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1. Przeznaczenie
Wy az przeznaczony jest do dachów p askich z monta em do pod a na
poziomie uk adania izolacji termicznej , krytych materia ami pow okowymi takimi
jak: papy termozgrzewalne, membrany PCV i EPDM itp. Wysoko wy azu
(podstawy) nale y dostosowa do projektowanej grubo ci warstw le cych ponad
poziomem monta u. W konstrukcji podstawy za ono, e kraw
wy azu znajdzie
si min. 15 cm ponad poziomem po aci dachowej w miejscu jego wbudowania.
Przyk adowo: wy az oznaczony jako OMEGA PS Termo 80 x80/40 przeznaczony jest
do monta u dla: - 25 cm grubo ci warstw np izolacji termicznej, - 15 cm wyniesienia
ponad poziom po aci dachowej.
2. Budowa
az sk ada si z:
A. 2-elementowej o cie nicy,
B. skrzyd a klapy z zawiasami o poziomej osi obrotu i zamkni ciem ryglem wbudowanym w pochwyt,
C. elementy wspomagania otwarcia skrzyd a klapy oraz blokady po
otwarcia

enia

A.1 o cie nica – element dolny (podstawa) – s y do kotwienia wy azu do
pod a – strona wewn trzna stanowi obudow otworu wy azowego od
poziomu monta u (najcz ciej jest to strop) do poziomu wyj cia na dach.
Zewn trzna - umo liwia prawid ow hydroizolacj wy azu i po aci
dachowej.
Budowa:
specjalna konstrukcja p yty warstwowej typu sandwich z izolacj termiczn z
wysokoefektywnego materia u izolacyjnego.
A.2. O cie nica - element górny: mocowany do elementu kotwienia A.1 za
pomoc wkr tów M8 – zakrywa zako czenie materia u pokryciowego
i zabezpiecza je kapinosem. Jest elementem mocowania zawiasów
i przegubów kulistych spr yn gazowych.
Budowa: elementy wykonane ze specjalnego kszta townika stalowego
o grubo ci 1,5 mm ocynkowanego ogniowo z przek adk termiczn z p yty
aero elowej i uszczelk PES
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B. skrzyd o klapy - izolowane termicznie w ca ej obj to ci.
Pow oki zewn trzne wykonane s z blachy stalowej gr. 0,5 mm, pokrytej
alucynkiem lub powlekanej,oparte na szkielecie z kszta towników
stalowych. Na ca ym obwodzie klapy ukszta towany jest kapinos wysoko ci
36 mm.
Szczelno na przenikanie powietrza zapewnia uszczelka z ta my piankowej
PES grubo ci 5 mm. Jest ona równocze nie dodatkow izolacja termiczn
spodniej cz ci skrzyd a - w pasie przykapinosowym, stykaj cym si
z powietrzem zewn trznym.
Przylga ukszta towana jest przez obni enie spodu klapy w obszarze wiat a
cie nicy. W przyldze umieszczona jest uszczelka p czniej ca.
Elementami cz cymi klap z o cie nic s : dwa zawiasy jednoosiowe ze stali
ocynkowanej grub. 4 mm o atwo demontowalnych sworzniach oraz dwa
si owniki (spr yny gazowe), z których ka dy dysponuje wystarczaj ca si
do utrzymania klapy w pozycji otwartej.
Zamkni cie klapy stanowi 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 na procesy
starzenia, temperatur do 90 st. C., korozj , promieniowanie UV, degradacj
biologiczn , wilgo i inne czynniki agresywne rodowiska osiedli
mieszkaniowych.
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.
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 korozji.
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3. Charakterystyka techniczna
Wymiary postawy:

wiat o otworu
wysoko
wym. zewn trzne
masa
Wspó czynnik przenikania ciep a

-

Wymiary skrzyd a:

szeroko
ugo
wysoko
grubo w-wy izol. term.
w przestrzeni nad otw. masa
Wspó czynnik przenikania ciep a
-

Krótkotrwa e obci enie statyczne klapy wy azu
w pozycji zamkni tej (ostro ne wej cie)
nie powoduj ce jej trwa ego uszkodzenia
-

80 x 80 (cm)
30 do 50 cm
98 x 98 (cm)
12,1 kg
< 0,70 W/m2K
95 cm
98 cm
20 cm
13,5 – 16,0 cm
26,0 kg
Uo<0,20 W/m2K

150 kg

Kolorystyka: naturalny alucynk
Wg RAL: 3005, 5010, 6005, 6012, 7016,
8004, 8017, 8019, 9005 inne: po uzgodnieniu
Spr yny gazowe - 2 szt.: skok – 200 mm, P – 280N
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4. Monta :
A. Przygotowanie stanowiska do monta u:
wyrówna powierzchni pod a w strefie monta u tj. w pasie przyleg ym
do otworu wy azowego o szeroko ci 10 cm przez skucie ew. nierówno ci
wystaj cych ponad p aszczyzn oparcia i/lub wyrównanie zapraw
klejow na bazie cementu w miejscach obni enia powierzchni pod a.
B. monta podstawy, o cie nicy i skrzyd a:
zestawi ze sob po dwie cianki podstawy pod k tem prostym, opieraj c je na
wyrównanym pod u w miejscu tymczasowego monta u, skr ci je ze sob
oznaczonymi parami, wkr tami typu konfirmat (w komplecie dostawy);
zestawi po czone cianki z sob dla utworzenia zamkni tego obwodu
podstawy - skr ci elementy ze sob ;
od czy skrzyd o wy azu od górnego elementu o cie nicowego:
przytrzyma skrzyd o wy azu w pozycji „otwarte”;
odpi spr yny gazowe z dolnych ko cówek kulistych, zamkn
skrzyd o, wysun (wybi ) sworznie zawiasów po wcze niejszym
wyci gni ciu zawleczek;
na
warstw zaprawy wyrównawczej grubo ci ok. 3 mm w obszarze
oparcia elementu na pod u w miejscu docelowym (w razie potrzeby - dla
wyrównania pod a);
ustawi podstaw , na
na ni górny element o cie nicowy, skr ci go
z podstaw wkr tami M8;
wykona w pod u otwory na czniki kotwi ce wiert em grubo ci 10 mm
o g boko ci gwarantuj cej prawid owe osadzenie cznika (dybla szybkiego
monta u, kotwy - najcz ciej o g boko ci 60 - 80 mm) – osadzi element
rozpieraj cy cznika, przykr ci podstaw do pod a . Otwory wykona
w miejscu otworów w ko nierzu oparcia podstawy;
na
materia pokrycia dachowego na powierzchnie boczne podstawy
wy azu zgodnie z technologi wykonania tego pokrycia;
po czy skrzyd o wy azu z podstaw .

