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Przeznaczenie
Wy az przeznaczony jest do monta u na dachach p askich, krytych materia ami pow okowymi
jak: papy tradycyjne i termozgrzewalne, membrany PCV i EPDM jak równie krytych blach .
Posiada bardzo wysok izolacyjno termiczn zarówno klapy jak i elementów podstawy.

2.

Budowa
az sk ada si z n/w zasadniczych elementów:
ko nierza monta owego - wykonanego ze wyprofilowanej blachy stalowej ocynkowanej i izolowanego
termicznie. Warstwa materia u izolacji termicznej os oni ta jest od strony otworu wy azowego elementem
stalowym z blachy ocynkowanej i powlekanej poliestrem lub pokrytej alucynkiem. W strefie oparcia
ko nierza znajduj si otwory (po dwa otwory na ka dym boku), przez które nast puje mocowanie tego
elementu do pod a. Na p aszczyzny boczne ko nierza nale y wyprowadzi materia pokrycia po aci
dachowej np. pap termozgrzewaln . W górnej cz ci ko nierza osadzone s tuleje z gwintem
wewn trznym M8, do których wkr cane s wkr ty z wg bieniem imbusowym cz ce podstaw
(o cie nic ) z drewna klejonego. Podstaw z drewna klejonego nale y po czy z ko nierzem
monta owym po wykonaniu robót izolacji p.wodnej np. pap termozgrzewaln .
podstawy - wykonanej z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego i pokrytego lakierobejc . Od
strony zewn trznej element ob ony jest blach stalow gr. 0,5 mm pokryt alucynkiem, ocynkowan
lub ocynkowan i dodatkowo powlekan poliestrem. Górna odgi ta cz
tej obróbki wprowadzona jest
w wyfrezowany kana za u do u: tworzy obwodowy kapinos wysoko ci 20 mm, prawid owo
przykrywaj cy materia pokryciowy wyprowadzony na p aszczyzny boczne ko nierza. Do podstawy
przykr cony s elementy dolne zawiasów klapy oraz ko cówki kuliste spr yn gazowych,
klapy izolowanej termicznie w ca ej obj to ci wysokoefektywnym materia em izolacyjnym. Pow oki
zewn trzne wykonane s z blachy gr. 0,5 mm: pokrytej alucynkiem lub ocynkowanej i dodatkowo
powlekanej poliestrem standardowo w kolorze RAL 7016 (antracyt). Kraw dzie boczne zako czone s
kszta townikiem aluminiowym. Na ca ym obwodzie klapy ukszta towany jest kapinos wysoko ci 36mm,
który pewnie zabezpiecza wn trze przed deszczem sko nie padaj cym oraz podci ganiem wody
sp ywaj cej z klapy. Szczelno na przenikanie powietrza zapewnia uszczelka typu D oraz ta ma
piankowa PES grubo ci 5mm. Jest ona równocze nie dodatkow izolacj termiczn spodniej cz ci
skrzyd a, w pasie przykapinosowym, stykaj cym si z powietrzem zewn trznym.
elementów cz cych podstaw wy azu z jego klap s : dwa zawiasy ze stali ocynkowanej grub. 4mm o
atwo demontowalnych sworzniach oraz dwa si owniki (spr yny gazowe), z których ka dy dysponuje
wystarczaj ca si do utrzymania klapy w pozycji OTW.
zamkni cia klapy stanowi cego rygiel wysuwany pokr em osadzonym w pochwycie. U ytkownik
mo e zablokowa otwarcie klapy przez przewieszenie k ódki przez otwory w s upku przednim pochwytu.

Wszystkie u yte materia y posiadaj wysok , trwa odporno
korozj , promieniowanie UV, degradacj biologiczn , wilgo .

na procesy starzenia,

Konstrukcja posiada wysok odporno na uszkodzenia mechaniczne.
Wy az zaprojektowano z my o bezusterkowym i bezobs ugowym u ytkowaniu przez ca y
okres istnienia obiektu.
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Wy az po zamontowaniu nie posiada po stronie zewn trznej adnych czników (nitów, rub
itp.) mog cych by w przysz ci miejscem nieszczelno ci lub ogniskiem korozji.

3.

Charakterystyka techniczna
OMEGA PD Termo OMEGA PD Termo
81 x 81/15
65 x 78/15
Dane ko nierza monta owego (blacha ocynkowana 1,5 mm - izolacja termiczna – blacha
alucynk/powlekana 0,5 mm):
wiat o otworu
81 x 81 (cm)
65 x 78 (cm)
wysoko
8,5 cm
8,5 cm
wym. zewn trzny w poziomie monta u
101,5 x 101,5 (cm)
84 x 97 (cm)
masa
9,5 kg
8,4 kg
Dane podstawy (drewno klejone + lakierobejca – obróbka blacharska zewn.):
wiat o otworu
81 x 81 (cm)
65 x 78 (cm)
wysoko
7,5 cm + kapinos
7,5 cm + kapinos
wym. zewn trzne 89,5 x 89,5 (cm)
74 x 86,5 (cm)
masa
7,5 kg
6,6 kg
Dane klapy:
szeroko
ugo
wysoko
grubo w-wy izol. term. przestrzeni nad
otworem
masa klapy
Wspó czynnik przenikania ciep a dla
klapy
Krótkotrwa e obci enie statyczne klapy
wy azu w pozycji zamkni tej (ostro ne
wej cie) nie powoduj ce jej trwa ego
uszkodzenia
Kolorystyka standard
inne kolory wg RAL (po uzgodnieniu)
inne materia y (po uzgodnieniu)
Spr yny gazowe
Opakowanie

95 cm
98 cm
20 cm
13,5 – 16,0 cm

81 cm
95 cm
20 cm
13,5 – 16,0 cm

30,5 kg

25,2 kg

Uo<0,20 W/m2K
150 kg

RAL 7016 (antracyt)
3005, 5010, 6005, 6012, 8004, 8017, 8019,
9005,9016
alucynk naturalny, tytan – cynk naturalny
2 szt.
karton
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4. Instrukcja monta u:
Narz dzia i materia y monta owe:
klucz imbusowy nr 6 (w kpl. wy azu),
dyble D-10 mm z wkr tem M6-8 – szt. 8,
wiertarka z wiert em widiowym fi 10.
1.

Odryglowa skrzyd o wy azu obracaj c pokr em w pochwycie w lewo, unie skrzyd o,
zatrzasn spr yny gazowe w przegubach kulistych cylindrami do góry, pozostawi
skrzyd o wy azu w pozycji otwartej.

2.

Od czy skrzyd o wy azu wraz z o cie nic z drewna klejonego od podstawy (ko nierza
monta owego) – przy pomocy klucza imbusowego nr 6 wykr ci ruby cz ce M8 ( ruby
wpuszczone w gniazda)- szt. 8

3.

podstaw wy azu w planowanym po

eniu.

4.

Wykona otwory w pod u na czniki kotwi ce o g boko ci gwarantuj cej prawid owe
ich zakotwienie wg rozstawu otworów w ko nierzu monta owym – osadzi element
rozpieraj cy cznika.

5.

warstw masy wyrównawczej na pod u, w obszarze oparcia podstawy
(bezwzgl dnie konieczne w przypadku monta u na niewyrównanym pod u)

6.

Przykr ci podstaw do pod a (niedopuszczalne jest zwichrowanie podstawy przy
przykr caniu jej do pod a!)

7.

Na
materia pokrycia dachowego na powierzchnie boczne podstawy, zgodnie z
technologi wykonania tego pokrycia – przyci ten materia na wysoko ci górnej kraw dzi
podstawy

8.

Na
górn cz
wy azu na podstaw , wkr ci
gniazda za lepki (za lepki w komplecie dostawy)

9.

Usun

foli ochronn .

ruby cz ce M8 – szt.8, wcisn

w

