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SHD
ŚWIETLIK DACHOWY Z FUNKCJĄ WYŁAZU

Przeznaczenie
Główną funkcją świetlików dachowych SHD jest doświetlanie 
pomieszczeń światłem dziennym. Dodatkowo spełniają funkcję 
wyłazu zapewniając wejście na dach w celach serwisowych i 
inspekcyjnych.

Świetliki dachowe z funkcją wyłazu stosowane są w budynkach 
użyteczności publicznej, obiektach handlowych, halach 
produkcyjnych, magazynach, itp. Przeznaczone są do montażu 
w dachach płaskich lub o niewielkim pochyleniu połaci do 15°.

Klasyfikacja
Świetliki z funkcją wyłazu SHD mogą być wykonane w klasie 
odporności na działanie ognia zewnętrznego BROOF(t1) wg PN-
ENV 1187: 2004 i nierozprzestrzeniające ogień klasy NRO.

Współczynnik przenikania ciepła w zależności od zastosowanej 
grubości poliwęglanu do 1,1 W/m2K.

Wykonanie
Podstawowymi elementami świetlika z funkcją wyłazu są: 
podstawa dachowa, otwierana pokrywa z wypełnieniem z 
poliwęglanu oraz sprężyny gazowe wspomagające otwieranie i 
zamykanie pokrywy.

Konstrukcja pasm wykonywana jest z profili aluminiowych 
niemalowanych, z wypełnieniem z poliwęglanu o różnych 
grubościach:

• 10 mm,
• 16 mm,
• 20 mm,
• 26 mm,
• 32 mm.

W wykonaniu podstawowym stosowana jest płyta z poliwęglanu 
o grubości 16 mm, opal white (mleczny). Opcjonalnie może być 
stosowany poliwęglan klar (bezbarwny).

Świetliki dachowe montowane są na podstawach prostych 
stanowiących wyniesienie ponad połać dachu. Podstawy 
wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Na życzenie 
zamawiającego podstawy mogą być malowane na żądany 
kolor. Zaleca się stosowanie izolacji z wełny mineralnej lub płyt 
styropianowych o grubości 50mm na całym obwodzie podstawy.

Sprężyny gazowe służą tylko i wyłącznie do 
wspomagania otwarcia pokrywy wyłazu. 
Otwarcie następuje po ręcznym uniesieniu 
pokrywy.

Wymiary
Świetliki z funkcją wyłazu SHD mogą być wykonane w 
wymiarach:

• Szerokość nominalna W: 800 – 2000 mm,
• Długość nominalna L: 800 – 3000 mm,
• Wysokość podstawy H: 150 – 600 mm (standard 500 mm).

Szerokość, długość i wysokość podstawy mogą być wykonane w 
wymiarach pośrednich co 10 mm.

Rysunek 1. Wyłaz SHD z zamkniętą pokrywą.

Rysunek 2. Wyłaz SHD z otwartą pokrywą.

Charakterystyka: 
SHD to  dachowe świetliki punktowe z funkcją wyłazu, pokryte 
przeźroczystym poliwęglanem, wyposażone w sprężyny gazowe 
wspomagające ręczne otwieranie i zamykanie pokrywy.
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REGULACJA 
DYSTRYBUCJA
POWIETRZA

SO SL RAL

SHD  – Świetlik dachowy z funkcją wyłazu
Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

SHD - <W> x <L> - <H> - <GW> - <R> - <BR>-<P> <RAL>

Gdzie:

W szerokość świetlika

800 mm – 2000 mm

L długość świetlika

800 mm – 3000 mm

H wysokość świetlika

150 mm – 600 mm (standard 500 mm)

GW grubość wypełnienia PC*

10 mm, 16 mm, 20 mm, 26 mm, 32 mm

R rodzaj poliwęglanu*

brak - opal white (mleczny)

K - klar (bezbarwny)

BR deklaracja klasyfikacji BROOF(t1)*

brak - bez deklaracji klasyfikacji

R - deklaracja klasyfikacji

P wykończenie podstawy*

SL - stal lakierowana

SO - stal ocynkowana

RAL numer koloru wg palety RAL (tylko dla <P> = SL)

* wielkości opcjonalne – ich brak spowoduje zastosowanie wartości domyślnych

Przykładowe oznakowanie produktu: SHD-1000x1000-500-16-R-SL9010


