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exubaie v2
hő- és füstelvezető

tulajdonságok

• az üvegarány (az üvegfelület profilhoz viszonyított 
aránya) rendkívül magas.

• sokkal nagyobb hatásos nyílásfelület a 
hagyományos hő- és füstelvezetőkhöz képest.

• a nyitó mechanizmus a nyíló változat esetében 
rejtett, a nyíló+záró változat esetében rendkívül 
diszkrét.

• „Méretre szabott”, vagyis mindig az adott épület 
sajátosságainak figyelembe vételével készül.

• speciális megoldások mindenféle homlokzathoz.

Karcsú profiljának köszönhetően az 
ExubaiE V2 esztétikus megjelenést 
biztosít kívül-belül. elérhető csak nyíló, 
illetve nyíló+záró változatban is.

Az exubAie v2 tökéletesen illeszkedik 
az épület homlokzatába. belülről 
nézve a csak nyíló változat nyitó 
mechanizmusa teljesen rejtett, míg 
a nyíló+záró változat mechanizmusa 
rendkívül diszkrét megjelenésű. 
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Exubaie V2 OS

mindkét változat a csak nyíló változat

újdonság!

rEjtEtt nyitóMEchanizMus



tEljEsítMény
•  Megbízhatósági osztály: 

nyíló: Re 1000 
nyíló+záródó: Re 1000 (hő- és 
füstelv.), Re 10 000 (szell.)

•  Átfolyási tényező: Cv 0,11–0,69  
(méretektől függően)

•  szélterhelési osztály: Wl = 1500 Pa
•  Alacsony hőmérsékleti osztály: t=0°C
•  hőellenállási osztály: b=300 °C
•  Reakció a tűzre: héjalástól függ
•  uw: 0,85–1,19 W/m2.°K (opál hőszigetelt héjalás) 

uw: 1,1–5,7 W/m2.°K (üveg héjalás) 
(héjalás Ug-értékétől függ)

MérEtEzés
Méretezés min. és max. (széxMa): 
•  Alul/felül zsanérozott: 

csak nyíló - kifelé/befelé: 
Min.: 420 x 420 mm 
Max.: 1320 x 2620 vagy 2620 x 1320 mm

 nyíló+záródó: 
Min. befelé: 1120 x 745 mm 
Min. kifelé: 1020 x 745 mm

 Max.: 1320 x 2620 vagy 2620 x 1320 mm

•  befelé vagy kifelé nyíló: 
(oldalt zsanérozott) : 
 csak nyíló 
 Min.: 720 x 420 mm  
 Max.: 2620 x 1370 mm

 nyíló+záródó: 
Min.: 1370 x 745 mm

 Max.: 2620 x 1 370 mm

•  A nyíló keret max. súlya a termék végleges 
méreteitől függ.

 exubaie v2
hő- és  füstelvezető

lEírás

• Az ExubaiE V2 egy hő- és füstelvezető, 
Ce - Nf eN 12101-2 tanúsítvánnyal, amely 
megfelel a Nf s 61937-8 szabványnak.

• Az ExubaiE alul, felül vagy oldalt 
zsanérozott, kifelé vagy befelé nyíló 
változatban is elérhető.

• széles méretválasztékban készül, így 
a beépítés helyét maximálisan figyelembe 
véve szó szerint „méretre szabható”.

• Annak érdekében, hogy az épület hom-
lokzatának összképébe jobban illeszke-
djen, számtalan RAl színben és eloxált 
kerettel, valamint „keret nélküli”, teleüveg 
változatban is elérhető.

EXUBAIE V2 OS - A Magny-Cours Formula-1 versenypálya © Építész: Jean Bernigaud



EXUBAIE V2 (csak nyíló) 
TGI Strasbourg / Patio

© Építész: Jordi Garcès

VEzérlés
•  csak nyíló: elektromos / pneumatikus
•  nyíló+záródó: elektromos

héjalás
•  cellakamrás polikarbonát: 10 mm, 16 mm, 26 mm vastag 

(víztiszta, opál és bronz)
• üveg: 10–42 mm vastag (hőhídmentes profil)
• opál, hőszigetelt: dupla szigetelés  
   (két 15/10 alumínium lemez + 30 mm EPS)

profilok
• hőhídmentes profil
•  függönyfal-adapter

opciók
•  thermoautomatika (használattól függően)
• Állapotjelzők (készenlétben & zárva)

rögzítés
•  speciális rögzítő profilok és tartozékok
• homlokzati telepítés:  

- kifelé nyíló: 60–120° 
- befelé nyíló: 90° 
- egyéb esetekben, kérjük, érdeklődjön

 exubaie v2
hő- és füstelvezető
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MagyarOrSzági képViSElEt:
ludor kft. 

1082 Budapest, Baross u. 98.
tel.: +36 1 210-9311

ExubaiE-tErMékpalEtta
 
•  ExubaiE

•  ExubaiE VEc

•  ExubaiE Mh

•  ExubaiE acoustiquE

•  ExubaiE V2

Természetes szellőztetés és hő- és füstel-
vezetés egyben.
Rejtett nyitómechanizmusának köszön-
hetően ideális olyan épületekbe, ahol fontos 
az esztétika, ugyanakkor a rongálástól való 
védelem sem kerülhet háttérbe.

Az exubAie hangszigetelt változatban is 
elérhető.
A héjalás átlátszatlan fokozott hangszigetelésű 
anyag, így hozzájárul a zajszint csökkentésé-
hez.

strukturális üvegezésre alkalmas termék, 
amely belesimul az épület homlokzatába, 
így az esztétikai megjelenése kifogástalan; 
ugyanakkor funkcionális, hiszen betekintés-
védelmet is nyújt.

hő- és füstelvezető műemlék jellegű épüle-
tekhez – úgy látja el feladatát, hogy közben 
teljes harmóniában van a homlokzati 
elemekkel.
egyúttal az épület belsejének összképét sem 
rontja, köszönhetően az integrált, rejtett nyi-
tómechanizmusnak.

Vincennes kastély

A karcsú profilnak 
köszönhetően az  
exubAie v2 még 
jobban belesimul az 
épület homlokzatába. 
elérhető csak nyíló, 
illetve nyíló+záró vál-
tozatban is.

Exubaie V2 (nyíló+záródó)Exubaie V2 (nyíló)

újdonság !


