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Kravene til et takvindu er høye med tanke på dets utsatte 
utsatte posisjon. WICTEC 50 oppfyller disse og fremstår samtidig 
designmessig attraktivt med slanke profi ler og skjulte hengsler. 
Muligheten for et stort rammeformat og hengsler som tillater 90° 
åpningsvinkel gjør vinduet ideelt til daglig ventilasjon så vel som 
brann- og røykventilasjon.

Tekniske ytelser:

Profi lteknologi:
 • Isolert fl erkammersystem i symmetrisk 
design, kvalitetssikret fabrikk-sammensetting 
av aluminiums- og isolatorprofi ler

 • Filigran konstruksjon med kun 81 mm profi lbredde
 - Takvinduet bygger kun 36 mm høyere 
enn øvrig takfl ate
 - Kan monteres ned til minste takhelning 10°

Beslag:
 • Skjulte hengsler

 -  Åpningsvinkel inntil 90°
 -  Motorisert eller manuell drift

Rammevekt:
 • Inntil 130 kg
 • Rammeformater (BxH): inntil 1800 mm x 1400 mm / 
1400 mm x 1800 mm

Ytterligere funksjoner: 
 • SHEV: Takluken er testet og godkjent for naturlig 
røyk- og brannventilasjon

WICTEC 50
For implementering I tak
Vindu for daglig ventilasjon, 
brann- og røykventilasjon

Systemtest resultater / CE produktsertifi kat
i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010 

Lufttetthet: Klasse 4

Regntetthet: 9A

Motstand mot vindlast: Klasse C5/B5
Kvalitetssikring: Sertifi sert ihht. ISO 9001:2008
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WICLINE lufteluke konseptet bygger på behovet for smale og 
gjerne høye ventilasjonsåpninger frikoblet fra vinduer. Lufteluken 
utføres med en profi l som tett fylling og en oppnår til tross for høy 
profi landel gode isolasjonsverdier. Den kan monteres i WICTEC 
fasader eller som selvstendig vinduselement og betjenes motorisert 
eller manuelt.

WICLINE 75 
Lufteluke
Prosjektløsning

Tekniske ytelser:

Profi lteknologi:
 • Isolert fl erkammersystem med profi lbredde 
180- eller 250 mm

 • Karmdybde 75 mm - Rammedybde 87 mm
 • Profi ler er forberedt for implementering av skjult motor
 • Fyllingsprofi len ligger utvendig i liv med rammeprofi len
 • Kraftig midttetting bidrar til god tetthet og isolasjon

Varmeisolering:
 • Uf-verdier inntil 1,2 W/(m²K)

Beslag:
 • Skjulte beslag for enhåndsbetjening, valgfritt med:

 - utenpåliggende hengsler i eloksert- eller lakkert 
utførelse for rammebredde 250 mm
 - skjulte hengsler med integrert dempefunksjon 
for rammebredder 180- og 250 mm

 • Fullintegrert motorstyring ( på forespørsel):
 - Utførelse med utenpåliggende hengsler
 - Motorstyringen infl uerer ikke på åpningsarealet
 - Regulerbar åpningsvinkel
 - Styring via bryter, fjernkontroll eller bygningens 
ventilasjonssystem

 • Rammevekt: 80 kg
 - Skjulte hengsler: inntil 160 kg

 • Rammeformater (BxH): 180 mm x 3000 mm 
eller 250 mm x 3000 mm

WICLINE 75 ventilasjonsluke 250

WICLINE 75 ventilasjonsluke 180
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