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Par MuMS

ugunsgrēka izplatīšanās ēkās tiek ierobežota ar degošās platības, degšanas intensitātes un ilguma 
samazināšanas līdzekļiem, tai skaitā, dūmu likvidēšanas sistēmām. sas „Buitmena” ražotās dūmu un kar‑
stuma vilkmes ventilācijas iekārtas atbilst ugunsdrošības prasībām, ir ražotas un pārbaudītas saskaņā ar 
jaunākajiem spēkā esošajiem standartiem un rekomendācijām.

sas „Buitmena” ir dibināta 2003. gadā. Šobrīd tā ir pirmā un vienīgā dūmu un karstuma likvidēšanas 
jumta lūku ražotāja Baltijas valstīs. sas „Buitmena” ražotā produkcija ir pārbaudīta es notificētā laboratori‑
jā, un tai ir piešķirts atbilstības novērtējums. uzņēmumā ir ieviesta ražošanas kvalitātes kontroles sistēma, 
kas palīdz kvalificēti izpildīt pasūtījumus, sākot no materiālu komplektēšanas līdz galīgajai produkcijas ie‑
sniegšanai pasūtītājam, kā arī nodrošina to, lai visa uzņēmumā ražotā produkcija atbilstu spēkā esošajiem 
standartiem un normatīvo dokumentu prasībām.

Pateicoties ilgtermiņa darba pieredzei, modernām idejām, kā arī elastīgiem un ambicioziem savas 
nozares profesionāļiem, par mūsu klientiem ir kļuvuši simtiem būvlaukumu ne tikai lietuvā, bet arī ārpus 
tās robežām.

ražojam:
dūmu un karstuma jumta lūkas;•	
kupola jumta lūkas;•	
vienlaidu virsgaismas logus;•	
vienlaidu virsgaismas logus ar dūmu un karstuma likvidēšanas segmentiem;•	
lūkas izkāpšanai uz jumta;•	
gaismas konstrukcijas un citus nestandarta izstrādājumus.•	

ugunsgrēkos 90% gadījumos bojāeju izraisa nevis liesma, bet indīgā degšanas gāze un oglekļa oksīds. 
tādēļ mūsu ražotās dūmu likvidēšanas un vēdināšanas sistēmas ir ļoti nozīmīgs ugunsdrošības pasākums, 
kas pasargā ne tikai uzņēmumu materiālās vērtības, bet pats svarīgākais – cilvēku dzīvību.
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SIStēMa EurOLuX

Dūmu un siltuma ventilācijas iekārtas euroluX paredzētas dūmu un karstuma izvilkšanai no uguns‑
grēka apņemtām telpām. Pienācīgi projektēti un samontēti dūmu likvidēšanai paredzētie jumta logi uguns‑
grēka laikā pilda šīs funkcijas:

no apakšējās telpas daļas likvidē dūmus un indīgo gāzi,•	
atvieglo evakuāciju un glābšanas darbības,•	
nodrošina ēkas konstrukciju un iekārtu drošību,•	
samazina netiešos ugunsgrēka zaudējumus, kas radušies dūmu un karstās gāzes dēļ,•	
normālos ēku ekspluatācijas apstākļos lūkas pilda jumta virsgaismas logu funkciju, bet, papildus •	
ierīkojot elektriskās atvēršanas mehānismus, arī dabiskās vēdināšanas funkciju.

shēma, kas parāda, kā dūmi un indīgā gāze izplatās telpās bez dūmu likvidēšanas sistēmas un telpās, 
kur instalēta sas „Buitmena” dūmu un karstuma likvidē‑
šanas sistēma.

sas „Buitmena” ražotās dūmu un siltuma ventilā‑
cijas ierīces euroluX ir pārbaudītas eiropas savienības 
notificētā laboratorijā un atbilst lst eN 12101‑2 standar‑
ta izvirzītajām prasībām, kā arī krievijas Federācijas noti‑
ficētā laboratorijā un atbilst ugunsdrošības ГОСТ Р 53301‑2009 prasībām. tām ir piešķirts Ce marķējums, 
kas sniedz tiesības realizēt šos izstrādājumus es dalībvalstu tirgū.

Dūmu likvidēšanai paredzēta jumta loga konstrukcija sastāv no kupola – virināma segmenta (augšējā 
jumta loga daļa), pamatnes (apakšējā jumta loga daļa) un atvēršanas mehānisma. 

Virināmais segments

Dūmu likvidēšanai paredzēta jumta loga virināmā segmenta daļa sastāv no rāmja un kupola. rāmis 
tiek izgatavots no alumīnija profiliem, bet kupols no akrila plastmasas (PMMa) vai vesela lietā polikarbo‑
nāta (kas izceļas ar lielāku triecienizturību). ražo arī akrila kupolus HeatstoP (šāds kupols atstaro infrasar‑
kanos starus). akrila kupolus ražo no viena, diviem vai trīs slāņiem, matētus vai caurspīdīgus (pēc speciāla 
pasūtījuma arī citās krāsās). tāpat pēc pieprasījuma iespējami kombinēti kupoli: no viena vai diviem akrila 
slāņiem (PMMa) ar integrējamu 10 – 25 mm kameru polikarbonāta plāksni (PC).
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siltuma vadītspējas koeficients 
uk‑5.1 W/m²k, gaismas vadītspēja 92% 

(caurspīdīgs), 79% (matēts)
skaņas izolācija 22dB

siltuma vadītspējas koeficients 
uk‑2.6 W/m²k, gaismas vadītspēja 85% 

(caurspīdīgs), 59% (matēts)
skaņas izolācija 24dB

siltuma vadītspējas koeficients 
uk‑1.8 W/m²k, gaismas vadītspēja 78% 

(caurspīdīgs), 56% (matēts)
skaņas izolācija 25dB

atkarībā no klientu vajadzībām un vēlmēm varam piedāvāt arī siltus jumta logus.

uk‑0.9 W/m²k uk‑1.1 W/m²k uk‑1.4 W/m²k

Pamatne

Dūmu likvidēšanai paredzēta jumta loga pamatni var izgatavot no:
a) cinkota tērauda skārda, kura biezums ir vismaz 1,25 mm (šīs pamatnes obligāti ir jāsiltina ar mine‑

rālvati, polistirola putām vai citu termoizolācijas materiāla slāni, kura biezums ir vismaz 40 mm). ražo divu 
veidu tērauda pamatnes: slīpās (augstums 350 vai 500 mm) vai taisnās (augstums 350 vai 500 mm). Pēc 
klienta pieprasījuma var izgatavot pamatni, kuras augstums ir 300‑750 mm. Pamatņu siltuma vadītspējas 
koeficients ir aptuveni 1.0 W/m²k (ja pamatne tiek siltināta ar 40 mm biezu minerālvates slāni).

b) poliestera lamināta, kas sastiprināts ar stikla šķiedru. starp lamināta slāņiem tiek likts nedegošs 
poliuretāna putu slānis, kura biezums sasniedz 20 mm. ražo divu veidu pamatnes: slīpās (augstums 150, 
300 vai 500 mm) vai taisnās (augstums 150, 300 vai 500 mm). Pamatņu siltuma vadītspējas koeficients ir 
apmēram 0.95 W/m²k.
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tāpat pastāv iespēja izgatavot pamatnes ar apakšējo 
uzmavu, kas pielāgota viļņainiem un trapecveida jumta 
skārda parametriem (iespēja krāsot atbilstoši ral krāsu 
paletei).

Jumta logu vadība

Jumta logos, kuri paredzēti dūmu likvidēšanai, var ierīkot autonomo pneimatisko Co2 vai elektrisko 
24V dūmu likvidēšanas sistēmu, kas ugunsgrēka rašanās brīdī ļaus lūkas atvērt leņķī, kas nav mazāks par 
140°.

autonomā pneimatiskā CO2 dūmu likvidēšanas sistēma

autonomās pneimatiskās Co2 dūmu likvidēšanas sistēmas darbības principa pamatā ir oglekļa diok‑
sīda (Co2) kinētiskā enerģija, kas uzkrāta aptuveni 30 bāru spiediena balonā. Balons ir ievietots termiska‑
jā palaišanas iekārtā, kas tiek piestiprināta pie atvēršanas mehānisma konsoles (automātiskā vadība), vai 
trauksmes kastē (manuālā vadība).

automātiskās vadības gadījumā dūmu likvidēšanai paredzētos jumta logus atver termiskā palaišanas 
iekārta, kam ir kūstošs drošinātājs, Co2 balons un mehānisms ar adatu, kas to pārdur.

Ja rodas ugunsgrēks, dūmu likvidēšanai paredzētās lūkas atver kūstošais drošinātājs, kas 68°C vai 93°C 
temperatūrā iekustina termiskās palaišanas iekārtas adatu, kura savukārt pārdur Co2 balonu un atbrīvo tajā 
uzkrāto gāzi. atbrīvotais oglekļa dioksīds pa pneimatisko sistēmu virzās uz servodzinēju, kas atrodas zem 
jumta loga, izstumj servodzinēja virzuli un nofiksē to gala stāvoklī.

Dūmu likvidēšanai paredzēts jumta logs ar autonomo 
pneimatisko Co2 atvēršanas pārnesumu.

Dūmu likvidēšanai paredzēts jumta logs ar autonomo 
pneimatisko Co2 atvēršanas pārnesumu un papildu 
vēdināšanas funkciju (elektriskais 220V atvēršanas 

pārnesums).
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autonomās pneimatiskās vadības sistēmas ierīkošanas veidi

I sistēma – izmantojot „īsto” kasti; II sistēma – izmantojot „pilota” un „īsto” kasti

Elektriskā 24V dūmu likvidēšanas sistēma

elektriskā 24V dūmu likvidēšanas sistēma sastāv no vairākām savstarpēji saistītām ietaisēm, kas uguns‑
grēka laikā ļauj automātiski vai manuāli atvērt dūmu lūkas. 

galvenā elektriskās sistēmas vadības iekārta ir neapkalpojama vadības centrāle, kas tiek barota ar 
220V strāvu (apgādāta ar 24V DC lādētāju) un kurai (ugunsgrēka gadījumā) tiek nosūtīts elektrības sig‑
nāls. elektrības impulss, ko saņem centrāle, tiek sūtīts ar dūmu detektoru vai temperatūras sensoru, bet to 
var sūtīt arī manuāli, nospiežot dūmu taustiņu. kad iedarbojas vadības centrāle, automātiski sāk darboties 
elektriskie mehānismi, kas atver dūmu lūkas. Ikvienā vadības centrālē ir akumulatori, kuri avārijas gadījumā 
uztur centrāles barošanu 72 stundu garumā.

Dūmu likvidēšanai paredzēts jumta logs ar elektrisko 24V 
atvēršanas pārnesumu. 

Elektriskās vadības sistēmas ierīkošanas veidi

ar elektrisko 24V atvēršanas sistēmu dūmu likvidēšanai 
paredzētos jumta logus var izmantot arī kā dabiskās 
vēdināšanas iekārtu (ierīkojot vēdināšanas taustiņu; 
atvēršanās leņķis līdz 30°)
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euroluX dūmu un karstuma likvidēšanai paredzētajiem jumta logiem ir dažādi izmēri, sākot no 
800×800 mm un pat līdz 2000×3000 mm (solis ik pēc 100 mm). 

euroluX jumta logi, kas izgatavoti no kvalitatīviem materiāliem un piemēroti jebkāda veida jumtiem, 
garantē drošību un uzticamību pat kritiskākajos darba un vides apstākļos, bet plašais sastāvdaļu klāsts no‑
drošina sistēmas elastību un apmierina pat visprasīgāko būvniecības projektu vajadzības.

sas „Buitmena” ražotās euroluX dūmu un siltuma ventilācijas iekārtas ir pārbaudītas eiropas savienī‑
bas notificētā laboratorijā un atbilst lst eN 12101‑2 standarta izvirzītajām prasībām, kā arī krievijas notifi‑
cētā laboratorijā un atbilst ugunsdrošības ГОСТ Р 53301‑2009 prasībām. tām ir piešķirts Ce marķējums.

Klasificēšana ar pneimatisko vadību

Vēja slodze Wl 950
sniega slodze sl 750
uzticamība re 1000 (+10000, var izmantot ventilācijai)
Izturība pret zemu temperatūru t(‑25)
Izturība pret aukstu temperatūru B600
Degšanas klase e

Klasificēšana ar elektrisko vadību

Vēja slodze Wl 1500
sniega slodze sl 650
uzticamība re 1000 (+10000, var izmantot ventilācijai)
Izturība pret zemu temperatūru t(‑20)
Izturība pret aukstu temperatūru B300
Degšanas klase e

UAB „Buitm
ena“

Eiðiðkiø pl. 25A, LT-02184 Vilnius, Lietuva

Tel./fax: +370 5 232 9363, 241 5036

El. paðtas info@
buitm

ena.lt

www.buitm
ena.lt
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SIStēMa BtMEKO

Dūmu un siltuma ventilācijas iekārtas BtMeko paredzētas dūmu un karstuma izvilkšanai no uguns‑
grēka apņemtām telpām. Pienācīgi projektēti un samontēti dūmu likvidēšanai paredzētie jumta logi uguns‑
grēka laikā pilda šīs funkcijas:

no apakšējās telpas daļas likvidē dūmus un indīgo gāzi,•	
atvieglo evakuāciju un glābšanas darbības,•	
nodrošina ēkas konstrukciju un iekārtu drošību,•	
samazina netiešos ugunsgrēka zaudējumus, kas radušies dūmu un karstās gāzes dēļ,•	
normālos ēku ekspluatācijas apstākļos lūkas pilda jumta virsgaismas logu funkciju, bet, papildus •	
ierīkojot elektriskās atvēršanas mehānismus, arī dabiskās vēdināšanas funkciju.

shēma, kas parāda, kā dūmi un indīgā gāze izplatās telpās bez dūmu likvidēšanas sistēmas un telpās, 
kur instalēta sas „Buitmena” dūmu un karstuma likvidē‑
šanas sistēma.

sas „Buitmena” ražotās dūmu un siltuma ventilāci‑
jas ierīces BtMeko ir pārbaudītas eiropas savienības no‑
tificētā laboratorijā un atbilst lst eN 12101‑2 standarta 
izvirzītajām prasībām, kā arī krievijas Federācijas notifi‑
cētā laboratorijā un atbilst ugunsdrošības ГОСТ Р 53301‑2009 prasībām. tām ir piešķirts Ce marķējums, kas 
sniedz tiesības realizēt šos izstrādājumus es dalībvalstu tirgū.

Dūmu likvidēšanai paredzēta jumta loga konstrukcija sastāv no kupola – virināma segmenta (augšējā 
jumta loga daļa), pamatnes (apakšējā jumta loga daļa) un atvēršanas mehānisma.

Virināmais segments

Dūmu likvidēšanai paredzētās lūkas virināmais segments sastāv no rāmja un kupola. rāmis tiek izga‑
tavots no alumīnija profiliem, bet pildviela no 10 – 25 mm biezas kameru polikarbonāta plāksnes. tā mēdz 
būt matēta vai caurspīdīga. Jāuzsver, ka šīs plāksnes ietilpst grupā, kas deg ar grūtībām, pati no sevis dziest, 
bet biezāku plākšņu gadījumā – neizplata uguni. tāpat pēc pasūtījuma iespējami kombinēti kupoli no vie‑
na vai diviem akrila slāņiem (PMMa) ar integrējamu 10 – 25 mm kameru polikarbonāta plāksni (PC).
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siltuma vadītspējas koeficients uk‑
2.5 W/m²k, gaismas vadītspēja 68% 

(caurspīdīgs), 61% (matēts)
skaņas izolācija 22dB

siltuma vadītspējas koeficients uk‑
1.8 W/m²k, gaismas vadītspēja 59% 

(caurspīdīgs), 42% (matēts)
skaņas izolācija 20dB

siltuma vadītspējas koeficients uk‑
1.3 W/m²k, gaismas vadītspēja 54% 

(caurspīdīgs), 36% (matēts) 
skaņas izolācija 22dB

atkarībā no klientu vajadzībām un vēlmēm varam piedāvāt arī siltus jumta logus

uk‑0.9 W/m²k uk‑1.1 W/m²k uk‑1.4 W/m²k

Pamatne

Dūmu likvidēšanai paredzēta jumta loga pamatni var izgatavot no:
a) cinkota tērauda skārda, kura biezums ir vismaz 1,25 mm (šīs pamatnes obligāti ir jāsiltina ar mine‑

rālvati, polistirola putām vai citu termoizolācijas materiāla slāni, kura biezums ir vismaz 40 mm). ražo divu 
veidu tērauda pamatnes: slīpās (augstums 350 vai 500 mm) vai taisnās (augstums 350 vai 500 mm). Pēc 
klienta pieprasījuma var izgatavot pamatni, kuras augstums ir 300‑750 mm. Pamatņu siltuma vadītspējas 
koeficients ir aptuveni 1.0 W/m²k (ja pamatne tiek siltināta ar 40 mm biezu minerālvates slāni);

b) poliestera lamināta, kas sastiprināts ar stikla šķiedru. starp lamināta slāņiem tiek likts nedegošs 
poliuretāna putu slānis, kura biezums sasniedz 20 mm. ražo divu veidu pamatnes: slīpās (augstums 150, 
300 vai 500 mm) vai taisnās (augstums 150, 300 vai 500 mm). Pamatņu siltuma vadītspējas koeficients ir 
apmēram 0.95 W/m²k.
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tāpat pastāv iespēja izgatavot pamatnes ar apakšējo 
uzmavu, kas pielāgota viļņainiem un trapecveida jumta 
skārda parametriem (iespēja krāsot atbilstoši ral krāsu 
paletei)

Jumta logu vadība

Jumta logos, kuri paredzēti dūmu likvidēšanai, var ierīkot autonomo pneimatisko Co2 vai elektrisko 
24V dūmu likvidēšanas sistēmu, kas ugunsgrēka rašanās brīdī ļaus lūkas atvērt leņķī, kas nav mazāks par 
140°.

autonomā pneimatiskā CO2 dūmu likvidēšanas sistēma

autonomās pneimatiskās Co2 dūmu likvidēšanas sistēmas darbības principa pamatā ir oglekļa diok‑
sīda (Co2) kinētiskā enerģija, kas uzkrāta aptuveni 30 bāru spiediena balonā. Balons ir ievietots termiska‑
jā palaišanas iekārtā, kas tiek piestiprināta pie atvēršanas mehānisma konsoles (automātiskā vadība), vai 
trauksmes kastē (manuālā vadība).

automātiskās vadības gadījumā dūmu likvidēšanai paredzētos jumta logus atver termiskā palaišanas 
iekārta, kam ir kūstošs drošinātājs, Co2 balons un mehānisms ar adatu, kas to pārdur.

Ja rodas ugunsgrēks, dūmu likvidēšanai paredzētās lūkas atver kūstošais drošinātājs, kas 68°C vai 93°C 
temperatūrā iekustina termiskās palaišanas iekārtas adatu, kura savukārt pārdur Co2 balonu un atbrīvo tajā 
uzkrāto gāzi. atbrīvotais oglekļa dioksīds pa pneimatisko sistēmu virzās uz servodzinēju, kas atrodas zem 
jumta loga, izstumj servodzinēja virzuli un nofiksē to gala stāvoklī.

Dūmu likvidēšanai paredzēts jumta logs ar autonomo 
pneimatisko Co2 atvēršanas pārnesumu

Dūmu likvidēšanai paredzēts jumta logs ar autonomo 
pneimatisko Co2 atvēršanas pārnesumu un papildu 
vēdināšanas funkciju (elektriskais 220V atvēršanas 

pārnesums)

autonomās pneimatiskās vadības sistēmas ierīkošanas veidi

I sistēma – izmantojot „īsto” kasti II sistēma – izmantojot „pilota” un „īsto” kasti
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Elektriskā 24V dūmu likvidēšanas sistēma

elektriskā 24V dūmu likvidēšanas sistēma sastāv no vairākām savstarpēji saistītām ietaisēm, kas uguns‑
grēka laikā ļauj automātiski vai manuāli atvērt dūmu lūkas.

galvenā elektriskās sistēmas vadības iekārta ir neapkalpojama vadības centrāle, kas tiek barota ar 
220V strāvu (apgādāta ar 24V DC lādētāju) un kurai (ugunsgrēka gadījumā) tiek nosūtīts elektrības sig‑
nāls. elektrības impulss, ko saņem centrāle, tiek sūtīts ar dūmu detektoru vai temperatūras sensoru, bet to 
var sūtīt arī manuāli, nospiežot dūmu taustiņu. kad iedarbojas vadības centrāle, automātiski sāk darboties 
elektriskie mehānismi, kas atver dūmu lūkas. Ikvienā vadības centrālē ir akumulatori, kuri avārijas gadījumā 
uztur centrāles barošanu 72 stundu garumā.

Dūmu likvidēšanai paredzēts jumta logs ar elektrisko 24V 
atvēršanas pārnesumu .

Elektriskās vadības sistēmas ierīkošanas veidi

BtMeko dūmu un karstuma likvidēšanai paredzētajiem jumta logiem ir dažādi izmēri, sākot no 
800×800 mm un pat līdz 2000×3000 mm (solis ik pēc 100 mm).

BtMeko jumta logi, kas izgatavoti no kvalitatīviem materiāliem un piemēroti jebkāda veida jumtiem, 
garantē drošību un uzticamību pat kritiskākajos darba un vides apstākļos, bet plašais sastāvdaļu klāsts no‑
drošina sistēmas elastību un apmierina pat visprasīgāko būvniecības projektu vajadzības.

sas „Buitmena” ražotās BtMeko dūmu un siltuma ventilācijas iekārtas ir pārbaudītas eiropas savienī‑
bas notificētā laboratorijā un atbilst lst eN 12101‑2 standarta izvirzītajām prasībām, kā arī krievijas notifi‑
cētā laboratorijā un atbilst ugunsdrošības ГОСТ Р 53301‑2009 prasībām. tām ir piešķirts Ce marķējums.

Klasificēšana ar pneimatisko vadību

Vēja slodze Wl 950
sniega slodze sl 750
uzticamība re 1000 (+10000, var izmantot ventilācijai)
Izturība pret zemu temperatūru t(‑25)
Izturība pret aukstu temperatūru B600
Degšanas klase Bs‑1,d0

ar elektrisko 24V atvēršanas sistēmu dūmu likvidēšanai 
paredzētos jumta logus var izmantot arī kā dabiskās 
vēdināšanas iekārtu (ierīkojot vēdināšanas taustiņu; 
atvēršanās leņķis līdz 30°)
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Klasificēšana ar elektrisko vadību

Vēja slodze Wl 1500
sniega slodze sl 650
uzticamība re 1000 (+10000, var izmantot ventilācijai)
Izturība pret zemu temperatūru t(‑20)
Izturība pret aukstu temperatūru B300
Degšanas klase Bs‑1,d0
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SIStēMa MaXILuX

Vienlaidu virsgaismas logus MaXIluX ierīko lielu objektu papildu apgaismošanai ar dabisko gaismu, 
piem., rūpnīcu cehu, noliktavu, tirdzniecības centru, turklāt tajos ierīkotie atveramie segmenti paredzē‑
ti dūmu un karstuma izvilkšanai no ugunsgrēka apņemtām telpām. Pienācīgi uzprojektēti un samontēti 
vienlaidu virsgaismas logi pilda šādas funkcijas:

ugunsgrēka laikā no apakšējās telpas daļas likvidē dūmus un indīgo gāzi,•	
atvieglo evakuāciju un glābšanas darbības,•	
nodrošina ēkas konstrukciju un iekārtu drošību,•	
samazina netiešos ugunsgrēka zaudējumus, kas radušies dūmu un karstās gāzes dēļ,•	
nodrošina optimālu ēkas iekšpuses apgaismojumu, kā arī samazina elektroenerģijas patēriņu,•	
papildus ierīkojot elektriskās atvēršanas mehānismus, pilda dabiskās vēdināšanas funkciju.•	

shēma, kas parāda, kā dūmi un indīgā gāze izplatās telpās bez dūmu likvidēšanas sistēmas un telpās, 
kur instalēta sas „Buitmena” dūmu un karstuma likvidēša‑
nas sistēma.

sas „Buitmena” ražotie vienlaidu MaXIluX virsgaismas 
logi ar dūmu un siltuma ventilācijas segmentiem ir pār‑
baudīti eiropas savienības notificētā laboratorijā un atbilst 
lst eN 12101‑2 standarta izvirzītajām prasībām, kā arī ir ie‑
guvuši Ce marķējumu, kas piešķir tiesības realizēt šos izstrā‑
dājumus es dalībvalstu tirgū.

Vienlaidu MaXIluX virsgaismas logu konstrukcija sa‑
stāv no pamatnes (apakšējā jumta loga daļa), nesošās kons‑
trukcijas ar pildvielu (augšējā jumta loga daļa), virināmā seg‑
menta un atvēršanas mehānisma.

Pamatne

Vienlaidu virsgaismas loga pamatne tiek ražota no cinkota tērauda skārda, kura biezums ir vismaz 
2 mm (šīs pamatnes obligāti jāsiltina ar minerālvati, polisterola putām vai citu termoizolācijas materiāla 
slāni, kura biezums ir vismaz 40 mm). ražo taisnas tērauda pamatnes (augstums 350 vai 500 mm). Pēc 
klienta pieprasījuma var izgatavot pamatni, kuras augstums ir 300‑750 mm. Pamatņu siltuma vadītspējas 
koeficients ir aptuveni 1.0 W/m²k (ja tā tiek siltināta ar 40 mm biezu minerālvates slāni).
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Konstrukcija (augšējā jumta loga daļa)

Vienlaidu virsgaismas loga konstrukcija sastāv no rāmja un pildvielas. rāmis tiek izgatavots no regulā‑
riem alumīnija profiliem, bet pildviela no 10 – 25 mm biezas kameru polikarbonāta plāksnes (PC). tā mēdz 
būt matēta vai caurspīdīga. Jāuzsver, ka šīs plāksnes ietilpst grupā, kas deg ar grūtībām, pati no sevis dziest, 
bet biezāku plākšņu gadījumā – neizplata uguni. tāpat ir iespējams pasūtīt pildvielas no viena vai diviem 
akrila slāņiem (PMMa). Virināmais segments, kas integrējams vienlaidu virsgaismas logos un paredzēts 
dūmu likvidēšanai (kā arī vēdināšanai), tiek ražots no tiem pašiem materiāliem kā augšējā virsgaismas loga 
daļa: no regulāriem alumīnija profiliem un kameru polikarbonāta plāksnes pildvielas.

siltuma vadītspējas koeficients uk‑2.5 W/m²k, gaismas 
vadītspēja 68% (caurspīdīgs), 61% (matēts)
skaņas izolācija 22dB

siltuma vadītspējas koeficients uk‑1.8 W/m²k, gaismas 
vadītspēja 59% (caurspīdīgs), 42% (matēts)
skaņas izolācija 20dB

siltuma vadītspējas koeficients uk‑1.3 W/m²k, gaismas 
vadītspēja 54% (caurspīdīgs), 36% (matēts)
skaņas izolācija 22dB

Jumta logu vadība

Dūmu likvidēšanai paredzētajos jumta logos var ierīkot autonomo pneimatisko Co2 vai elektrisko 24V 
dūmu likvidēšanas sistēmu, kas ugunsgrēka izcelšanās gadījumā ļauj atvērt lūkas ne mazākā kā 140° leņ‑
ķī.

autonomā pneimatiskā CO2 dūmu likvidēšanas sistēma

autonomās pneimatiskās Co2 dūmu likvidēšanas sistēmas darbības principa pamatā ir oglekļa diok‑
sīda (Co2) kinētiskā enerģija, kas uzkrāta aptuveni 30 bāru spiediena balonā. Balons ir ievietots termiska‑
jā palaišanas iekārtā, kas tiek piestiprināta pie atvēršanas mehānisma konsoles (automātiskā vadība), vai 
trauksmes kastē (manuālā vadība).

automātiskās vadības gadījumā dūmu likvidēšanai paredzētos jumta logus atver termiskā palaišanas 
iekārta, kam ir kūstošs drošinātājs, Co2 balons un mehānisms ar adatu, kas to pārdur.

Ja rodas ugunsgrēks, dūmu likvidēšanai paredzētās lūkas atver kūstošais drošinātājs, kas 68°C vai 93°C 
temperatūrā iekustina termiskās palaišanas iekārtas adatu, kura savukārt pārdur Co2 balonu un atbrīvo tajā 
uzkrāto gāzi. atbrīvotais oglekļa dioksīds pa pneimatisko sistēmu virzās uz servodzinēju, kas atrodas zem 
jumta loga, izstumj servodzinēja virzuli un nofiksē to gala stāvoklī.
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Vienlaidu virsgaismas logs ar dūmu likvidēšanas segmentu, kas 
vadāms ar autonomo pneimatisko Co2 atvēršanas pārnesumu

Vienlaidu virsgaismas logs ar dūmu likvidēšanas 
segmentu, kas vadāms ar autonomo pneimatisko 

Co2 atvēršanas pārnesumu, un papildu vēdināšanas 
funkciju (elektriskais 220V atvēršanas pārnesums)

autonomās pneimatiskās vadības sistēmas ierīkošanas veidi

I sistēma – izmantojot „īsto” kasti I sistēma – izmantojot „īsto” kasti

Elektriskā 24V dūmu likvidēšanas sistēma

elektriskā 24V dūmu likvidēšanas sistēma sastāv no vairākām savstarpēji saistītām ietaisēm, kas uguns‑
grēka laikā ļauj automātiski vai manuāli atvērt dūmu lūkas.

galvenā elektriskās sistēmas vadības iekārta ir neapkalpojama vadības centrāle, kas tiek barota ar 
220V strāvu (apgādāta ar 24V DC lādētāju) un kurai (ugunsgrēka gadījumā) tiek nosūtīts elektrības sig‑
nāls. elektrības impulss, ko saņem centrāle, tiek sūtīts ar dūmu detektoru vai temperatūras sensoru, bet to 
var sūtīt arī manuāli, nospiežot dūmu taustiņu. kad iedarbojas vadības centrāle, automātiski sāk darboties 
elektriskie mehānismi, kas atver dūmu lūkas. Ikvienā vadības centrālē ir akumulatori, kuri avārijas gadījumā 
uztur centrāles barošanu 72 stundu garumā.

Dūmu likvidēšanai paredzēts jumta logs ar elektrisko 
24V atvēršanas pārnesumu
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Elektriskās vadības sistēmas ierīkošanas veidi

tiek ražoti dažādu izmēru MaXIluX vienlaidu virsgaismas logi. konstrukcijas platums ir no 1000 mm 
līdz 6400 mm, bet garums nav ierobežots. Integrējamo dūmu un karstuma likvidēšanas segmentu izmērus 
izvēlas atbilstoši lietderīgās dūmu likvidēšanas platības vajadzībai.

MaXIluX vienlaidu virsgaismas logi, kas izgatavoti no kvalitatīviem materiāliem un piemēroti 
jebkāda veida jumtiem, garantē drošību un uzticamību pat kritiskākajos darba un vides apstākļos, bet 
plašais sastāvdaļu klāsts nodrošina sistēmas elastību un apmierina pat visprasīgāko būvniecības projektu 
vajadzības.

sas „Buitmena” ražotie vienlaidu MaXIluX virsgaismas logi ar dūmu un siltuma ventilācijas segmentiem 
ir pārbaudīti eiropas savienības notificētā laboratorijā un atbilst lst eN 12101‑2 standarta izvirzītajām 
prasībām, kā arī ir ieguvuši Ce marķējumu. 

Klasificēšana ar pneimatisko vadību

Vēja slodze Wl 950
sniega slodze sl 750
uzticamība re 1000 (+10000, var izmantot ventilācijai)
Izturība pret zemu temperatūru t(‑25)
Izturība pret aukstu temperatūru B600
Degšanas klase Bs‑1,d0

Klasificēšana ar elektrisko vadību

Vēja slodze Wl 1500
sniega slodze sl 650
uzticamība re 1000 (+10000, var izmantot ventilācijai)
Izturība pret zemu temperatūru t(‑20)
Izturība pret aukstu temperatūru B300
Degšanas klase Bs‑1,d0

ar elektrisko 24V atvēršanas sistēmu dūmu likvidēšanai 
paredzētos jumta logus var izmantot arī kā dabiskās 
vēdināšanas iekārtu (ierīkojot vēdināšanas taustiņu; 
atvēršanās leņķis līdz 30°)
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SIStēMa MINILuX

kupolveida jumta logi MINIluX paredzēti telpu (kas atrodas zem tiem) apgaismošanai ar dabisko gais‑
mu, kā arī, papildus ierīkojot elektriskos atvēršanas mehānismus, dabiskās vēdināšanas funkcijas pildīša‑
nai.

Neatveramu jumta logu konstrukcija sastāv no kupola (augšējā daļa) un pamatnes (apakšējā daļa).

Kupols

Pēc formas kupoli tiek iedalīti: izliektajos, piramīdas veida, trīsstūra veida (PMMa) un plakanajos (PC).

akrila (PMMa) kupoli tiek izgatavoti no viena, diviem, trīs vai četriem slāņiem. tie ir matēti vai caur‑
spīdīgi (pēc speciāla pasūtījuma ir iespējamas arī citas krāsas). kupolus izgatavo arī no vesela kūstošā po‑
likarbonāta (kas izceļas ar lielāku triecienizturību). Citiem kupola slāņiem visa perimetra garumā ir blīves, 
kas nodrošina, lai iekšā nenonāktu piesārņojums. tiek ražoti arī HeatstoP akrila kupoli (šāds kupols atstaro 
infrasarkanos starus). kupoli ar skrūvēm tiek piestiprināti pie rāmja (izmantojot distancerus), un pēc sa‑
montēšanas tiek stiprināti nosegvāki.

Polikarbonāta (PC) kupoli tiek izgatavoti no 10 – 25 mm biezas kameru polikarbonāta plāksnes. tie ir 
matēti vai caurspīdīgi. Polikarbonāta kupoli sastāv no rāmja un kupola. rāmis tiek izgatavots no alumīnija 
profiliem, bet kupols no kameru polikarbonāta plāksnes. alumīnija rāmis visa perimetra garumā ir aizsar‑
gāts ar blīvēm, tādēļ virsgaismas loga iekšpusē neiekļūst ūdens.

tāpat pēc pasūtījuma iespējami kombinētie siltie kupoli no viena vai diviem akrila slāņiem (PMMa) ar 
integrējamu 10 – 25 mm kameru polikarbonāta plāksni (PC).
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PMMa pildvielas

siltuma vadītspējas koeficients uk‑5.1 W/m²k, gaismas 
vadītspēja 92% (caurspīdīgs), 79% (matēts)
skaņas izolācija 22dB

siltuma vadītspējas koeficients uk‑2.6 W/m²k, gaismas 
vadītspēja 85% (caurspīdīgs), 59% (matēts)
skaņas izolācija 24dB

siltuma vadītspējas koeficients uk‑1.8 W/m²k, gaismas 
vadītspēja 78% (caurspīdīgs), 56% (matēts) 
skaņas izolācija 25dB

PC pildvielas

siltuma vadītspējas koeficients uk‑2.5 W/m²k, gaismas 
vadītspēja 68% (caurspīdīgs), 61% (matēts)
skaņas izolācija 22dB

siltuma vadītspējas koeficients uk‑1.8 W/m²k, gaismas 
vadītspēja 59% (caurspīdīgs), 42% (matēts)
skaņas izolācija 20dB

siltuma vadītspējas koeficients uk‑1.3 W/m²k, gaismas 
vadītspēja 54% (caurspīdīgs), 36% (matēts) 
skaņas izolācija 22dB

atkarībā no klientu vajadzībām un vēlmēm varam piedāvāt arī siltus jumta logus

uk‑0.9 W/m²k uk‑1.1 W/m²k uk‑1.4 W/m²k
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Pamatne

Dūmu likvidēšanai paredzēta jumta loga pamatni var izgatavot no:
a) cinkota tērauda skārda, kura biezums ir vismaz 1,25 mm (šīs pamatnes obligāti ir jāsiltina ar mine‑

rālvati, polistirola putām vai citu termoizolācijas materiāla slāni, kura biezums ir vismaz 40 mm). ražo divu 
veidu tērauda pamatnes: slīpās (augstums 350 vai 500 mm) vai taisnās (augstums 350 vai 500 mm). Pēc 
klienta pieprasījuma var izgatavot pamatni, kuras augstums ir 300 – 750 mm. Pamatņu siltuma vadītspējas 
koeficients ir aptuveni 1.0 W/m²k (ja pamatne tiek siltināta ar 40 mm biezu minerālvates slāni).

b) poliestera lamināta, kas sastiprināts ar stikla šķiedru. starp lamināta slāņiem tiek likts nedegošs 
poliuretāna putu slānis, kura biezums sasniedz 20 mm. ražo divu veidu pamatnes: slīpās (augstums 150, 
300 vai 500 mm) vai taisnās (augstums 150, 300 vai 500 mm). Pamatņu siltuma vadītspējas koeficients ir 
apmēram 0.95 W/m²k.

tāpat pastāv iespēja izgatavot pamatnes ar apakšējo 
uzmavu, kas pielāgota viļņainiem un trapecveida jumta 
skārda parametriem (iespēja krāsot atbilstoši ral krāsu 
paletei)

MINIluX kupolveida jumta logus var izmantot kā dabiskās vēdināšanas iekārtas. Papildus ierīkojot au‑
tomātiskos (elektriskais 220V pārnesums) vai manuālos (vītņu) atvēršanas mehānismus, kupolveida jumta 
logus tāpat var piemērot izkāpšanai uz jumta (papildus iemontējot izkāpšanas iekārtu).

MINIluX kupolveida jumta logi ir dažādu izmēru, sākot no 600×600 mm līdz 2000×3000 mm (solis ik 
pēc 100 mm), apaļie – no Ø500 mm līdz Ø2000 mm.
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MINIluX jumta logi, kas izgatavoti no kvalitatīviem materiāliem un piemēroti jebkāda veida jumtiem, 
garantē drošību un uzticamību pat kritiskākajos darba un vides apstākļos, bet plašais tipu klāsts nodrošina 
izstrādājumu elastību un apmierina pat visprasīgāko būvniecības projektu vajadzības.

sas „Buitmena” ražotie kupolveida jumta logi MINIluX atbilst lst eN 1873 standarta izvirzītajām pra‑
sībām.
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SIStēMa MuLtILuX

Vienlaidu MultIluX virsgaismas logus ierīko lielu objektu papildu apgaismošanai ar dabisko gaismu, 
piem., rūpnīcu cehu, noliktavu, tirdzniecības centru, turklāt tajos ierīkotie atveramie segmenti veic dabis‑
kās vēdināšanas funkciju.

ražo dažādu izmēru vienlaidu MultIluX virsgaismas logus. konstrukcijas platums ir no 1000 mm līdz 
6400 mm, bet garums nav ierobežots.

MultIluX vienlaidu virsgaismas logi, kas izgatavoti no kvalitatīviem materiāliem un pielāgoti jebkā‑
da veida jumtiem, garantē drošību un uzticamību pat kritiskākajos darba un vides apstākļos, bet plašais 
sastāvdaļu klāsts nodrošina sistēmas elastību un apmierina pat visprasīgāko būvniecības projektu vajadzī‑
bas.

sas „Buitmena” ražotie vienlaidu MultIluX virsgaismas logi atbilst lst eN 14963 standarta izvirzīta‑
jām prasībām.

Vienlaidu MultIluX virsgaismas logu konstrukcija sastāv no pamatnes (apakšējā jumta loga daļa), ne‑
sošās konstrukcijas ar pildvielu (augšējā jumta loga daļa), virināmā segmenta un atvēršanas mehānisma.



Jumta logi dūmu un karstuma likvidēšanai, kupolveida virsgaisma logi, gaismas konstrukcijas, 
automātiskās atvēršanas sistēmas dabiskai ventilācijai un dūmu likvidēšanai

25 | SISTĒMA MULTILUX

Pamatne

Vienlaidu virsgaismas loga pamatne tiek ražota no cinkota tērauda skārda, kura biezums ir vismaz 
2 mm (šīs pamatnes obligāti ir jāsiltina ar minerālvati, polistirola putām vai citu termoizolācijas materiāla 
slāni, kura biezums ir vismaz 40 mm). ražo taisnas tērauda pamatnes (augstums 350 vai 500 mm). Pēc 
klienta pieprasījuma var izgatavot pamatni, kuras augstums ir 300 – 750 mm. Pamatņu siltuma vadītspējas 
koeficients ir aptuveni 1.0 W/m²k (ja pamatne tiek siltināta ar 40 mm biezu minerālvates slāni).

Konstrukcija (augšējā jumta loga daļa)

Vienlaidu virsgaismas loga konstrukcija sastāv no rāmja un pildvielas. rāmis tiek izgatavots no re‑
gulāriem alumīnija profiliem, bet pildviela no 10 – 25 mm biezas kameru polikarbonāta plāksnes (PC). tā 
mēdz būt matēta vai caurspīdīga. Jāuzsver, ka šīs plāksnes ietilpst grupā, kas deg ar grūtībām, pati no sevis 
dziest, bet biezāku plākšņu gadījumā – neizplata uguni. tāpat ir iespējams pasūtīt pildvielas no viena vai 
diviem akrila slāņiem (PMMa). Virināmais segments, kas integrējams vienlaidu virsgaismas logos un pare‑
dzēts vēdināšanai, tiek ražots no tiem pašiem materiāliem kā augšējā virsgaismas loga daļa: no regulāriem 
alumīnija profiliem un kameru polikarbonāta plāksnes pildvielas. Vadībai tiek izmantots elektriskais 220 V 
atvēršanas mehānisms.

siltuma vadītspējas koeficients uk‑2.5 W/m²k, gaismas 
vadītspēja 68% (caurspīdīgs), 61% (matēts)
skaņas izolācija 22dB

siltuma vadītspējas koeficients uk‑1.8 W/m²k, gaismas 
vadītspēja 59% (caurspīdīgs), 42% (matēts)
skaņas izolācija 20dB

siltuma vadītspējas koeficients uk‑1.3 W/m²k, gaismas 
vadītspēja 54% (caurspīdīgs), 36% (matēts)
skaņas izolācija 22dB
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SIStēMa OutLuX

sas „Buitmena” izgatavo outluX lūkas, kas paredzētas drošai un ērtai izkāpšanai uz jumta. komplektā 
ar caurspīdīgu kupolu papildus veic zem tām esošu telpu apgaismošanas funkciju ar dabisko gaismu.

Izkāpšanas lūkas konstrukcija sastāv no pamatnes (ražo no cinkota tērauda skārda, šīs pamatnes ne‑
pieciešams siltināt ar minerālvati, polistirola putām vai citu termoizolācijas materiāla slāni, kura biezums 
sasniedz vismaz 40 mm, vai siltās pamatnes no poliestera lamināta, kas sastiprināts ar stikla šķiedru) un 
virināmā segmenta (hermētisks metālisks nosiltināts vāks ar caurspīdīgu kupolu, kas izgatavots no akrila 
vai kameru polikarbonāta plāksnes). Virināmais segments komplektējams kopā ar gāzes amortizatoriem, 
rokturi un slēdzeni ar atslēgām.

outluX izkāpšanas lūkas, kas izgatavotas no kvalitatīviem materiāliem un piemērotas jebkāda veida 
jumtiem, garantē drošību un uzticamību pat kritiskākajos darba un vides apstākļos, bet plašais sastāvdaļu 
klāsts nodrošina sistēmas elastību un apmierina pat visprasīgāko būvniecības projektu vajadzības.
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autOMĀtIKa

Logu un jumta logu automātika

Piedāvājam plašu logu un jumta logu automātikas klāstu – no atvēršanas mehānismiem (230V, 24V 
DC un autonomie pneimatiskie Co2 pārnesumi) līdz vadības blokiem (manuālā, distances, automātiskā va‑
dība, aizsardzība pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem).

elektriskie pārnesumi tiek izmantoti logu un jumta logu atvēršanai telpu vēdināšanas (230V 50Hz) vai 
dūmu likvidēšanas nolūkos (24V DC). atkarībā no logu un jumta logu izmēriem no plašā mehānismu klāsta 
tiek izvēlēts attiecīgas jaudas pārnesums. Minētās elektriskās iekārtas var darboties kopā ar telpu vadības 
stacijām, kas logus vai jumta logus ļauj vadīt atsevišķi vai pa segmentiem, kā arī ar aizsardzības iekārtām 
(pret atmosfēras izraisītajiem faktoriem) – lietus/vēja adapteriem.

Dūmu likvidēšanai paredzētajos jumta logos tiek montēti autonomie pneimatiskie Co2 mehānismi 
ar temperatūras ampulu (ir divi ampulu veidi: 68°C un 93°C temperatūrai), kas ļauj tos atvērt atbilstoši 
noteikumos paredzētajam 90 vai 140 grādu leņķim. aprakstītā sistēma var darboties pati, t.i., nesavienota 
ar pārējo sistēmu (dūmu likvidēšanai paredzētais jumta logs tiek atvērts, kad temperatūras ietekmē izkūst 
alkohola ampula; pēc ampulas izkušanas tiek palaista adata, kas pārdur Co2 balonu (parasti 20 g), no kura 
plūstošais saspiestais oglekļa dioksīds virza pneimatisko servodzinēja virzuli un atver jumta logu). tomēr 
parasti ēkās tiek atsevišķi atdalīta skursteņa sekcija, kurā visi jumta logi tiek atvērti uzreiz ar ugunsdrošības 
vadības staciju, ko vada persona, kas ir atbildīga par ēku drošību. sekcija tiek atvērta, izlaižot no stacijā 
esošā 300, 500 vai 800 g balona oglekļa dioksīdu un novirzot to pa vara caurulītēm uz pneimatisko dzinēju 
cilindriem. atkarībā no jumta logu un Co2 balonu izmēra uzreiz var atvērt līdz 10 jumta logus. Pēc glābša‑
nas akcijas jumta logi tiek aizvērti manuālā veidā uz ēkas jumta.



katalogā sniegtais materiāls ir sas „Buitmena” īpašums.
kopēt, pavairot, drukāt, izplatīt vai citādi to izmantot bez sas „Buitmena” piekrišanas ir aizliegts.

sniegtie dati nav apstiprināti, un tie var tikt mainīti bez brīdināšanas.
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