Roletový a žaluziový překlad HELUZ

Použití

Roletový a žaluziový překlad HELUZ


Vyrábí se pro světlost otvorů 600-3 850 mm.

Výška v modulu systému HELUZ 250 mm.

Šířka překladu od 365 do 490 mm podle šířek obvodového zdiva

Snižuje tepelné mosty stavby.

Zajišťuje dokonalou přilnavost omítek.

Umožňuje možnost namontovat stínicí prvky po úplném dokončení stavby a její užívání bez namontování stínicích prvků.


Umožňuje rolety ovládat ručním pohonem nebo elektrickým

Roletový a žaluziový překlad HELUZ

Použití
Nosný roletový a žaluziový překlad HELUZ slouží jako nosný překlad nad stavební otvory. Zároveň vytváří schránku pro umístění
stínicích systémů. Nahrazuje klasický nosný překlad, který se při
použití roletového a žaluziového překladu nepoužívá. Překlad je
kompletní výrobek se zabudovanou tepelnou izolací. Skládá se ze
tří částí, a to vnitřní nosné, střední izolační a vnější krycí části. Je
vyráběn jako kompaktní celek pro šířky zdiva 365, 380, 400, 440
a 490 mm, v délkách od 1 250 mm do 4 250 mm v modulu po 250
mm – viz tabulka č. 1. Slouží pro zakrytí stavebních otvorů od šířky 600 mm až do 3 850 mm. Minimální uložení překladu na nosném zdivu je 200 mm na obou stranách. Překlad umožňuje osadit
venkovní stínicí systém kdykoli během užívání stavby, umožňuje
namontovat rolety až do výšky stavebního otvoru 2 700 mm a žaluzie do výšky 1 750 mm při úplném zatažení. Vyšší žaluziový nábal
se nechává přiznán cca 35 mm při výšce do 2 500 mm. Vzdálenost
venkovní části rámu okna od venkovního cihelného obkladu roletového a žaluziového překladu je pro rolety 165 nebo 220 mm.
Pro použití venkovních žaluzií je tato vzdálenost 220 mm. Vnější
i vnitřní stěny nosného roletového a žaluziového překladu jsou
opatřeny cihelnými obklady, které zajišťují dokonalou přilnavost
omítky. Uvnitř překladu jsou zabudované lišty pro upevnění držáků stínicích systémů (rolet, žaluzií apod.). Držáky lze posouvat dle
konkrétní šířky okna.

Výhody

Roletový překlad umožňuje mimo jiné montáž rolet, které zajistí
uživatelský komfort, snižují tepelné ztráty, hlučnost, odstraňují
skleníkový efekt, čímž zabrání přehřátí místnosti v letních měsících, ochrání před zvědavci i nezvanými návštěvníky, chrání
okna před povětrnostními vlivy a tím prodlužuje jejich životnost.

V soutěži vyhlášené Českou stavební akademií byl tento výrobek oceněn zlatou cenou Stavební výrobek – technologie
roku 2010 za jedinečné řešení překladu v České republice.

Zvyšuje bezpečnost objektu – ochrana před nežádoucím vniknutím do objektu – umožňuje zapuštění vodicích lišt do ostění.

Umožňuje osazení okna pro montáž rolet pouhých 165 mm
od venkovní konstrukce zdiva.

Konstrukce překladu umožňuje montáž roletových prvků přímo
do překladu a proto není nutné používat další schránku.

Nosnost do délky 2 500 mm více než 19,5 kN/m.

Umožňuje namontovat rolety až do výšky 2 700 mm a žaluzie
do výšky 1 750 mm při úplném zatažení, vyšší žaluziový nábal se
nechává přiznán cca 35 mm při výšce do 2 500 mm.

pohonem s rozmanitými možnostmi skupinového či centrálního ovládání.

Ruční ovládání nebo přívod elektrické instalace je možno osadit
vpravo nebo vlevo podle požadavku zákazníka.

Přesah roletového překladu přes nosné zdivo pro zateplovací
systémy je 150 mm.

Tab 1. - Vyráběné délky, šířky otvorů a únosnosti
365 - 400

440 - 490

z toho
z toho
zatížení zatížení zatížení
zatížení
bez
vedlejší
bez
vedlejší
délka
max.
vlastní
části
vlastní
části
typ
schránky světlost
tíhy bez vlastní
tíhy
bez vlastní
m
m
tíhy
tíhy
qnv
qn
qnv
qn
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
1,25
0,85
40,0
8,74
40,0
8,72
1,50
1,10
27,5
5,51
27,0
5,49
1,75
1,35
25,5
3,70
25,0
3,69
nosné
2,00
1,60
29,0
5,86
29,0
5,84
2,25
1,85
25,5
4,39
25,5
4,37
2,50
2,10
21,5
4,23
19,5
4,21
2,75
2,35
16,0
3,34
15,5
3,32
3,00
2,60
11,5
2,68
12,5
2,66
3,25
2,85
8,5
2,17
9,0
2,16
se
3,10
6,5
1,78
7,0
1,76
sníženou 3,50
nosností 3,75
3,35
5,0
1,47
5,0
1,45
4,00
3,60
3,5
1,21
4,0
1,19
4,25
3,85
2,5
1,01
3,0
0,99
Celkové zatížení qn je provozní normová hodnota rovnoměrného zatížení, kterým lze zatížit roletovou schránku HELUZ 238, tj. zatížení bez vlastní tíhy roletové schránky.
Zatížení qnv je provozní normová hodnota části celkového zatížení, kterým lze nejvýše zatížit vedlejší (vnější) část roletové schránky.

Dodávka
Překlad je uložen na dřevěné vratné paletě 1 100 x 500 mm.


1 paleta – do délky 2 500 mm

2 palety – od délky 2 750 mm
U každého překladu je přiložen montážní návod.

Požární odolnost
S omítkou 20 mm: R 90 DP1

Doprava a manipulace s výrobky
Při manipulaci se zbožím (přeprava, vykládka, výstavba) je nutné
dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození zboží. Vlastní
manipulaci je možné provádět zdvihacími prostředky pomocí závěsných háků v horní části překladu. Odstranění háků – odstřižením, odbroušením nebo ohnutím – je možné až po usazení překladů.

Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
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Tepelnětechnické údaje

Tepelnětechnické údaje
šířka překladu v mm

365

tepelná vodivost λU W/mK

380

400

440

490

0,275 0,235 0,190 0,158 0,122

součinitel prostupu tepla „U“ W/m K

0,67

0,55

0,44

0,34

0,24

tepelný odpor „R“ m2K/W

1,33

1,65

2,13

2,783

4,01

2

Hodnoty jsou uvedeny bez vložené izolace – viz obrázek skladba roletového překladu
s roletou.

Skladba roletového překladu s roletou
1
2
3
4

5
6

okenního otvoru připočteme minimální uložení 200 mm, z obou
stran celkem 400 mm a zvolíme nejbližší vyšší vyráběnou délku
překladů. Délka uložení musí být minimálně 200 mm. Šířku překladu volíme podle šířky zdiva 365-490 mm (pro šířku zdiva 500 mm
volíme překlad šířky 490 mm) nebo při dodatečném zateplení podle celkové šířky konstrukce (šířka zdiva včetně zateplení). Přesah
roletového a žaluziového překladu přes venkovní část nosného
zdiva je až 150 mm. Nosný roletový a žaluziový překlad se osazuje na nosné zdivo do cementové malty i v případě použití broušených cihel. Při zabudování do zdiva je nutné dokonalé horizontální uložení, které minimalizuje technické komplikace s montáží
rolet větší výšky. Před osazením je nutný výběr způsobů ovládání
rolety ruční nebo elektrické, vpravo nebo vlevo. Provádět jakékoliv úpravy tvaru nebo délky překladu je nepřípustné.

Provedení cementového lože
raně
na st ání
d
lá
v
o 250
200-

450

200-

32

200-

7
8
9
10

1) Vnitřní (nosná) část – betonová
2) Střední (izolační) část
3) Vnější (krycí) část
4) Vložená roletová izolace
5) Roletový bal
6) Omítková lišta s vnější revizní klapkou
7) Vnitřní revizní klapka
8) Okno
9) Vodicí lišta rolety
10) Zapuštěné pouzdro vodicí lišty rolety do izolačního sendviče

odstranit cementovou maltu
z vnitřního prostoru překladu po jeho
uložení ještě před jejím zaschnutím
a dodržet vodorovnost překladu

Provedení cementového lože pro ovládání klikou, popruhem nebo
elektrickým motorem
325

450
Skladba roletového
200- překladu s žaluzií
250

200-

200-

1

325

200-

2
3
4

5
odstranit cementovou maltu
z vnitřního prostoru překladu,
aby vzniklo místo pro držák rolety

6
7
8
9
10

1) Vnitřní (nosná) část – betonová
2) Střední (izolační) část
3) Vnější (krycí) část
4) Vložená žaluziová izolace
5) Omítková lišta s vnější revizní klapkou
6) Žaluziový bal
7) Okno
8) Vodicí lišta žaluzie
9) Omítka
10) Úchyt pro vodicí lištu žaluzie na rám okna

Volba rozměrů překladu a osazení
Délku překladu volíme podle šířky okenního otvoru tak, že k šířce

Provedení cementového lože pro ovládání elektrickým motorem

Uložení překladu na nosné zdivo podle
způsobu ovládání rolety
Ruční ovládání rolety – vpravo nebo vlevo
Při použití ručního ovládání uložíme překlad na ostění podle
zvolené strany ovládání vpravo nebo vlevo minimálně 200 mm –
maximálně 250 mm. Doporučujeme uložení 220 mm. Osa otvoru
pro popruh od okraje překladu z obou stran je 140 mm. Při volbě uložení překladu 200 mm je vzdálenost osy popruhu od cihly
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Zhotovení kapsy zadního PVC krytu

ostění okenního otvoru 60 mm a při volbě uložení překladu 250
mm je tato vzdálenost 110 mm. Na straně opačné (tzn. na straně,
kde s umístěním ručního ovládání neuvažujeme) je nutné dodržet
minimální délku uložení 200 mm nebo více podle šířky okenního
otvoru a zvolené nejbližší délky překladu.

63

105

Ø

140

60

200

Minimální uložení

Při použití elektrického ovládání elektromotorem, který je umístěn
v hřídeli rolety, ukládáme překlad stejně jako pro ovládání ruční
nebo osově. V případě osového uložení překladu je rovněž nutné
dodržet délku uložení na obou stranách minimálně 200 mm a maximálně 325 mm podle šířky okenního otvoru a zvolené nejbližší délky překladu. Vedle překladu se umístí rozbočná krabice.
Umístění rozbočné krabice pod překlad je nepřípustné. V ose otvoru pro průchodku na pravé nebo levé straně zhotovíme otvor
v izolační části do vnitřku roletové schránky. Do připravené kapsy
pro rozbočnou krabici elektroinstalace pomocí sádry upevníme
rozbočnou krabici. Rozbočnou krabici umístíme tak, aby zůstala
vysunuta ze zdiva 15-20 mm. Do otvoru pro průchodku popruhu a otvoru v izolační části překladu a připravené drážky vložíme
kabelovou chráničku od rozbočné krabičky do vnitřku roletové
schránky a připevníme sádrou.

63
105

Ø

Elektrické ovládání rolety

140

80

220

Doporučené uložení pro ruční
ovládání rolety popruhem

Ovládání rolety popruhem

Zhotovení kapsy zadního PVC krytu
pro popruhový naviják ručního
ovládání
Ve svislé ose otvoru pro průchodku v překladu na straně ovládání,
v první řadě ostění nebo v poslední cihelné vrstvě pod ostěním vedle okna zhotovíme kapsu pro umístění zadního PVC krytu. Kapsa
je 60 mm široká, 200 mm vysoká a 160 mm hluboká.
Svislá osa zadního PVC krytu pro
naviják musí být umístěna ve svislé
ose průchodky popruhu.

Ovládání rolety elektrickým motorem

Úprava ostění před osazením oken
při použití krajových cihel K a K-1/2
k oknům a dveřím

Do připraveného prostoru pro izolační výplň cihel krajových K
a K-1/2 k oknům a dveřím ve spodní části a po obou stranách
okenního otvoru vložíme izolaci, kterou fixujeme pomocí montážní pěny.

Vloženou izolační výplň překryjeme sklotextilní síťovinou zatlačenou do lepicího tmelu s přesahem min. 50 mm na obě strany
vložené tepelné izolace
ve spodní části i po obou
stranách okenního otvoru.
50-60

A

200

A

Umístění rozbočné krabice
vždy vedle překladu
- ne pod překladem!

Zhotovení kapsy zadního PVC krytu

60

Okenní rám je možné fixovat
do roletového překladu i do
krajových cihel k oknům a
dveřím pomocí plechových
příchytek a hmoždinek.

135

okenního

220

160

Osazení
rámu

85

Řez A-A

15
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Úprava ostění před osazením oken

Osazení okenního rámu od venkovní hrany
roletového překladu – roleta
Vzdálenost
Vzdálenostod
odvenkovní
venkovníčásti
částiroletového
roletovéhorámu
rámu
kkvenkovnímu
venkovnímucihelnému
cihelnémuobkladu
obkladu--rolety
rolety-- 220
220mm
mm

210
210
238
238
85
135
135
85
220
220

Vnější
Vnějšíomítku
omítkuzakončit
zakončit
uuhliníkového
hliníkovéhoprofilu
profilu
roletového
překladu
roletového překladu

Dodatečně
Dodatečněosazená
osazená
venkovní
venkovnírevizní
revizníklapka
klapka
(při
(přimontáži
montážistínicí
stínicítechniky)
techniky)

Bez
Bezvložené
vloženéžaluziové
žaluziovéizolace
izolace

70
70

150
150
220
220

Vložená
Vloženážaluziová
žaluziováizolace
izolace

70
70

150
150
220
220

Vzdálenost
Vzdálenostod
odvenkovní
venkovníčásti
částiroletového
roletovéhorámu
rámu
kkvenkovnímu
venkovnímucihelnému
cihelnémuobkladu
obkladu--rolety
rolety-- 165
165mm
mm

210
210
238
238

øø180
180

Část
Částvložené
vloženéroletové
roletovéizolace
izolace

80
80 85
85
165
165

Drážky pro pouzdra vodicích lišt rolet,
která jsou zapuštěna do ostění, se zhotovují před provedením omítek a to
tak, že ve vzdálenosti 80 a 120 mm od
vnější části cihelného obkladu překladu
po obou stranách označíme svislými čarami prostor pro drážku. Z prostoru pro
drážky pouzder vodicích lišt odstraníme
sklotextilní síťovinu. Drážku pro pouzdro zhotovíme pomocí úhlové brusky,
kterou osadíme vhodným řezacím kotoučem. Drážka je 40 mm široká, 50 mm
hluboká.

50

80
80 85
85
165
165

85

Vložená
Vloženároletová
roletováizolace
izolace

Zapuštěné pouzdro do ostění
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220 mm
85 mm 135 mm

210
210
238
238

øø160
160

Zhotovení drážek pro pouzdra vodicích lišt
rolet, která jsou zapuštěna do ostění

40

135
85
135
85
220
220

80

Vložená
Vloženároletová
roletováizolace
izolace

210
210
238
238

210
210
238
238

øø160
160

210
210
238
238

Vzdálenost
Vzdálenostod
odvenkovní
venkovníčásti
částiroletového
roletovéhorámu
rámu
kkvenkovnímu
venkovnímucihelnému
cihelnémuobkladu
obkladu--žaluzie
žaluziejen
jen 220
220mm
mm

øø180
180

Část
Částvložené
vloženéroletové
roletovéizolace
izolace

Osazení okenního rámu od venkovní hrany
roletového překladu – žaluzie

15

Osazení vodicí lišty rolety na rám
okna
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Úprava ostění před osazením oken

V případě dodatečné montáže, kde nebyla pouzdra vodicích lišt
zapuštěna do ostění nebo nebyl rám okna osazen pouzdrem vodicí lišty do sendviče viz obrázek - Osazení pouzdra a vodicí lišty rolety
pro zateplovací systémy do sendviče, je možné pouzdro nebo vodicí
lišty rolet, případně žaluzií, připevnit na omítnuté zdivo hmoždinkami a současně pomocí speciálních úchytů minimálně na třech
místech ve vrchní, střední a spodní části na okenní rám.

Příklady osazení pouzder a vodicích lišt rolet,
oken a vložené izolace

Osazení pouzdra a vodicí lišty rolety
pro zateplovací systémy na rám
okna

Osazení vodicí lišty rolety na
omítnuté zdivo ostění a současně
k rámu okna

Osazení pouzdra a vodicí lišty rolety
pro zateplovací systémy do sendviče

Osazení pouzdra a vodicí lišty rolety
do ostění

Osazení pouzdra a vodicí lišty
žaluzie v izolačním sendviči

Osazení vodicí lišty žaluzie pomocí
úchytů na okenní rám

Vzdálenost okenního rámu od venkovního cihelného obkladu 220 mm,
průměr balu 180 mm, výška nábalu
při použití lamel PB41R až 2 900 mm.
Přesah překladu přes nosné zdivo pro
zateplovací systémy je až 150 mm.

Vzdálenost okenního rámu od venkovního cihelného obkladu 220 mm, průměr balu s vloženou roletovou izolací
160 mm, výška nábalu při použití lamel
PB41R až 2100 mm. Přesah překladu
přes nosné zdivo pro zateplovací systémy je až 150 mm.

Vzdálenost okenního rámu od venkovního cihelného obkladu 220 mm
s vloženou žaluziovou izolací, výška
žaluzie Z-90 až 2000 mm.

Vzdálenost okenního rámu od venkovního cihelného obkladu 165 mm,
průměr balu s částí vložené roletové
izolace 180 mm, výška nábalu při použití lamel PB41R až 2900 mm.

Vzdálenost okenního rámu od venkovního cihelného obkladu 165 mm, průměr balu s vloženou roletovou izolací
160 mm, výška nábalu při použití lamel
PB41R až 2100 mm.

Vzdálenost okenního rámu od venkovního cihelného obkladu 220 mm s vloženou žaluziovou izolací, při přesahu
žaluziového nábalu přes spodní okraj
překladu 35 mm je výška žaluzie Z-90
až 2500 mm.
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