
ARCOLICHT - E 
TENTOLICHT - E

MEGVILÁGÍTÁS: 
nappali fény
a világos helyiségekért

SZELLŐZTETÉS:
friss levegő a belső terekbe

FÜSTELVEZETÉS:
védi az életet, az épületet
és az anyagi értékeket 

Eberspächer bevilágító sáv    
Donga alakú és nyeregtető formájú bevilágító sávok 
műanyag fedéssel, akár 6 méter széles födémnyílásokra.
Napi szellőztetésre alkalmas berendezéssel és az EN 12101-2 szabvány 
szerint minősített hő-és füstelvezető szerkezettel is kiegészíthető.



Arcolicht - E

Arcolicht - E és Tentolicht - E
A 1,50 m és 6,00 m közötti nyílásszélességű Eberspächer 
ARCOLICHT-E és TENTOLICHT-E műanyag fedésű 
felülvilágító sávrendszerek optimális megvilágítást 
biztosítanak a tetőn keresztül a csarnokok belső terei 
számára. A nyitható szellőztető szárnyak lehetővé teszik a 
friss levegő beáramlását, hő- és füstelvezetés céljára 
pedig a bevizsgált hő- és füstelvezető szárnyak állnak 
rendelkezésre. 
Szerelés 
A felülvilágító sávrendszerek kevés alkatrészből állnak, így 
az építkezés helyszínén egyszerűen összeépíthetőek, egy 
megfelelő lábazati keret segítségével gyorsan és 
biztonságosan a tetőhöz csatlakoztathatóak. Betonkeretre, 
valamint fa- és acélszerkezetre is egyaránt felszerelhetőek. 
Fedés
A bevilágító elemek és az oromzat cellás polikarbonát 
lemezből készülnek. A bevilágító lemezek egymáshoz és 
az oromzathoz illeszkedő csatlakozásait jól bevált, 
megbízható tömítő rendszer védi a vízbeszivárgás ellen.   
Ötféle különböző fedési móddal bármilyen követelmény 
teljesíthető. Külön kérésre rendelkezésre áll egy 
kiegészítő, infravörös sugarakat visszaverő réteg is, amely 
akár 60%-kal csökkenti a napsugárzás következtében 
fellépő felmelegedést. 

•

•

•

•

•

Különösen gazdaságos a 10 mm vastag, 2,5 W/m2K „u” 
értékkel rendelkező „S4P” cellás lemez. 
A robusztus, 16 mm vastag, 1,8 W/m2K „u„ értékkel 
rendelkező „S5P” cellás lemez sokcélúan használható. 
Ha még jobb „u” értékkel rendelkező fedésre van szük-
ség, akkor a 20 mm vastag, 1,67 Wm2/K „u” értékű, 
„S6P” cellás lemez fedés a jó választás. 
A legjobb „u” értéket, 3,5 m szélességig a kétrétegű válto-
zat biztosítja, mely egy 6 mm vastag belső és egy 16 mm 
vastag külső héj kombinációja.
Ha 3,5 méternél szélesebb bevilágítóra van szükség, 
akkor a kettős héjazatú, összesen 32 mm vastag elem 
biztosítja a legjobb „u” értéket.

Üregkamrás polikarbonát lemezekből készült fedések*

S3P 10/6 2,80 ~60%  ~70%    2,50    18 dBS3P 10/6 2,80 ~60%  ~70%    2,50    18 dB
S5P 16/20 2,80 ~45%  ~ 60%    1,82    19 dBS5P 16/20 2,80 ~45%  ~ 60%    1,82    19 dB
S3P 20/20 3,10 ~45%  ~60%    1,67    20 dBS3P 20/20 3,10 ~45%  ~60%    1,67    20 dB
S3P 6+16/20 3,10 ~45%  ~60%    1,67      20 dBS3P 6+16/20 3,10 ~45%  ~60%    1,67      20 dB
S3P 16+16 3,10 ~45%  ~60%    1,67    20 dBS3P 16+16 3,10 ~45%  ~60%    1,67    20 dB
30-as és 60-as borda:30-as és 60-as borda:
S4P 10 mm vastagS4P 10 mm vastag
négyrétegű lemeznégyrétegű lemez

30-as és 60-as borda:30-as és 60-as borda:
S5P 16 mm vastagS5P 16 mm vastag
ötrétegű lemezötrétegű lemez

60-as borda: 60-as borda: 
S6P 20 mm vastagS6P 20 mm vastag
hatrétegű lemezhatrétegű lemez

30-as borda:30-as borda:
Kettős héj:Kettős héj:
külső héj külső héj 
S5P 16 mm vastagS5P 16 mm vastag
ötrétegű lemez,ötrétegű lemez,
belső héj belső héj 
S3P 6 mm vastagS3P 6 mm vastag
háromrétegű lemezháromrétegű lemez

60-as borda:60-as borda:
kettős héj: kettős héj: 
két réteg két réteg 
S5P 16mm vastag,S5P 16mm vastag,
ötrétegű lemez ötrétegű lemez 
összeépítveösszeépítve

                 Lemez   Fényáteresztő                    Lemez   Fényáteresztő   képességképesség   „u” érték    Hangszi-    „u” érték    Hangszi- 
                   súlya                        súlya                                                         getelésigetelési
Lemez típusa        értékLemez típusa        érték   kg/m2         opál      víztiszta     W/m   kg/m2         opál      víztiszta     W/m2K  K  



Standard méretek
opál fedés esetén  A födémnyílás szélessége
borda magasság 30mm  *2,0m  *2,5m  3,0m   3,5m
hajlítási sugár 2800mm
borda magasság 60mm
hajlítási sugár 3800mm  4,0m     4,5m  5,0m

             *raktárról szállítható

20 60

Szerkezeti részletek

Szerkezeti felépítés
Az Arcolicht – E bevilágító rendszer rendkívül kis súlyú, 
ami a csekély teherbírású, régi tetők felújításánál jelent 
nagy előnyt. Az extrudált alumínium profi lokból készült, 
statikailag optimalizált keresztmetszetű, karcsú 
tartóelemek nagy stabilitást biztosítanak az 
Arcolicht – E szerkezetnek a szél- és hóterhelésekkel 
szemben. Az alumínium profi lokat standard kivitelben 
natúr színben, felületkezelés nélkül szállítjuk, kérésre 
azonban színes porszórt bevonattal is ellátjuk. 
Borda és profi l rendszer 
A bevilágító sáv lábazati profi lját az indító profi l (1) alkotja, 
mely a fogadó kerethez való csatlakozást biztosítja. Ez a 
60 mm széles profi l forgatható kapcsolódási ponttal rögzíti 
a lábazati profi lt (2). A soroló borda (3) közvetlenül a 
lábazati profi lba, tengely irányú csavarcsatorna 
kapcsolattal fi xen van rögzítve. A rögzítés során a lábazati 
profi l hajlásszöge magától hozzáigazodik a bordák 
hajlásszögéhez. 3,5 m beépítési szélességig a 30 mm 
magas, kis bordát kell alkalmazni. Ennél nagyobb 
szélességnél a 60 mm magas, nagy bordát kell használni, 
melynek még egy függőleges, középső merevítője is van.  
A borda hajlítási sugara a magasságától függ. A 30 mm 
magas bordák hajlítási sugara 2800 mm, a 60 mm magas 
bordáké 3800 mm. A bordák méretétől és a bevilágító 
elemek vastagságától függően a bordára csavarozzák az 
ahhoz megfelelő kapcsoló profi lt (4), melybe betolják és 
rögzítik a bevilágító elemeket (5). A kapcsoló profi lok az 
esetlegesen keletkező kondenzvíz elvezetésére is 
szolgálnak. A fedő profi lt (6) 3,5 m fesztávolságig tengely 
irányban rögzítik. Ehhez mindkét oldalon speciális 
konzolokat vezetnek a bordákba, melyek felveszik a feszítő 
erőket és közvetlenül a bordába vezetik azokat. Nagyobb 
fesztávolság esetén a fedő profi lokat a bordára merőleges 
csavarkapcsolattal rögzítik a 60 mm magas borda formázott 
csavarcsatornáján keresztül.

Oromzat 
Az oromzatot a soroló borda (7) és az oromzat indító 
profi l (8) alkotja. Az oromzat indító profi lhoz kell 
csatlakoztatni az oromzati elemet tartó oromzat kapcsoló 
profi lt (9). A kapcsoló profi l mérete a bevilágító elem 
vastagságától függ. Az oromzati elem mélyen le van 
vezetve, ez megbízható vízelvezetést biztosít. Az 
oromzat felső csatlakozását egy 80 x 30 mm-es 
alumínium „L” profi l képezi. Ezt a profi lt közvetlenül 
összecsavarozzák a bordával. 

* Üregkamrás polikarbonát fedelek
A cellás lemezek folyamatos továbbfejlesztés alatt állnak, 
ezért azok felépítése eltérhet a megadott adatoktól. 
A mindenkor aktuális kialakításra vonatkozó adatokat 
tanácsadóinktól kapják meg. 

60 mm-es borda   hőhídmentes, 60 mm-es borda          hőhídmentes, 30 mm-es borda            

dupla külső héj
2x16 mm = 32 mm

lábazati profi l
60 mm-es
bordával  

30 mm-es borda 

külső héj 16 mm
belső héj 6 mm

lábazati profi l 
30 mm-es bordával

7 soroló borda

9 oromzat kapcsoló profi l

8 oromzat indító profi l                                                                

6 fedő profi l                                

5 bevilágító elem                                                

3 soroló borda                                                                                                                                

2 lábazati profi l                                                                                                                                 

1 indító profi l                                                                                                                                

4 kapcsoló profi l

oromzat 30 mm-es bordával   
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Tentolux-E
Méretek 2,50 m
rendelési méretnél

Arcolicht-E
Méretek 2,50 m
rendelési méretnél

belső, szabad lábazati méret 15000

külső lábazati méret 15160

Szellőztető szárnyak

Szellőztető szárnyak
A rendszer áttekintése 
A bevilágító elemek standard lemezszélessége 2100 mm. 
Ebből adódik a 1060 mm-es bordaosztás. Nagy hóteher 
esetén statikai okokból sűrűbb bordaosztásra lehet 
szükség. Ebben az esetben 2 támasztó borda van a 
bevilágító elem alatt (3 mezős rendszer). Ebből 
következik a 707 mm-es bordaosztás. 
A bevilágító elem hosszúságát az egyik oromnál 
elhelyezett illesztő mezővel lehet az építészeti 
adottságokhoz hozzáigazítani. Opcióként mindkét oldalról 
(szimmetrikusan) is el lehet helyezni az illesztő mezőket. 
Ezek a standard bordakiosztások a napi szellőztetéshez 
vagy hő- és füstelvezetéshez szükséges szárnyak 
beépítése esetén sem szakadnak meg. 
Szellőztetéshez valamint hő- és füstelvezetéshez 
szükséges szárnyak
A hő- és füstelvezetéshez, valamint a szellőztetéshez 
szükséges szárnyak mérete egyforma. A szárnyakat 
általában a bevilágító sáv boltozatának felső pontjára 
kell beépíteni. Abban az esetben, ha a szárnyakat hő- és 
füstelvezetőként alkalmazzák, ez az elhelyezési mód 
nagyon kedvező Aw értékeket eredményez. A hő- és 
füstelvezető szárnyakhoz, azok méretétől függően 2000 
mm vagy 2500 mm hosszúságú nyitó vasalatra van 
szükség. A mozgatás tetszés szerint történhet 
24 V-os motorral vagy CO2 hajtógázzal működő 
pneumatikus meghajtással.  
A napi szellőztetéshez háromféle mozgatás választható: 
230V/50 Hz-es váltakozó áramú, vagy 24 V egyenáramú 
motoros mozgatás vagy pneumatikus hengeres 
mozgatás. 
A nyitó vasalatokat és a mozgató berendezéseket 
acél konzolokon keresztül rögzítik a lábazathoz és a 
szellőztető kerethez. Valamennyi vasalat gyárilag elő van 
szerelve, és fentről kell beakasztani a nyílószárnyba.

A napi szellőztetéshez 
szükséges berendezések: 

230V-os villanymotor
nyitási magassága 300 mm
vagy 500 mm                  

24V-os, egyenáramú villanymotor    
nyitási magassága 300 mm
vagy 500 mm                  

pneumatikus henger
nyitási magassága 300 mm
vagy 500 mm                  
üzemi nyomása 6-8 bar                    



Hő- és füstelvezető szárnyak

Hő- és füstelvezető szárnyak
Szerkezeti felépítés
A hő- és füstelvezető vasalat acélszerkezetből készül. 
A mozgató szerkezet különleges geometriai 
kialakításának köszönhetően mind a mozgás megin-
dulásakor, mind befejezésekor olyan erőhatások 
keletkeznek, melyek nem terhelik túl a szerkezetet. 
Ez mindenek előtt a végállásoknál csökkenti jelentős 
mértékben a bevilágító sávra és a keretre ható erőket. 
A meghajtás nyíró erőit a szerkezet fogja fel. 
A nyíló szárnyak alumínium profi lokból álló stabil 
szerkezetek, melyeket a sarkokon acéllemezből 
készült merevítők erősítenek, hogy a fellépő nyitó és 
záró erőket biztosan felvegyék. A nyíló szárnyakba 
be vannak építve a bevilágító lemezekhez szükséges 
támasztó bordák is. 
A meghajtás tetszés szerint lehet hajtógázas 
dugattyús, vagy 24V-os egyenáramú motorral 
felszerelt. A méretezett meghajtó teljesítménynek 
és a nyitási sebességnek köszönhetően a hő- és 
füstelvezető szárny 60 másodpercen belül nyitható. 
A szárny méretétől és az alkalmazott meghajtási 
módtól függően a nyitóberendezés akár 2,0 kN/m2 
hóterhelés esetén is működhet.
Kombinált szárnyak: 
A CO2 hajtógázos meghajtású hő- és füstelvezető 
szárnyakat kiegészítésképpen fel lehet szerelni a napi 
szellőztetéshez használható elektromos vagy 
pneumatikus nyitóberendezéssel is. 
Vihar elleni biztosítás: 
A nyílószárny zárt állapotban mechanikusan reteszelve 
van, így hatékonyan ellenáll akár 1.6 kN/m2 mértékű 
szélterhelésnek is. A vihar elleni biztosítás az 
EN 12101-2 szerinti tanúsítás során bevizsgálásra 
került.          

rendelési méret
hu

rendelési méret

Tentolux-E   Nyitási szög ~90°

Arcolicht-E  

Arcolicht-E hő- és füstelvezető szárnyak áttekintése
szabad nyílás               bordák távolsága             AW érték
hossz. x szél.           1060 mm     707 mm                 m2

megrend. méret      2000mm szárny         2500mm szárny
[mm]     

különleges bordaosztás

szabad nyílásméret                                    AW-érték (m2)   
nyitási szög                                               bordák távolsága  
     [mm]              szárnyhosszúság     1060 mm    707 mm

1000 x 1500
1000 x 2000
1000 x 2500
2000 x 1500
2000 x 2000
2000 x 2500
2000 x 3000
2500 x 1500

1,050
1,400
1,750
2,100
2,800
3,500
4,200
2,625

0,634
0,845
1,100
1,352
1,606
1,690
0,936
1,307
1,638
1,950

LD 2000
LD 2500
LD 3000
LD 4000 -től

400mm
275mm
135mm

0mm

      -    
400mm
275mm

0mm

0,488
0,650
0,845
1,040
1,235
1,300
0,720
1,005
1,253
1,500

0,75m
1,00m
1,30m
1,60m
1,90m
2,00m
0,96m
1,34m
1,67m
2,00m

LD 1500 - 30°
LD 2000 - 30°
LD 2500 - 30°
LD 3000 - 30°
LD 3500 - 30°
LD 4000 - 30° -től
LD 1500 - 45°
LD 2000 - 45°
LD 2500 - 45°
LD 3000 - 45° -től

hu távolság az Arcolicht-E-nél 

Tentolicht-E hő- és füstelvezető szárnyak áttekintése
szárnyszélesség 1060 mm bordaosztás esetén:    1,00 m  
szárnyszélesség 707 mm bordaosztás esetén:      1,30 m

Nyitási szög 150° 



Bármilyen lábazatra könnyen ráépíthető

Szerelés acél fogadó keretre
A fogadó keret 300 mm - 500 mm magas, 2-3 mm 
vastag, horganyzott acéllemezből készül. A felső lap 
szélessége 80 mm. Amennyiben vastagabb szigetelés 
készül szélesebb felső lappal, akkor azt 
megrendeléskor külön jelezni kell. A statikai 
követelményeknek megfelelően a vonórudakat a keret 
felső részére kell elhelyezni. A szigetelés 80 mm 
vastag ásványgyapot. Gyári standard fogadó keretek 
is rendelhetőek, maximum 6,0 m fesztávolságig. 
Nagyobb alátámasztási távolságok esetén a fogadó 
keret méretét a statikai jellemzők alapján, egyedi 
méretezéssel kell meghatározni. 
Szerelés beton fogadó keretre
Az Arcolicht-E tetőbevilágítót közvetlenül fel lehet 
szerelni meglévő, hőszigetelés nélküli beton fogadó 
keretre. Azonban általában a betonkeretek külső 
hőszigeteléssel vannak ellátva. 

Az alábbi rajz egy lehetséges megoldást ábrázol: 
Az indító profi l lefogatásához szükséges felületet az 
építészeti adottságoknak megfelelően acél 
szögvasból kell kialakítani. Ebben az esetben a 
bevilágító sáv rendelési méretét úgy kell 
meghatározni, hogy a szabad födémnyílás mérethez 
hozzá kell adni a beton fogadókeret szélességét. 

Szerelés hőszigetelt, acélkerettel ellátott betonkeretre: 
a bevilágító sáv rendelési méretét ebben az esetben a 
belső szabad födémnyílás határozza meg. 

Szerelés acél 
fogadó keretre

Szerelés fából készült 
fogadó keretre 

Szerelés fából készült fogadó keretre
A bevilágító sávot gond nélkül fel lehet szerelni 
meglévő, fából készült fogadó keretre is. A statikai 
méretezést azonban minden esetben el kell végezni. 
A keret szélessége 100 mm és 150 mm között legyen. 
A 2,0 m széles bevilágító sáv esetén ellenőrizni kell a 
nyíló szárnyak meghajtásainak elhelyezését. Szigetelt 
fakeretek esetén a betonkereteknél leírtak alapján kell 
eljárni.



Szellőzés, valamint hő- és füstelvezetés vezérlése

1. ábra 
Fokozatmentesen állítható elektromos  
szellőzés kapcsolója
Kapcsolóként vagy nyomógombként, falon kívüli vagy 
süllyesztett kivitelben is kapható.
2. ábra 
Pneumatikus szellőzés kézi szelepe
A helyszínen létesített 6-10 bar üzemi nyomású sűrített 
levegős hálózathoz lehet csatlakoztatni. Elektromos 
távvezérlő berendezéssel is összeépíthető, például 
szél- és esőérzékelő automatikával (4. és 5. ábra). A 
CO2-os üzemű hő- és füstelvezető berendezésekhez 
olyan vezérlés is kapható, amely tűz esetén előnyben 
részesíti a nyitó szelepet.
3. ábra 
Esőérzékelő automatika elektromos és pneumatikus 
meghajtású szellőzéshez
Csapadék esetén automatikusan bezárja a nyitva lévő 
szellőző szárnyakat. 
Összesen nyolc szellőző csoportot tud vezérelni. 
Közvetlenül 230VAC-hoz csatlakoztatható. 
4. ábra
Esőérzékelő automatika elektromos és pneumatikus 
meghajtású szellőzéshez
Csapadék esetén automatikusan bezárja a nyitva lévő 
szellőző szárnyakat. 
Összesen nyolc szellőző csoportot tud vezérelni. 
Közvetlenül 230VAC-hoz csatlakoztatható. 
5. ábra 
Szél- és esőérzékelő automatika elektromos és 
pneumatikus meghajtású szellőzéshez
Meghatározott szélsebesség és/vagy eleredő csapadék 
esetén automatikusan bezárja a nyitva lévő szellőző 
szárnyakat. Műszaki adatai megegyeznek az 
esőérzékelő automatika műszaki adataival.

6. ábra
CO2 vésznyitó szekrény  
Az egy füstszakaszban lévő füstelvezető szárnyak 
(csoportos vezérlés) kézi indításához. Elektromos 
távirányítással is szállítható, például füstjelzőkkel, 
valamint hő-és füstelvezető központtal kombinálva. 
Különböző vezérlő és indító jelekkel történő nyitás is 
lehetséges. 
7. ábra 
Hőkioldó automatika a CO2-os hő- és füstelvezető 
berendezésekhez
Be van építve a hő- és füstelvezető berendezésbe. 
Automatikusan nyitja a berendezést, ha a hőmérséklet 
68°C fölé, illetve beépített sprinkler berendezés esetén 
93°C fölé emelkedik. Elektromos távirányításhoz 
alkalmas berendezéssel is szállítható. Például 
füstjelzőkkel (8. ábra), tűzjelző vagy hő-és füstelvezető 
központtal (9. ábra) kombinálva. 
8. ábra
Füstjelző 24V-os elektromos és CO2 hő- és 
füstelvezető berendezés vezérléséhez
Optikai füstjelzők, hőmérséklet maximum jelzők, 
hőmérséklet különbség jelzők és más érzékelők 
jelezhetnek a hő- és füstelvezető központnak, hogy az 
aktiválja valamelyik CO2 hőkioldó automatikát, vagy 
közvetlenül be lehet kötni a 24 V-os hő-és füstelvezető 
központhoz. 
9. ábra 
Elektromos vésznyitó gomb
24V-os hő-és füstelvezető központ kézi kapcsolását 
teszi lehetővé, vagy a CO2 vésznyitó szekrény 
mellékállomásaként működik. 

A szellőző, valamint hő- és füstelvezető berendezé-
sekhez tartozó további tartozékokról és részletekről 
kérjen külön tájékoztatást!

Fontos fi gyelmeztetés: 
A hő- és füstelvezető berendezések a tűzvédelemhez tartozó biztonsági berendezések. 
Ezek elsősorban az emberi életet és az anyagi javakat védik, valamint segítik a tűzoltók munkáját.
A hő- és füstelvezető berendezéseket az érvényben lévő hatósági előírások alapján 
évente kétszer karban kell tartani!
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Képviselet, beépítés, üzembe helyezés, 
karbantartás, szerviz:
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