými 
cestami a zároveň slouží jako přístupové cesty pro záchran-
né týmy. K zajištění optimální funkční výkonnosti systémů 
odvodu kouře nabízíme řešení na míru pro rekonstrukci 
geometricky dimenzovaných systémů ve schodišťových 
šachtách. Rozhodující požadavky pro rekonstrukci systému 
odvodu kouře jsou dány příslušným konceptem protipožární 
ochrany nebo stavebním povolením.

Odvody kouře ze schodišťových šachet: čistá odvětrávaná plocha

Rekonstrukce systémů přirozeného odvodu kouře a tep-
la (ZOKT), které mají navrženu aerodynamicky volnou 
odvětrávanou plochu v souladu s normou EN. Dimenzování 
zůstává beze změn. S/bez přídavné tepelné izolace.

Zejména tehdy, dojde-li k nejhoršímu – tedy k požáru, 
pouze dokonale fungující systém může zabránit následným 
škodám. Naše systémy pro odvod kouře a tepla splňují 
veškeré požadavky pro preventivní protipožární ochra-
nu a samozřejmě jsou v souladu s příslušnými bezpeč-
nostními standardy, směrnicemi a nařízeními (ČSN, EN, 
DIN, VdS, LBO, IbauRL). V tomto odvětví máme časem pro-
věřená řešení pro rekonstrukci aerodynamicky navržených 
systémů v nebytových budovách. Rozhodující požadavky 
pro rekonstrukci systému odvodu kouře jsou dány přísluš-
ným konceptem požární ochrany.

Průmyslové a kancelářské budovy: aerodynamicky volná odvětrávaná plocha

Rekonstrukce systémů odvodu kouře a tepla (úhel otevření 
< 120 °), které jsou navrženy podle čisté odvětrávané plo-
chy. S/bez přídavné tepelné izolace.

Pro preventivní protipožární ochranu budov s průmyslovým 
využitím, jako jsou např. dílny a skladištní haly, jsou dány 
jasně definované požadavky. V tomto odvětví máme časem 
prověřená řešení pro rekonstrukci geometricky navržených 
systémů v neobytných budovách. Rozhodující požadavky pro 
rekonstrukci systému odvodu kouře jsou stanoveny přísluš-
ným konceptem požární ochrany.

Průmyslové a kancelářské budovy: čistá odvětrávaná plocha

Při plánování našich rekonstrukčních řešení pro systémy odvodu kouře a tepla zjistěte prosím, možnost  
opětovného použití stávajících kabelů a poplachových stanic.
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ODVOD KOUŘE ZE SCHODIŠŤOVÝCH ŠACHET

Základní sady mají dvě aktivační zařízení specifikovaná 
stavebními předpisy, z nichž jedno je umístěno v blízkosti 
vstupu do budovy a druhé se nachází v nejvyšším poscho-
dí. Zařízení se snadno ovládají a zobrazují stav aktivace.  

• Čistá odvětrávaná plocha 
• Nezměněná střešní konstrukce

Základní sada 50
• Pneumatická aktivace
• Poplachová stanice s integrovaným   

napájením pomocí válce s CO2 
• Pneumatický válec G3 s volitelnou   

výškou zdvihu 500, 750 nebo  
1000 mm

 Základní sada fumilux 24-J 10 
• Elektrická aktivace (24 V)
• Řídící centrála s integrovaným 

 nouzovým napájením (72 h)
• Obě požární tlačítka s funkcí   

NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ,  
oranžová barva

• Motor pro odvod kouře s výškou 
zdvihu 500 mm (alternativně jako 
řetězový  motor)

• Tlačítko denního větrání

1

3
6

4
2

Montážní postup:
1.  Demontujte stávající světlík a otvírač.
2.  Neporušená stávající manžeta zůstává na místě.
3.  Instalujte renovační rám.
4.  Instalujte nový světlík a otvírač.
5.   Instalujte řídící centrálu a požární tlačítko nebo 

 poplachové řídící stanice.

Renovační sada essertop® 4000 – 
se základní sadou fumilux® 24-J 10

5
7

1

3

2

6

4

1  Renovační sada  
essertop® 4000

2  Sada spojovacích lišt
3  Stávající manžeta
4  Stávající střešní 

 konstrukce
5  Požární tlačítko
6   Otvírač 24 V, výška  

zdvihu 500 mm
7  Řídící centrála ZOKT

1  Renovační sada  
essertop® 4000

2  Sada spojovacích lišt
3  Stávající manžeta
4  Stávající střešní 

 konstrukce
5  Poplachová stanice
6  Pneumatický válec

Renovační sada essertop® 4000 –  
se základní sadou 50

Renovační sada essertop® 4000  
(viz strana 26)

V závislosti na požadavcích, např. stavebních úřadů, mohou 
být připojena další aktivační zařízení. Kromě toho mohou 
být tyto systémy použity také pro každodenní úkoly, např. 
přirozené osvětlení a větrání.

5
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ODVOD KOUŘE ZE SCHODIŠŤOVÝCH ŠACHET

Základní sady mají dvě aktivační zařízení specifikovaná 
stavebními předpisy, z nichž jedno je umístěno v blízkosti 
vstupu do budovy a druhé se nachází v nejvyšším poscho-
dí. Zařízení se snadno ovládají a zobrazují stav aktivace.  

• Čistá odvětrávaná plocha
•  Střešní konstrukce s dodatečnou 

tepelnou izolací

Základní sada 50
• Pneumatická aktivace
• Poplachová stanice s integrovaným   

napájením pomocí válce s CO2 
• Pneumatický válec G3 s volitelnou   

výškou zdvihu 500, 750 nebo  
1000 mm

 Základní sada fumilux 24-J 10 
• Elektrická aktivace (24 V)
• Řídící centrála s integrovaným 

 nouzovým napájením (72 h)
• Obě požární tlačítka s funkcí   

NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ,  
oranžová barva

• Motor pro odvod kouře s výškou 
zdvihu 500 mm (alternativně jako 
řetězový  motor)

• Tlačítko denního větrání

Montážní postup:
1.   Demontujte stávající světlík a otvírač.
2.  Neporušená stávající manžeta zůstává na místě.
3.  Instalujte renovační rám.
4.  Instalujte nový světlík a otvírač.
5.   Instalujte řídící centrálu a požární tlačítko nebo 

 poplachové řídící stanice.

5

1  Renovační sada  
essertop® 4000

2  Stávající manžeta
3  Stávající střešní 

 konstrukce
4  Požární tlačítko
5  Otvírač 24 V, výška 

zdvihu 500 mm
6  Řídící centrála ZOKT
7   Dodatečná tepelná 

izolace
8  Sada spojovacích pásů

4

1

3

1

7

5

8

2
6

1  Renovační sada  
essertop® 4000

2  Stávající manžeta
3  Stávající střešní konstrukce
4  Poplachová stanice
5  Pneumatický válec
6  Dodatečná tepelná izolace
7  Sada spojovacích pásů

4

1

3

1

6

7

2

Renovační sada essertop® 4000 
(viz strana 27)

V závislosti na požadavcích, např. stavebních úřadů, mohou 
být připojena další aktivační zařízení. Kromě toho mohou 
být tyto systémy použity také pro každodenní úkoly, např. 
přirozené osvětlení a větrání.

Renovační sada essertop® 4000 – 
se základní sadou fumilux® 24-J 10

Renovační sada essertop® 4000 –  
se základní sadou 50
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Řídící panel fumilux® ZOKT MP-J 10 
• Elektrická aktivace (24 V)
• Integrované nouzové napájení (72 h)
• Volitelně s údržbovým modulem
• Lze propojit s požárním poplašným 

řídícím panelem
• Možnost připojení detektoru kouře
• Volitelně s funkcí ochrany proti po-

větrnostním vlivům

• Čistá odvětrávaná plocha, úhel otevření > 120° 
• Nezměněná střešní konstrukce 

Základní sada 50
• Pneumatická aktivace
• Poplachová stanice s integrovaným   

napájením pomocí válce s CO2 
• Pneumatický válec G3 s volitelnou   

výškou zdvihu 500, 750 nebo  
1000 mm

Poplachová stanice C 
• Pneumatická aktivace
• Možnost dálkové aktivace pomocí CO2

• Možnost elektrické dálkové aktiva-
ce prostřednictvím řídící centrály 
ZOKT MP-J 10

• K dispozici pro různé velikosti válců CO2 

JEDNOTKY SYSTÉMU PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (ZOKT)

160°

Montážní postup:
1.  Demontujte stávající světlík a mechanismus otvírače.
2.  Neporušená, stávající manžeta zůstává na místě.
3.    Nainstalujte renovační manžetu fumivent® 4000-18 VdS 

včetně předem sestaveného mechanismu.
4.  Nainstalujte nový světlík.
5.    Nainstalujte poplachovou stanici nebo řídící centrálu a 

požární tlačítko.

1  fumivent® 4000-18 VdS 
2  Sada spojovacích pásů
3  Stávající manžeta
4  Stávající střešní konstrukce
5   Řídící centrála ZOKT nebo 

 poplachová stanice C

4

1

3

2

1

5

5

fumivent® 4000-18 VdS

Montážní postup:
1.  Demontujte stávající světlík a otvírač.
2.  Neporušená, stávající manžeta zůstává na místě.
3.  Nainstalujte renovační rám.
4.  Nainstalujte nový světlík a otvírač.
5.  Nainstalujte poplachové stanice.

3
6

4

5

2

1

1  Renovační sada  
essertop® 4000

2  Sada spojovacích pásů
3  Stávající manžeta
4  Stávající střešní konstrukce
5  Poplachová stanice
6  Pneumatický válec

Renovační sada 
essertop® 4000

• Renovační sada – viz strana 26
• Základní sada 50 umožňuje používat veškerá aktivační 

zařízení specifikovaná stavebními předpisy a/nebo úřady
• Snadno ovladatelné poplachové stanice
• Zobrazení stavu aktivace
• Lze používat také pro přirozené osvětlení a větrání

fumivent®  
4000-18 VdS  

(viz strana 56)

•  Kování pro odvod kouře 160° (otvírání/zavírání)
•  Vysoce účinný odvod kouře
•  Schváleno v souladu se směrnicemi VdS 2159 a  

normou EN 12101-2
•  Tři možnosti pro aktivaci jednotky a skupin jednotek:  

aktivace pomocí CO2, elektrická aktivace,  
ektromagnetická aktivace

•  Volitelně: Systém otvírače pro denní větrání

Renovační sada essertop® 4000 –  
se základní sadou 50
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1

3

2

1

4

5

• Čistá odvětrávaná plocha, úhel otevření > 120° 
•  Střešní konstrukce s dodatečnou tepelnou izolací

Řídící panel fumilux® ZOKT MP-J 10 
• Elektrická aktivace (24 V)
• Integrované nouzové napájení (72 h)
• Volitelně s údržbovým modulem
• Lze propojit s požárním poplašným 

řídícím panelem
• Možnost připojení detektoru kouře
• Volitelně s funkcí ochrany proti 

 povětrnostním vlivům

Základní sada 50
• Pneumatická aktivace
• Poplachová stanice s integrovaným   

napájením pomocí válce s CO2 
• Pneumatický válec G3 s volitelnou   

výškou zdvihu 500, 750 nebo  
1000 mm

Poplachová stanice C 
• Pneumatická aktivace
• Možnost dálkové aktivace pomocí CO2

• Možnost elektrické dálkové aktivace pro-
střednictvím řídící centrály ZOKT MP-J 10

• K dispozici pro různé velikosti válců CO2 

JEDNOTKY SYSTÉMU PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (ZOKT)JEDNOTKY SYSTÉMU PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (ZOKT)

160°

Montážní postup:
1.  Demontujte stávající světlík a mechanismus otvírače.
2.  Neporušená, stávající manžeta zůstává na místě.
3.    Nainstalujte renovační manžetu fumivent® 4000-18 VdS 

včetně předem sestaveného mechanismu.
4.  Nainstalujte nový světlík.
5.    Nainstalujte poplachovou stanici nebo řídící centrálu a 

spínač DIN.

fumivent® 4000-18 VdS

Montážní postup:
1.  Demontujte stávající světlík a otvírač.
2.  Neporušená, stávající manžeta zůstává na místě.
3.  Nainstalujte renovační rám.
4.  Nainstalujte nový světlík a otvírač.
5.  Nainstalujte poplachové stanice.

Renovační sada  
essertop® 4000 

• Renovační sada – viz strana 27
• Základní sada 50 umožňuje používat veškerá aktivační 

zařízení specifikovaná stavebními předpisy a/nebo úřady
• Snadno ovladatelné poplachové stanice
• Zobrazení stavu aktivace
• Lze používat také pro přirozené osvětlení a větrání

fumivent®  
4000-18 VdS  

(viz strana 56)

•  Kování pro odvod kouře 160° (otvírání/zavírání)
•  Vysoce účinný odvod kouře
•  Schváleno v souladu se směrnicemi VdS 2159 a  

normou EN 12101-2
•  Tři možnosti pro aktivaci jednotky a skupin jednotek:  

aktivace pomocí CO2, elektrická aktivace,  
ektromagnetická aktivace

•  Volitelně: Systém otvírače pro denní větrání

1  fumivent® 4000-18 VdS 
2  Stávající manžeta
3  Stávající střešní konstrukce
4  Sada spojovacích pásů
5  Dodatečná tepelná izolace
6   Řídící centrála ZOKT nebo 

poplachová stanice C

6

6

5

1

2

1

3

4

6
7

1   Renovační sada  
essertop® 4000

2  Stávající manžeta
3  Stávající střešní konstrukce
4  Poplachová stanice
5  Pneumatický válec
6  Dodatečná tepelná izolace
7  Sada spojovacích pásů

Renovační sada essertop® 4000 –  
se základní sadou 50
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160°

JEDNOTKY SYSTÉMU PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (ZOKT)
• Aerodynamicky volná plocha pro odvod kouře a tepla > 140°
• Nezměněná střešní konstrukce
• Dodatečná tepelná izolace 

Montážní postup:
1.  Demontujte stávající světlík a mechanismus.
2.  Neporušená, stávající manžeta zůstává na místě.
3.  Nainstalujte nový mechanismus.
4.  Nainstalujte nový světlík.
5.  Nainstalujte/připojte poplachovou stanici.

Montážní postup:
1.   Demontujte stávající světlík a mechanismus.
2.  Neporušená, stávající manžeta zůstává na místě.
3.   Nainstalujte renovační manžetu fumivent® včetně  předem 

sestaveného mechanismu.
4.  Nainstalujte nový světlík.
5.  Nainstalujte/připojte poplachovou stanici.

fumivent® 4000-11 VdS 
Pneumatický systém odvodu kouře a tepla 
(viz strana 56)

Na stávající střešní konstrukci se aplikuje dodatečná tepelná 
izolace. Neporušená stávající manžeta zůstává zachována.  
Systém fumilux® 4000-11 -VdS nabízí vysoce účinný odvod  
kouře díky kování, které se otevírá v rozsahu 160°. Pro denní 
větrání lze integrovat systém otvírače.

Kopulový světlík fumilux® 4000 s 
pneumatickým mechanismem 
 odvodu kouře

Jedná se o ekonomické řešení oprav vadných kouřových vý-
vodů ESSERTEC, poškozených kopulových světlíků (např. po-
škození krupobitím) a/nebo vadných mechanismů kouřových 
vývodů. Z výroby předem nainstalované kování světlíků 
usnadňuje instalaci. Kování pro montáž na stávající manžety 
na budově je v této řadě produktů standardně zahrnu-
to.  Volitelně lze dovybavit systémem pro denní větrání.

5

3

24

1

1  Renovační kopulový světlík  
fumilux® 4000 

2  Stávající manžeta
3 Stávající střešní konstrukce
4  Sada spojovacích pásů
5  Mechanismus odvodu kouře fumilux® 4000 
6  Poplachová stanice C

6

fumilux® 4000 fumivent® 4000-11 VdS

Poplachová stanice AK 74 
•  Pneumaticky aktivované OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ 

se stavovým displejem
•  Možnost dálkové aktivace pomocí CO2

•  Možnost elektrické dálkové aktivace  
prostřednictvím řídící centrály ZOKT MP-J 10

•  K dispozici pro různé velikosti válců CO2

Poplachová stanice C 
• Pneumatická aktivace
• Možnost dálkové aktivace pomocí CO2

• Možnost elektrické dálkové aktivace pro-
střednictvím řídící centrály ZOKT MP-J 10

• K dispozici pro různé velikosti válců CO2 

Poplachová stanice C 
• Pneumatická aktivace
• Možnost dálkové aktivace pomocí CO2

• Možnost elektrické dálkové aktivace pro-
střednictvím řídící centrály ZOKT MP-J 10

• K dispozici pro různé velikosti válců CO2 

1  fumivent® 4000-11 VdS
2  Stávající manžeta
3  Stávající střešní konstrukce
4  Sada spojovacích pásů
5 Dodatečná tepelná izolace
6  Poplachová stanice C

2

3

4

5

1
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JEDNOTKY SYSTÉMU PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (ZOKT)
• Aerodynamicky volná plocha pro odvod kouře a tepla > 140°
• Nezměněná střešní konstrukce nebo dodatečná tepelná izolace

Montážní postup:
1.   Demontujte stávající světlík, mechanismus a manžetu.
2.   Nainstalujte novou manžetu včetně předem sestaveného 

mechanismu.
3.   Nainstalujte nový světlík.
4.   Nainstalujte/připojte poplachovou stanici.

Montážní postup:
1.   Demontujte stávající světlík, mechanismus a manžetu.
2.   Nainstalujte novou manžetu včetně předem sestaveného 

mechanismu.
3.   Nainstalujte nový světlík.
4.   Nainstalujte kabely/řídící centrály.

  

fumilux® 4000 EAZ  
Elektrický systém odvodu kouře a tepla 

(viz strana 48)

Lze použít při rekonstrukcích, kde již nebudou použity 
původní manžety. Elektrická aktivace pomocí 24 V tech-
nologie. Manžety na míru z materiálů ocel/tvrzené PVC, 
ocel/laminát nebo hliník jsou k dispozici ve výškách 30, 40 
a 50 cm, podle střešní konstrukce.

Varianty kopulových světlíků, manžet a další příslušenství 
naleznete na stránkách 44/45 a 48.

  

fumilux® 4000 
Pneumatický systém odvodu kouře a tepla
(viz strana 46)

Lze použít u rekonstrukcí střech, kde již nebudou použity 
původní manžety. K dispozici jsou tři alternativy pro aktivaci 
jednotky nebo skupin: aktivace pomocí CO2, elektrická akti-
vace nebo elektromagnetická aktivace. Manžety na míru z 
materiálů ocel/tvrzené PVC, ocel/laminát nebo hliník jsou k 
dispozici ve výškách 30, 40 a 50 cm, podle střešní konstruk-
ce. Možnost dovybavení systémem denního větrání.

Varianty kopulových světlíků, manžet a další příslušenství 
naleznete na stránkách 44/45.

1

1

2

3

4

5

1  fumilux® 4000
2  Stávající střešní konstrukce
3  Stávající nebo nová tepelná 

izolace
4 Sada spojovacích pásů
5 Poplachová stanice C

fumilux® 4000
1  fumilux® 4000 EAZ
2  Stávající střešní konstrukce
3  Stávající nebo nová tepelná 

izolace
4 Sada spojovacích pásů
5 Řídící centrála ZOKT

fumilux® 4000 EAZ

160°

Řídící centrála fumilux® ZOKT 24 V 
•  Možnost připojení k řídícímu panelu 

 požárního alarmu
•  Možnost spínání skupin
•  Možnost přímého připojení dešťového  

a větrného senzoru, požárních tlačítek a 
detektorů kouře

Poplachová stanice C 
• Pneumatická aktivace
• Možnost dálkové aktivace pomocí CO2

• Možnost elektrické dálkové aktivace pro-
střednictvím řídící centrály ZOKT MP-J 10

• K dispozici pro různé velikosti válců CO2 

1

1

4

5
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6

160°
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RENOVACE SYSTÉMŮ PŘIROZENÉHO ODVODU KOUŘE 
A TEPLA (ZOKT)

160°

fumivent® 4000-11 VdS  
Renovační systém odvodu kouře  
pro stávající manžety na budově  
(mínus 11 cm)

160°

fumivent® 4000-18 VdS  
Renovační systém odvodu kouře  
pro stávající manžety na budově  
(mínus 18 cm)
Poškozené odvody kouře mohou být snadno a bezpečně reno-
vovány pomocí renovačních systémů fumivent® 4000-18 VdS 
a fumilux® 4000-VdS-PAZ. Stačí namontovat odvody kouře na 
stávající manžetu na budově (geometrická jmenovitá světlost 
mínus 18 cm nebo mínus 11 cm) a přišroubovat.

Renovační odvody kouře jsou certifikovány v souladu s 
normou EN 12101-2 a jsou povoleny v souladu se směrnice-
mi VdS 2159 - v souladu se stavebním řádem. Tato technic-
ká schválení zaručují právní jistotu pro plánování a přijetí 
systému odvodu kouře. Oba typy renovačních odvodů kouře 
mohou být použity na nezměněných střešních konstrukcích i 
na konstrukcích s dodatečnou montáží tepelné izolace.

100 x 100
100 x 150
100 x 200
100 x 240
100 x 250
120 x 120
120 x 150
120 x 180
120 x 240
120 x 250
120 x 270
125 x 125
125 x 250
150 x 150
150 x 180
150 x 210
150 x 240
150 x 250
150 x 270
180 x 150
180 x 180
180 x 240
180 x 250
180 x 270
200 x 200

0.67
1.08
1.49
1.82
1.90
1.04
1.35
1.65
2.26
2.37
2.57
1.14
2.48
1.74
2.14
2.53
2.93
3.06
3.33
2.14
2.62
3.60
3.76
4.08
3.31

0.53
0.68
0.83
0.95
0.98
0.65
0.74
0.83
1.01
1.04
1.06
0.94
1.13
0.83
0.92
1.01
1.10
1.13
1.15
0.92
1.01
1.19
1.22
1.24
1.13

0.710
1.070
1.420
1.700
1.780
1.020
1.280
1.530
2.040
2.130
2.270
1.110
2.220
1.600
1.920
2.240
2.560
2.660
2.840
1.920
2.300
3.070
3.200
3.400
2.840

0.620
0.860
1.140
1.370
1.430
0.820
1.030
1.120
1.500
1.560
1.680
0.890
1.600
1.280
1.540
1.800
1.870
1.950
2.030
1.540
1.680
2.250
2.340
2.330
2.000

1.00
1.50
2.00
2.40
2.50
1.44
1.80
2.16
2.88
3.00
3.24
1.56
3.13
2.25
2.70
3.15
3.60
3.75
4.05
2.70
3.24
4.32
4.50
4.86
4.00

0.79
1.24
1.68
2.04
2.13
1.19
1.52
1.84
2.50
2.61
2.82
1.30
2.72
1.93
2.35
2.77
3.18
3.32
3.60
2.35
2.86
3.87
4.04
4.38
3.57

100 x 100
100 x 150
100 x 200
100 x 240
100 x 250
120 x 120
120 x 150
120 x 180
120 x 240
120 x 250
120 x 270
125 x 125
125 x 250
150 x 150
150 x 180
150 x 210
150 x 240
150 x 250
150 x 270
180 x 150
180 x 180
180 x 240
180 x 250
180 x 270
200 x 200

0.67
1.08
1.49
1.82
1.90
1.04
1.35
1.65
2.26
2.37
2.57
1.14
2.48
1.74
2.14
2.53
2.93
3.06
3.33
2.14
2.62
3.60
3.76
4.08
3.31

0.49
0.64
0.79
0.91
0.94
0.61
0.70
0.79
0.97
1.00
1.06
0.94
1.13
0.79
0.88
0.97
1.06
1.09
1.15
0.88
0.97
1.15
1.18
1.24
1.09

0.640
0.960
1.280
1.540
1.600
0.920
1.150
1.400
1.870
1.950
2.110
1.000
2.030
1.460
1.760
2.050
2.340
2.440
2.630
1.810
2.170
2.890
3.020
3.260
2.680

0.610
0.900
1.140
1.320
1.380
0.860
1.060
1.250
1.610
1.680
1.750
0.940
1.750
1.280
1.540
1.760
1.910
1.990
2.110
1.570
1.810
2.250
2.340
2.480
2.160

1.00
1.50
2.00
2.40
2.50
1.44
1.80
2.16
2.88
3.00
3.24
1.56
3.13
2.25
2.70
3.15
3.60
3.75
4.05
2.70
3.24
4.32
4.50
4.86
4.00

0.67
1.08
1.49
1.82
1.90
1.04
1.35
1.65
2.26
2.37
2.57
1.14
2.48
1.74
2.14
2.53
2.93
3.06
3.33
2.14
2.62
3.60
3.76
4.08
3.31

* se stávající manžetou na budově
Další jmenovité světlosti jsou k dispozici na vyžádání.

Jmenovitá
světlost
cm x cm

Osvětlený
prostor/plocha
roztavení 
v m2

Odvětrávaný
prostor při
výšce otevření
30 cm v m2

se spoi-
lerem 
v m2

bez 
spoileru 
v m2

AV
v m2

Aex
v m2

Hodnoty Aa Jmenovitá
světlost
cm x cm

Osvětlený
prostor/plocha
roztavení 
v m2

Odvětrávaný
prostor při
výšce otevření
30 cm v m2

se spoi-
lerem 
v m2

bez 
spoileru 
v m2

AV
v m2

Aex
v m2

Hodnoty Aa
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ÚDRŽBA 

Pokud jde o protipožární ochranu a hašení požárů, neexis-
tují žádné kompromisy. V obou případech jde o záchranu 
lidských životů! V průmyslovém sektoru existují konkrétní 
předpisy, které jasně regulují nezbytná údržbová opatření.

Kromě těchto předpisů je však také nezbytné a účelné 
provádět odbornou údržbu: tato údržba přispívá k zachování 
hodnoty a funkční účinnosti střešních komponentů z dlouho-
dobého hlediska.

Firma GRADUS dodává v obou směrech na míru šitá řešení  
a neponechává tak nic náhodě:

•  Použití autorizovaných komponentů výrobce
•  Kompetentní a profesionální výkon veškerých údržbových 

prací
•  Koordinace údržby s nezávislými odborníky na vyžádání
•  Záznamy všech provedených prací v kontrolních knihách

Postupujte podle předpisů a s 
předvídavostí

Údržba systémů odvodu kouře a tepla se provádí jednou roč-
ně v souladu se sbírkou zákonů č. 246/2001 ve znění vyhlášky 
č. 221/2014 sb a EN 12101 a směrnicemi VdS.

Údržbové práce zahrnují následující oblasti:

•  Aktivace systému a vyhodnocení funkce skupin odvodů 
kouře

•  Údržba na otevřených jednotkách
•  Případná výměna CO2  láhve používanou k aktivaci systému
•  Zdokumentování kontroly provozuschopnosti odvodů 

kouře
  
Náklady na údržbu zahrnují také dopravu na místo a zpět, 
dobu na přípravu, údržbové štítky a záznamy, poradenské 
služby. Kontroly provozuschopnosti provádí firma GRADUS 
s.r.o. po celé České republice.
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Pro zachování optimální funkčnosti zařízení pro odvod 
kouře a tepla (SOZ-ZOKT), je nutné provádět dle vyhlášky 
č.246/2001 Sb.v platném znění vyhlášky č.221/2014 Sb pravi-
delné kontroly provozuschopnosti jedenkrát ročně.

Provádění revizí ( údržby ) je jedna ze základních kompetencí 
naší firmy, respektive preventivní  protipožární ochrana patří 
již dlouho k pevným součástem našeho spektra činností. 
Neboť pouze v případě požáru, když vše  optimálně funguje, 
mohou být zachráněny lidské životy a  věcný majetek. 

Obzvláště projektanti a architekti zde nesou velkou zodpo-
vědnost při navrhování celkového řešení požární bezpečnosti 
staveb.  Jako spolehlivý partner Vás  doprovází firma Gradus 
s.r.o. za pomoci výrobního závodu ESSERTEC GmbH proce-
sem plánování odvodu tepla a kouře s rozsáhlou nabídkou 
poradenství, výpočtů a projektové dokumentace jednotlivých 
více či méně složitých zadání.  Při plánovaném poradenství 
od firmy Gradus i ESSERTEC si můžete být jisti správným 
umístěním a určením množství zařízení pro odvod kouře a 
tepla, správným dimenzováním, správným umístěním na 
ploché střeše a samozřejmě splněním všech požadavků dle 
příslušných ČSN, v návaznosti na typu objektu a jeho požár-
ním zatížením. Všechny kontroly budou zdokumentovány 
v Knize kontrol provozuschopnosti. Při mimořádné události 
(havarijním stavu) je tato kniha důležitým dokladem, se kte-
rým může pracovník nebo stavebník dokumentovat úplnou 
revizi SOZ.

Aktuální stav
Být v oblasti protipožární ochrany a boje proti požárům vždy 
na úrovni aktuálního stavu, je závazek, jež jasně upravují 
předpisy ČSN a ČSN EN a vyhláška č.246/2001 Sb. V platném 
znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Gradus s.r.o. a ESSERTEC GmbH tyto vysoké nároky stále 
splňují:
•  Dodáváme certifikované originální náhradní díly všech 

výrobků
• Veškerá opatření provází zápis do kontrolních listů
•  Veškerou údržbu provádějí odborníci od firmy Gradus s.r.o., 

kteří jsou proškoleni výrobcem a mají veškerou potřebnou 
dokumentaci výrobce 

Zařízení pro odvod kouře a tepla
Pro ESSERTEC GmbH, jako výrobce zařízení na odvod kouře 
a tepla (ZOKT) uznávaného Svazem německých pojistitelů a 
firmu Gradus s.r.o, která je výrobcem pověřena,  jsou právě 
průběžná údržba, zkoušky, opravy a sanace těchto kompo-
nent zvláštní výhodou a přispívají k dlouhodobému zachová-
ní hodnoty objektů.

Nikdo jiný se totiž nevyzná v této tématice lépe než ten, kdo 
zařízení pro odvod kouře a tepla plánuje, vyrábí nebo ten 
kdo zařízení montuje a projekčně navrhuje.

Pravidelná kontrola napomáhá tomu, aby v případě požáru 
byla zachována stálá funkčnost a  ochrana objektů před 
poškozením  požárem a kouřovými plyny!
    
Výrobcem zařízení pro odvod kouře a tepla je německá firma 
ESSERTEC GmbH. Tato námi nainstalovaná protipožární za-
řízení podléhají dle Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 
§6,7,10 ze dne 23.července 2001 v platném znění vyhlášky č. 
221/2014 Sb. pravidelné jednoroční kontroly provozuschop-
nosti, které mohou provádět fyzické nebo právnické osoby 
pouze na základě proškolení výrobcem podle návodu a 
přístrojového vybavení dodaného výrobcem.
Firma Gradus s.r.o., jako dovozce protipožárních systémů 
firmy ESSERTEC GmbH, je pověřena tyto revize provádět.
      
V rámci jednotlivých objednávek nebo smluv na provádění 
kontrol provozuschopnosti se postaráme o to, aby námi 
dodávané výrobky měli stejnou kvalitu i po mnoha letech.

REVIZE = BEZPEČNOST 
Klíč k bezpečnosti a uchování hodnot

Ale také když se jedná o zachování hodnoty komponentů 
pro osvětlení, odvětrání nebo odvodnění, jsme ti správní kon-
taktní partneři. V rámci jednotlivé nebo smluvní technické 
údržby pečujeme o to, aby naše výrobky a jejich funkčnost 
byly zachovány i po mnoha letech.
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Areál Průmstavu, Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy

DODÁVKA , MONTÁŽ, REVIZE V ČR : Gradus s.r.o., Běluňská 574/9, 193 00 Praha 9
Gradus s.r.o. – zapsaná v OR v Praze, reg. oddíl C, vl. 27511 ze dne 22.3.1994

Běluňská 574/9, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Tel.: +420 281 865 773, Mob.: +420 728 514 945, email: gradus@gradus-sro.cz
www.gradus-sro.cz

SÍDLO FIRMY GRADUS s.r.o. :

SKLAD FIRMY GRADUS s.r.o. :
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ESSERTEC GmbH · Berghäuschensweg 77 · 41464 Neuss
Postfach 100465 · 41404 Neuss · Telefon 02131 183-0 · Telefax 02131 183-300
vertrieb@essertec.de · www.essertec.de

M E M B E R  O F

Přírodní světlo a bezpečnost pro Vaše budovy
GRADUS s.r.o.: 
Běluňská 574/9
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Tel.: 281 865 773
Mob.: +420 728 514 945
e-mail: gradus@gradus-sro.cz
www.gradus-sro.cz    


