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DEKLIGHT ACG

BODOVÝ ZATEPLENÍ
SVĚTLÍK BEZ
DĚR A ŠROUBŮ
SYSTÉM
ŠIKMÝCH
STŘECH S TEPELNOU IZOLACÍ NAD KROKVEMI

Střešní plastové bodové světlíky DEKLIGHT
ACG jsou výrobky splňující stanovené funkční
požadavky normy ČSN EN 1873:2006.
Střešní světlíky DEKLIGHT ACG zajišťují
prosvětlení a větrání prostorů občanské
vybavenosti, administrativních, průmyslových
a zemědělských objektů. Světlíky jsou určeny
k instalaci na ploché střechy nebo na střechy
s mírným sklonem.
PROSVĚTLOVACÍ VÝPLŇ SVĚTLÍKU
Podle tvaru se rozlišují světlíky s vrchním
zasklením kopulovým, jehlanovým nebo
plochým. Materiál kopulových světlíků je buď
PMMA, PET-G nebo RESIST SG, jehlanových
PMMA nebo PC a přesklívacích kopulí
u plochých PET-G, popř. PMMA. Výplně světlíků
DEKLIGHT ACG mohou být jednovrstvé,
dvouvrstvé, třívrstvé nebo čtyřvrstvé. Jednotlivé
vrstvy jsou k sobě slepeny přes plastový
distanční rámeček a po obvodě utěsněny
PE těsnící páskou. Půdorysně se světlíky
DEKLIGHT ACG vyrábí čtvercové nebo
obdélníkové. Standardně je barva výplně čirá
nebo opálová. V nabídce je také povrchová
úprava HEATSTOP, která snižuje propustnost
slunečního záření (infračervené části spektra)
a tím zabraňuje přehřívání interiéru.
Světlíky s kopulovým a jehlanovým zasklením
se dodávají ve dvou úpravách spodní vrstvy,
buď jako PMMA kopule, nebo PC deska tl.
25 mm. Světlíky s plochým zaklením se dodávají
s PC deskou tl.16, 25 a 32 mm nebo vrstveným
izolačním sklem s možností vrchní přesklívací
PET-G (PMMA) kopule.
NOSNÉ PRVKY SVĚTLÍKU
Podstavce jsou vyráběny v několika
materiálových a tvarových variantách. Výška
podstavce je závislá na skladbě (tloušťce)
střechy. Nosné prvky světlíku jsou dodávány
v následujících materiálových variantách:
• manžety z tvrzeného PVC vyplněné
polyuretanem v modulu vysokém 15 cm.
Pro dosažení větší výšky se moduly spojují
přes zámek; u šikmých manžet je možno

dosáhnout výšky 45 cm, u kolmých 60 cm.
Up=0,88 W/m2K
• manžety z laminátu šikmé nebo kolmé výšek
15, 30, 50 cm s vnitřní polyuretanovou izolací
tl. 20 mm (Up=1,12 W/m2K), resp. tl. 30 mm
(Up=0,88 W/m2K)
• manžety plechové šikmé nebo kolmé výšek
30 a 50 cm bílé, lakované s tepelnou izolací
ORSIL tl. 50 mm. Up=0,96 W/m2K
• přechodový PVC rám výšky 6 cm vyplněný
PUR izolací pro instalaci na stávající obrubu
s možností otvíracího nebo pevného ACG
křídla
Podstavce jsou v nabídce vždy buď kolmé
nebo šikmé. U šikmého provedení je rozdíl
v půdorysném průmětu mezi horním a dolním
rozměrem podstavce 200 mm.
VĚTRÁNÍ
Světlíky DEKLIGHT ACG lze dodat ve dvou
variantách. Varianta pevně zaskleného
světlíku neumožňuje otevírání světlíku. Druhou
variantou jsou otevíravé světlíky.V případě
otevíravých světlíků je otvírací křídlo dodáváno
s rozebíracím pantem, jehož druhá polovina
(protikus) je ukotvena do manžety světlíku nebo
do přechodového proﬁlu světlíku.Způsoby
větrání otevíravých světlíků:
• manuální - mosazná šroubovice se zdvihem
300 mm. Pro snadné ovládání a otevírání jsou
dodávány nasazovací kliky délky 1 – 3 m.
• elektrické - elektromotor 230V/50Hz se
zdvihem 300, 400 nebo 500 mm umožní
otevřít světlík pomocí větracího tlačítka.
Možno i s dálkovým ovládáním. Lze připojit
také na čidlo větru a deště, které světlík
v případě nepřízně počasí uzavře.
Otevíravé světlíky DEKLIGHT ACG lze snadno
kombinovat s manuálním výstupem na střechu
ve třech variantách (s řetízky, mechanickými
písty nebo pneumatickými písty), které zabraňují
překlopení kopule (jehlanu) na střechu. Dále
je možno aplikovat elektrický výlez na střechu
s motorem 230V/50Hz. Při dešti, větru a sněhu
je třeba vždy světlíky zavřít a zajistit, aby nedošlo
k vytržení pantů a ovladačů.

www.dekplastic.cz

DEKLIGHT ACG
Zasklení

běžné, bez zvláštních
požadavků

Kopulové

se zvýšenou
mechanickou
odolností proti rozbití

horní vrstva

PMMA kopule

PMMA kopule

PMMA kopule

PC deska tl. 25 mm

PET-G (RESIST XT)
kopule

PET-G (RESIST XT)
kopule

PMMA kopule

PC deska tl. 25 mm

s úpravou proti vpádu RESIST SG
kopulí s integrovanou s integrovanou sítí
bezpečnostní sítí
PMMA kopule

s úpravou proti
přehřátí interiéru

Ploché

PMMA HEAT STOP
opál

RESIST SG
s integrovanou sítí

PMMA kopule

PC deska tl. 25 mm

PET-G (PMMA)
přesklívací kopule se
šrouby

PC deska

pro skvělý design
a vysoký prostup
světla

PET-G (PMMA)
přesklívací kopule se
šrouby

vrstvené izolační sklo

pro skvělý design
a vysoký prostup
světla, s vnitřní
tepelnou fólií,
vyjímečné tepelně
izolační parametry

PET-G (PMMA)
přesklívací kopule se
šrouby

běžné zasklení

PMMA jehlan

PMMA jehlan
zasklení se zvýšenou
mechanickou
odolností proti rozbití
zasklení se zvýšenou
mechanickou
odolností proti rozbití

Ug

Uw

dvouvrstvá

2,64

2,32

třívrstvá

1,75

1,64

čtyřvrstvá

1,31

1,3

1,1

1,14

dvouvrstvá

2,64

2,32

třívrstvá

1,75

1,64

čtyřvrstvá

1,31

1,3

1,1

1,14

dvouvrstvá

2,64

2,32

třívrstvá

1,75

1,64

čtyřvrstvá

1,31

1,3

1,1

1,14

dvouvrstvá

2,64

2,32

třívrstvá

1,75

1,64

čtyřvrstvá

1,31

1,3

1,1

1,14

PC deska tl. 25 mm

PMMA HEAT STOP
opál

běžné

Jehlanové

spodní vrstva

vrstvené dvojsklo
s vnitřní tepelnou fólií,

PMMA kopule

PC 16 mm

1,4

1,37

PC 25 mm

1,1

1,14

PC 32 mm

0,9

0,98

1,1

1,26

bez
přesklívací
kopule

0,7

0,95

s přesklívací
kopulí

0,63

0,9

dvouvrstvá

2,64

2,32

třívrstvá

1,75

1,64

čtyřvrstvá

1,31

1,3

1,1

1,14

dvouvrstvá

2,64

2,32

třívrstvá

1,75

1,64

čtyřvrstvá

1,31

1,3

1,1

1,14

PC deska tl. 25 mm

PC jehlan

PMMA kopule

PC jehlan

PC deska tl. 25 mm

Rw

Zatížení
působící
nahoru UL

Zatížení
působící
dolů DL

Náraz
Třída reakce
měkkým
na oheň
tělesem SB

25

3 000

2 500

1 200

E

25

3000

1125

1200

E,B

25

3 000

2 500

1 200

E

25

3 000

1 125

1 200

E,B

25

3 000

1 125

1 200

E

25

3 000

1 125

1 200

E,B

25

3 000

2 500

1 200

E

25

3 000

1 125

1 200

E,B

25

3 000

1 125
(2 500 bez
přesklívací
kopule)

1 200

B

31

3 000

1 125
(2 500 bez
přesklívací
kopule)

1 200

A,B

31

3 000

1 125
(2 500 bez
přesklívací
kopule)

1 200

A,B

25

3 000

2 500

1 200

E

25

3 000

1 125

1 200

E,B

25

3 000

2 500

1 200

E,B

25

3 000

1 125

1 200

B

POŽÁRNÍ OCHRANA, SVĚTLÍKY S OCHRANOU PROTI ODKAPÁVÁNÍ Světlíky DEKLIGHT ACG se dodávají také pro CHÚC s požárně bezpečným
zasklením a sítí proti odkapávání.

Požárně bezpečné

kopulové

ploché

kopulové

dvouvrstvá
polykarbonátová
polykarbonátová, čirá
kopule čirá nebo opál
třívrstvá
kopule
bez šroubů
čtyřvrstvá

2,64

2,32

1,75

1,64

1,31

1,3

Přesklívací PET-G
kopule se šrouby

PC kopule čirá bez
šroubů

PC 16 mm

1,4

1,37

(PC) dutinková deska PC 25 mm

1,1

1,14

PC 32 mm

0,9

0,98

1,1

1,14

PC dutinková deska
čirá tl. 25 mm

25

3 000

2 500

1 200

B

25

3 000

1 125
(2 500 bez
přesklívací
kopule)

1 200

B (platí
s přesklívací
kopulí)

25

3 000

1 125
(2 500 bez
přesklívací
kopule)

1 200

B (platí
s přesklívací
kopulí)

DEKLIGHT ACG
Přechodový ACG profil z PVC:

Elektricky otevíravý světlík:
změna chodu motoru je možná pouze, je-li
motor v klidu
• místní ovládání ventilace se provádí stlačením
tlačítka, s vyznačeným směrem chodu
motoru tzn. šipka nahoru – otevírání světlíku,
šipka dolů – zavírání světlíku.
je nepřípustné:
• měnit směr chodu motorů na opačný jinde,
než v klidové poloze
• opakovaně otevírat a zavírat ventilaci
v intervalu kratším než 3 minuty
• nahrazovat pojistky jiným, než předepsaným
typem a hodnotou
• uvádět ventilace do chodu při námraze
a zatížení sněhem, nebo při jiném zatížení
• uvádět ventilace do chodu při pohybu osob
v okolí světlíků

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ke světlíkům DEKLIGHT ACG je k dispozici
následující příslušenství:
• PVC sítě proti hmyzu v černé barvě
• žaluzie na ochranu proti slunci s ručním nebo
elektrickým ovládáním v různých barvách
• hliníková mříž na ochranu proti vloupání,
pevná nebo otevírací
OBSLUHA, ÚDRŽBA A MANIPULACE
SVĚTLÍKŮ DEKLIGHT ACG
Při ovládání otvíravých světlíku je potřeba
respektovat následující pravidla:
Manuálně otevíravý světlík:
• do oka manuálního otvírače se vloží háček
ovládací kliky, kterým se otáčí. Světlík může
být otevřený v jakékoliv poloze.
• nastavení rozteče uchycení se provede
vnitřním vřetenem viz. obr. Při chybném
nastavení (pomocí vnějšího vřetene) nebude
vymezena koncová poloha a hrozí vytržení
úchytu.
Manuální ovládání světlíku:

Při poruše musí být kontaktován dodavatel
světlíku. Oprava eletrického pohonu může
být provedena pouze výrobcem nebo jím
pověřenou osobou. Otevření nebo pokus
o otevření krytu motoru vedou ke ztrátě záruky.

ani abraziva, které mají negativní vliv na výplň
světlíku. Světlík nesmí být vystaven extrémně
vysokým teplotám (65 – 70 °C), ani být umístěn
v prostředí s velkým rozdílem teplot. Pohyblivé
části světlíků a ovladačů (panty, vřeteno, táhlo)
se musí pravidelně ošetřit olejem nebo mazacím
tukem, min. 1× ročně spolu s funkční kontrolou
celého světlíku. Při ovládání světlíků je potřeba
postupovat v souladu s platnými předpisy
bezpečnosti práce, zejména předpisy související
s obsluhou elektrických strojů a zařízení.
V zimním období se musí dbát na to, aby
na světlíku nebyla velká vrstva sněhu, v případě
přetížení světlíku sněhem může dojít při
otevírání k poškození nebo vytržení otevíracího
mechanismu. S kopulí (jehlanem) se manipuluje
pouze s ochrannými polystyrénovými rohy
a ochrannou fólií. Ty se odstraní těsně před
montáží. Kopuli není možno pokládat z výšky,
ani přenášet více kopulí najednou, hrozí
prasknutí okapnice kopule. Při transportu kopulí
na střechu se používá paleta a stahovací pásy.
Při přepravě se kopule pokládají na plochu,
nikoliv na hrany, max. 5 ks na sebe, důkladně se
zajistí pásy.

Otevíravý světlík, který slouží jako výlez
na střechu:
• výlez s řetízky – řetízky zabraňují přepadnutí
kopule na střechu, kopule není pevně
zajištěna, opatrně kopuli překlopte
do koncové polohy bez použití síly.
Doporučujeme při vstupu na střechu světlík
za sebou zaklopit, aby větrem nedošlo
k samovolnému zaklopení a možnému rozbití
kopule. Tento typ výlezu s řetízky se používá
pro občasné výstupy na střechu. Pro časté
výstupy na střechu použijte níže uvedené
varianty.
• výlez s mechanickými písty – otevřená poloha
světlíku se musí zajistit ručně pootočením
pístů
• výlez s pneumatickými písty – otevřená
poloha světlíku se zajistí automaticky.
Všechny typy výlezů se používají v kombinaci
s kličkou bez zamykání nebo s kličkou se
zámkem a klíčkem pro odemknutí z interiéru.
Můžeme kombinovat i s otvírači denního větrání
v tom případě již kličku nepoužíváme.
V žádném případě neotvírejte křídlo světlíku více,
než je vymezeno koncovou polohou otvíračů. Je
zakázáno při výstupu na střechu křídlo světlíku
namáhat větší silou, než je jeho vlastní váha,
o otevřené křídlo se opírat, tlačit do něj nebo
ho jinak namáhat – hrozí poškození pevných
a otvíracích částí světlíku. Při dešti, větru a sněhu
je třeba otevírací světlík vždy zavřít a zajistit, aby
nedošlo k vytržení pantů a ovladačů, k rozbití
kopule a ke škodám na vybavení a zařízení
budovy.
Střešní světlíky DEKLIGHT ACG zajišťují
prosvětlení a větrání prostorů budov, proto
je nutné pravidelně čistit zasklení od nečistot
a mastnot. Většinu nečistot obvykle stačí jen otřít
měkkým vlhkým hadrem nebo houbou (příp.
se saponátem), nikdy nelze k čištění používat
rozpouštědla. Nesmí se používat chemické látky

ROZMĚRY SVĚTLÍKŮ

Kopulové světlíky

Jehlanové světlíky

světlý rozměr A (cm)
30×30

80×180

40×40

30×80

80×220

50×50

40×40

80×230

60×60

40×70

80×280

70×70

40×100

90×90

80×80

50×50

90×120

80×130

60×60

90×150

80×180

60×90

100×100

90×90

60×150

100×130

100×100

60×200

100×150

100×220

60×220

100×160

120×120

70×70

100×200

130×130

70×100

100×220

140×140

75×75

100×230

150×150

75×120

100×250

160×160

80×80

120×120

180×180

80×123

120×150

200×200

80×127

120×180

80×130

120×210
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DEKLIGHT ACG
INFORMACE A TECHNICKÁ PODPORA
Veškeré informace včetně kompletního
technického poradenství poskytnou vyškolení
pracovníci Atelieru DEK – specializovaného
střediska společnosti DEKTRADE a.s.
www.dekplastic.cz

KONTAKTY

AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

odbyt, technická podpora
BENEŠOV
BEROUN
BLANSKO
BRNO
ČESKÁ LÍPA
Č. BUDĚJOVICE – Litvínovice
Č. BUDĚJOVICE – Hrdějovice
DĚČÍN
FRÝDEK-MÍSTEK
HODONÍN
HRADEC KRÁLOVÉ
CHOMUTOV
JIČÍN

technická podpora
317 700 586
311 621 251
510 003 011
545 231 166
487 823 917
387 313 576
387 225 033
412 512 105
555 122 009
518 322 508
495 546 656
474 668 554
491 011 013

JIHLAVA
JINDŘICHŮV HRADEC
KARLOVY VARY
KARVINÁ
KLADNO
KOLÍN
LIBEREC
LOVOSICE
MOST
NOVÝ JIČÍN
OLOMOUC
OPAVA
OSTRAVA

561 010 060
384 320 619
353 579 068
555 122 001
312 661 095
321 623 249
485 134 143
411 142 001
476 700 635
556 720 322
585 311 354
553 623 833
596 618 904

PARDUBICE
PELHŘIMOV
PLZEŇ
PRAHA – MALEŠICE
PRAHA – VESTEC
PRAHA – ZLIČÍN
PRACHATICE
PROSTĚJOV
PŘEROV
PŘÍBRAM
SOKOLOV
STARÉ MĚSTO U UH
STRAKONICE

466 301 957
565 382 173
377 329 119
272 705 825
227 620 302
257 950 751
388 328 133
582 331 076
581 701 734
318 599 296
352 661 175
572 501 832
383 322 029

SVITAVY – Olomoucká
SVITAVY – Olbrachtova
ŠUMPERK
TÁBOR
TEPLICE
TRUTNOV
TŘEBÍČ
TŘINEC
ÚSTÍ NAD LABEM
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
ZLÍN – PŘÍLUKY
ZLÍN – LOUKY
ZNOJMO

461 540 866
461 530 900
583 283 329
381 279 232
411 142 100
499 329 468
561 011 000
558 340 885
475 216 739
571 610 685
577 219 613
571 122 010
515 223 059

ATELIER DEK
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
www.atelier-dek.cz

