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Sediu de firmă

CVP şi CFP

Beneficii
Eficienţă energetică
Geamul este recomandat locuinţelor care au specificaţii stricte
pentru izolare termică deoarece pierderile de căldură sunt
minime.

Ferestre pentru acoperiş terasă
Ferestrele pentru acoperiş terasă aduc lumina naturală în interiorul clădirilor unde iluminarea naturală prin intermediul ferestrelor de
faţadă este limitată sau imposibilă. Alegeţi ferestrele electrice inteligente, pentru aerisirea încăperilor, model CVP, care sunt acţionate cu
telecomandă şi se deschid până la 15 cm. Dacă există alte surse de ventilaţie, puteţi alege ferestre care nu se deschid, fixe, model CFP, dar
ţineţi cont că nu le veţi putea deschide niciodată.

Fereastră electrică

Recomandări pentru montare corectă

Izolare fonică
Geamul şi cupola reduc zgomotele făcând ca acestea să scadă
mult în intensitate. Oferă protecţie împotriva zgomotului
provocat de vremea rea cu ploaie torenţială sau grindină.

Izolaţie polistiren

Terasă necirculabilă

CFP

Fereastră fixă

90 mm

Cupolă acrilică rezistentă
Cupola poate suporta o presiune de până la 250 kg/m2 distribuită
în mod egal pe suprafaţa acesteia.

Lăţime / Lungime
+ 10 mm

Avantajele modelului electric

Telecomanda acţionează fereastra electrică model CVP

1. Aerisire programabilă
Deoarece fereastra se deschide până la 15 cm, aerul curat pătrunde în locuinţa dumneavoastră foarte uşor. Dacă deschideţi
fereastra pentru aerisire o puteţi programa să se închidă mai târziu, lucru foarte practic pentru ferestrele din băi şi bucătării.
2. Senzor de ploaie
Ferestrele inteligente au grijă de locuinţa dumneavoastră chiar şi atunci când nu sunteţi acasă. Senzorul de ploaie va închide
automat fereastra la primii stropi de ploaie, evitându-se astfel infiltraţiile apei sau distrugerea mobilei când nu sunteţi acasă.
3. Setări personale
Puteţi să personalizaţi fiecare fereastră sau grup de ferestre. Puteţi programa deschiderea şi închiderea ferestrelor. De asemenea,
puteţi denumi programul personalizat în funcţie de momentul zilei, de exemplu “Dimineaţă”. Niciodată n-a fost mai uşor să vă
treziţi cu aer curat în încăpere!
4. Afişaj digital cu meniu în limba română
Cu ajutorul telecomenzii puteţi verifica în orice moment starea ferestrelor dumneavoastră fără să fie nevoie să vă plimbaţi dintr-o
cameră în alta. Afişajul telecomenzii vă oferă toate informaţiile de care aveţi nevoie şi vă anunţă dacă o comandă s-a finalizat sau
nu.

Cod dimensiune

060060

060090

080080

090090

100100

120120

Lăţime x Lungime
[cm]

60 x 60

60 x 90

80 x 80

90 x 90

100 x 100

120 x 120

Suprafaţa vitrată
minimă [m2]

0,26

0,41

0,50

0,65

0,82

1,22

Suprafaţa maximă a
podelei [m2]

2,6

4,1

5,0

6,5

8,2

12,2

Calitate demonstrată
Performanţă
energetică superioară pentru ferestrele model CVP şi CFP
90 mm
Performanţa energetică se măsoară prin valoarea coeficientului de transfer termic (U) şi reprezintă pierderile de căldură prin fereastră.
Pierderile de căldură pot aveaLăţime
loc fie prin/suprafaţa
deschiderii golului din acoperiş, fie prin suprafaţa exterioară a cupolei. Pentru aceeaşi
Lungime
fereastră putem obţine două valori diferite ale coeficientului de transfer termic, deoarece pierderile de căldură se pot calcula prin două
10 mm
metode diferite, explicate mai jos. +Astfel
este foarte important să cunoaşteţi ce metodă a fost utilizată pentru calcul când evaluaţi
performanţa energetică a ferestrelor.

Preţuri

Fereastră
Dimensiuni în cm

Modele

90 x 90
090090

90 x 120
090120

100 x 100
100100

100 x 150
100150

120 x 120
120120

CVP 0173Q + ISD 0000
fereastră electrică + cupolă transparentă



858
1064

940
1166

894
1109

840
1042

1108
1374

CFP 0073Q+ ISD 0000
fereastră fixă + cupolă transparentă



517
614

574
712

535
663

718
890

703
872

FMG
rulou plisat electric crem (1017) sau gri închis (1003)



210
260

218
270

216
268

251
311

242
300

MSG-WL
rulou exterior parasolar (6090 WL), cu motor solar



224
278

233
289

230
285

266
330

257
319

1003

6090WL

5. Instalare uşoară
Beneficiaţi de un sistem complet într-o singură cutie, uşor de instalat şi de folosit. Include fereastra şi kitul de operare electrică
pe frecvenţe radio (motor electric, unitate de comandă, telecomandă, senzor de ploaie, conexiuni pentru rulouri electrice, cabluri
electrice preinstalate).

În stoc

15 zile lucrătoare

21 zile lucrătoare

U Suprafaţa deschiderii din acoperiş (metoda grupului VELUX)*

1,4 W/m2K***

U Suprafaţa exterioară a cupolei (metoda pentru luminatoare)**

0,72 W/m2K

Suprafaţa deschiderii din acoperiş (metoda grupului VELUX)

1,44 m2

Suprafaţa exterioară a cupolei (metoda pentru luminatoare)

2,79 m2

Metode de calcul pentru determinarea valorii
coeficientului de transfer termic (U):

!

Rulouri plisate model
FMG (pentru montare
la ferestre fixe este
necesară achiziţionarea
sistemului de operare
KUX 100)

Preţ/buc în euro excl. TVA

Dimensiune 120120

* EN 1873 / EN 12567-2
** EN 1873 / DS 418
*** marcaj CE conform EN 1873

1017

io-homecontrol® oferă tehnologie radio avansată şi sigură, simplu de instalat.
produsele io-homecontrol® comunică între ele, asigurând confortul, siguranţa şi un
consum mic de energie electrică.
www.io-homecontrol.com

La instalare, golul în acoperiş va fi cu 10 mm mai mare decât lăţimea şi lungimea
ferestrei alese.

Destinaţia camerei, arhitectura casei precum şi preferinţele pentru
cantitatea de lumină şi ventilaţia naturală, joacă un rol important în alegerea
numărului de ferestre, a modelului şi a mărimii acestora. Pentru a beneficia
de lumină suficientă, standardele în construcţii recomandă ca suprafaţa
vitrată să reprezinte cel puţin 10% din suprafaţa podelei încăperii.

150 mm

Terasă circulabilă

150 mm

Profil PVC

Dimensiuni
• Fereastra fixă CFP nu poate fi deschisă
• Toc şi cercevea din PVC alb
• Geamul exterior este protejat de o cupolă din material plastic
transparent foarte rezistent
• Geam standard model 73Q antiefracţie pentru siguranţă
sporită (clasa P4A de siguranţă conform EN356)
• Cupola acrilică a produsului transparentă, model ISD 0000
este inclusă în preţ. Pentru cupolă acrilică mată, model ISD
0100, solicitaţi o ofertă personalizată.
• Poate fi accesorizată cu rulou plisat electric (model FMG) care
se va achiziţiona împreună cu sistemul de operare KUX 100 și
cu un rulou exterior parasolar (model MSG).

Informaţiile prezentate mai jos sunt dedicate tuturor celor interesaţi de caracteristicile
tehnice ale ferestrelor pentru acoperişul terasă.
Expuse soarelui puternic, ploii, vântului, zăpezii şi frigului, ferestrele pentru acoperişul terasă rezistă multor intemperii. Pentru producerea
acestora este necesară o tehnologie mult mai dezvoltată decât pentru producerea ferestrelor verticale. Produsele VELUX sunt produse
de cea mai bună calitate, îmbinând funcţionalitatea şi performaţele tehnice superioare cu designul modern, oferind o siguranţă deplină
şi o îmbinare perfectă.

Protecţie împotriva razelor ultraviolete
Geamul şi cupola oferă protecţie împotriva decolorării premature
a mobilierului sau a altor obiecte.

Geam

CVP

Produs de calitate certificat ce poartă
marcajul CE, fiind în conformitate cu
cerinţele standardelor europene.

Geam rezistent pentru siguranţă maximă la interior
Geamul este întărit la exterior şi laminat la interior: în caz de
spargere nu permite împrăştierea cioburilor, oferind protecţie
maximă în cazul în care oamenii desfăşoară activităţi sub
ferestre.

Cupolă acrilică

• Oferă beneficiile sistemului INTEGRA® pentru un confort
maxim: aerisire programabilă, senzor de ploaie, setări
personale, afişaj digital cu meniu în limba română, instalare
uşoară. Se deschide până la maxim 15 cm pentru aerisire
• Toc şi cercevea din PVC alb
• Geamul exterior este protejat de o cupolă din material plastic
transparent foarte rezistent
• Geam standard model 73Q antiefracţie pentru siguranţă
sporită (clasa P4A de siguranţă conform EN356)
• Cupola acrilică a produsului transparentă, model ISD 0000,
este inclusă în preţ. Pentru cupolă acrilică mată, model ISD
0100, solicitaţi o ofertă personalizată.
• Poate fi accesorizată cu rulou plisat electric (model FMG)

Detalii tehnice suplimentare

Marcaj C.E.

Preţ/buc în euro incl. TVA 24%

Metoda folosită în cadrul grupului VELUX pentru
toate ferestrele se referă la suprafaţa deschiderii
golului din acoperiş:

Metoda folosită în general pentru luminatoarele
pentru acoperiş tip tereasă se referă la suprafaţa
exterioară a cupolei:

Q (pierderile de căldură măsurate în W)

U Suprafaţa deschiderii din acoperiş = Suprafaţa deschiderii din acoperiş (măsurată în m2) x K (Kelvin)

U Suprafaţa exterioară a cupolei =

Q (pierderile de căldură măsurate în W)
Suprafaţa exterioară a cupolei (măsurată în m2) x K (Kelvin)

