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Stabalux SOL
System

Właściwości systemu

Ochrona przed słońcem

4.1
1

SOL_4.1_001.dwg
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Stabalux SOL

Właściwości systemu

Opis systemu Stabalux SOL

Stabalux SOL to sztywna ochrona przeciwsłoneczna z 
aluminium, instalowana na zewnątrz przed fasadami 
szklanymi, szklanymi dachami lub oknami.

Stabalux dobiera wszystkie elementy potrzebne dla kon-
kretnego obiektu i dostarcza je w stanie gotowym do 
montażu.

Różne lamele i różne odstępy między lamelami pozwalają 
na regulację stopnia tłumienia promieniowania i przejrzy-
stości. Lamele można montować w układzie równoległym 
lub poziomym przed przeszkleniami pionowymi, a także 
na dachach szklanych.

Podczas projektowania systemu Stabalux SOL oprócz 
wymogów w zakresie ochrony przed słońcem szczególną 
uwagę poświęcono jego połączeniu z systemem prze-
szklenia. System spełnia w wysokim stopniu wymogi w 
zakresie stabilności, szczelności, elastyczności i łatwości 
montażu. Obciążenia ze strony ochrony przeciwsłonecz-
nej przenoszone są bezpośrednio do konstrukcji nośnej, 
nie generując przy tym obciążeń ściskających na po-
wierzchni przeszklenia.

Układ ochrony przeciwsłonecznej powinien uwzględniać 
następujące aspekty:

• obniżenie energii promieniowania
• ochronę przed blaskiem słonecznym
• zapewnienie żądanej przejrzystości
• czasową ekspozycję na światło słoneczne 

System

4.1
1

W wyborze odpowiednich lameli i odstępów między lame-
lami pomocne są diagramy pozycji słońca.

System ochrony przeciwsłonecznej może być montowa-
ny na wszystkich powszechnie stosowanych systemach 
fasad i dachów szklanych oraz na budynkach o konstruk-
cji litej.

System ochrony przeciwsłonecznej Stabalux SOL do-
stępny jest w naturalnych kolorach anodowanego alumi-
nium lub w wykonaniu lakierowanym metodą proszkową. 
Możliwe jest też wykończenie lakierami specjalnymi.

Do czyszczenia poszczególne pól lamele można otwierać, 
podnosić lub opuszczać za pomocą specjalnych elemen-
tów rozdzielających.
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Stabalux SOL

Kolejność montażu

1. Podpory systemu ochrony przeciwsłonecznej (3) 
przykręca się w określonych odstępach do słupów 
fasady szklanej. W przypadku późniejszego monta-
żu konieczne jest zdemontowanie pionowych listew 
dociskowych.

2. Dopasowane do grubości szyb pręty gwintowane 
M10 (9) wkręca się przed zamontowaniem listew 
dociskowych w podpory systemu ochrony przeciw-
słonecznej (3).

3. Podkładka uszczelniająca i przykręcona ręką na-
krętka (7) uszczelniają przepust prętów gwinto-
wanych po zamontowaniu listew dociskowych i 
utrzymują mocowanie ochrony przeciwsłonecznej 
w zdefiniowanym odstępie od powierzchni prze-
szklenia.

4. Płytkę mocującą (8) nasuwa się na pręty gwinto-
wane i przykręca się nakrętkami do podpory syste-
mu ochrony przeciwsłonecznej (3). Różne rozmiary 
systemowej płytki mocującej umożliwiają ustawie-
nie żądanego odstępu ochrony przeciwsłonecznej 
od powierzchni szyb.

5. Widełki do lameli (10) tworzą połączenie między 
płytką mocująca a szyną nośną lameli (11). Widełki 
do lameli stanowią równocześnie człon rozdziela-
jący i obrotowe podparcie, umożliwiające ustawie-
nie lameli w pozycji do mycia. Lamele grupowane 
są w sekcje i w razie potrzeby można je podnosić 
lub opuszczać. Wielkość pogrupowanych pól jest 
zmienna. W celu ułatwienia obsługi funkcji mycia 
możliwe jest zastosowanie sprężyn gazowych.

6. Różne typy lameli (15) mocowane są na szynie no-
śnej (11) za pomocą uchwytów lameli (13) i wspor-
ników kątowych (14). Profile gumowe (12) redukują 
drgania przenoszone na konstrukcję nośną i umoż-
liwiają bezgłośne przesuwanie się lameli podczas 
procesu rozszerzalności liniowej. Dzięki dodatko-
wemu  zafiksowaniu na każdym wsporniku kątowym 
rozszerzalność liniowa przebiega się w zdefiniowa-
nym kierunku.

Budowa systemu

System

4.1
2

1. Profil drewniany
2. Uszczelka wewnętrzna GD 62xx / GD 52xx
3. Podpora SZ 0010
4. Wkręt Z0733
5. Uszczelka zewnętrzna GD 6024 / GD 5024
6. Listwa dociskowa / listwa osłonowa górna do wy-

boru
7. Podkładka SZ 0019 / nakrętka SZ 0109
8. Płytka mocująca SZ 0037
9. Pręt gwintowany w zależności od grubość szyby np. 

SZ 0151
10. Widełki do lameli SZ 0041
11. Profil nośny SZ 0003
12. Profil gumowy SZ 0009
13. Uchwyt lameli
14. Wspornik kątowy SZ 0007
15. Lamela przeciwsłoneczna SL 5002
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Stabalux SOL

Budowa systemu

System

4.1
2

SOL_4.1_009.dwg

SOL_4.1_002.dwg

Kolejność montażu
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Stabalux SOL

Mocowanie do bryły budynku

System

Lamele przeciwsłoneczne Stabalux SOL mocuje się pro-
stopadle do fasady szklanej lub równolegle do powierzch-
ni dachu szklanego bezpośrednio do konstrukcji nośnej 
przeszklenia za pomocą wsporników ze stali nierdzewnej 
(patrz zdjęcia poniżej). W tym celu we wręgu szybowym 
konieczna jest wolna szerokość co najmniej 15 mm plus 
bezpieczna odległość od szyby. Ponieważ podpory odbie-
rają wszystkie obciążenia ze strony ochrony przeciwsło-
necznej, konieczne jest ich bezpieczne zamocowanie. W 
razie potrzeby konieczne jest sprawdzenie konstrukcji 
pod kątem statycznym. Odpowiedzialność za mocowa-
nie podpór systemu ochrony przeciwsłonecznej ponosi 
wykonawca.

Warianty mocowania

4.1
3

SOL_4.1_003.dwg

1

4

2

5

3

1 Profil SR z wkrętem samowiercącym Z 0254 

poprowadzonym przez tylną ściankę

2 Profil drewniany z wkrętami do drewna

3 Profil teowy z kołkami spawanymi M6

4 Rury stalowe ze spawanymi kołkami gwintowa-

nymi M6

5 Mocowanie na ścianie murowanej bezpośrednio 

za pomocą płytki mocującej Stabalux i kołków
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Stabalux SOL

Określenie odstępów między lamelami

System

Konfekcjonowane przez nas instalacje przeciwsłoneczne 
są przez nas optymalizowane za pomocą komputerowych 
obliczeń pozycji słońca. Przy realizacji własnych prac pro-
jektowych możecie Państwo wykorzystać nasze tabele 
odstępów.
Przy ustalaniu odstępów między lamelami uwzględniliśmy 
dwa istotne przypadki promieniowania słonecznego: Pro-
mieniowanie słoneczne w okresie zimowym, charakte-
ryzujące się niską efektywnością energetyczną i niskim 
kątem padania promieni z jego oślepiającym działaniem 
oraz promieniowanie w okresie letnim, przynoszące dużą 
dawkę energii i  efekt nadmiernego nagrzewania wnętrza 
budynku. Uwzględniając, że w zimnej porze roku zyski 
energetyczne dostarczane przez nasłonecznienie mają 
charakter raczej pozytywny, w naszych tabelach wybrali-
śmy kompromis między przejrzystością a zaciemnieniem. 
Niewykluczony jest efekt oślepiania w określonych po-
rach dnia.

Odstęp ochrony przeciwsłonecznej od powierzchni 
przeszklenia

Odstęp lameli od szyb można regulować przy użyciu róż-
nych płytek mocujących. Patrz tu także tabela na następ-
nej stronie.

Długość lameli

Lamele przeciwsłoneczne są dostępne w długości do 6 
m. Lamele stykają się ze sobą z wymagającym uwzględ-
nienia, odpowiednim odstępem dylatacyjnym w ich osi 
mocowania. Styk lameli umożliwiają specjalne podwójne 
widełki do lameli i rozmieszczone parami szyny nośne. 
Korzystne warunki ugięcia lameli otrzymamy w układzie 
dwupolowym. Przykład (SL 5001): Rozpiętość 2 m → 1,2 
mm i 2,8m → 4,6 mm.

4.1
4

XOdstęp między
lamelami

Kąt padania promieni słonecznych

SOL_4.1_004.dwg
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Stabalux SOL
System

Kształty lameli i odstęp między lamelami  

Kształt lameli Rozpiętości Udział 
wolnej przezroczy-
stej powierzchni

Głębokość płytki 
mocującej

Odstęp listwy dociskowej 
od lameli

Wysokość 
montażowa /m

wolna rozpiętość

SL 5000
0 - 10

10 - 20
20 - 100

3,0 m
2,8 m
2,5 m

30 – 38 %
40 mm
100 mm
150 mm

ca. 135 mm
ca. 195 mm
ca. 245 mm

SL 5001 0 - 10
10- 100

2,8 m
2,3 m 38 – 40 %

40 mm
100 mm
150 mm

ca. 135 mm
ca. 195 mm
ca. 245 mm

SL 5002 0 - 5
5 - 100

2,5 m
2,2 m 42 – 46 %

40 mm
100 mm
150 mm

ca. 135 mm
ca. 195 mm
ca. 245 mm

Odstęp między lamelami dla 
SL 5000

Odstęp między lamelami dla 
SL 5001

Odstęp między lamelami dla 
SL 5002

Miejsce montażu Wschód Połu-
dnie

Zachód Wschód Połu-
dnie

Zachód Wschód Połu-
dnie

Zachód

Berlin 195 185 190 160 155 155 214 207 207

Bochum 190 191 199 155 161 164 208 217 220

Brema 189 191 196 154 161 161 206 217 217

Frankfurt/M. 194 191 196 159 161 161 213 217 217

Hamburg 190 189 194 155 159 159 207 214 214

Hanower 191 190 195 156 160 160 209 215 215

Lipsk 196 186 191 161 156 156 216 209 209

Monachium 201 187 192 166 157 157 223 210 210

Stuttgart 196 191 196 161 161 161 216 216 216

Tabela wartości odstępów między lamelami X w milimetrach

Lamela SL 5000 Lamela SL 5001 Lamela SL 5002

Odstęp między płytkami mocującymi

Odstęp w pionie między mocowaniami systemu ochro-
ny przeciwsłonecznej na słupie lub krokwi dachowej nie 
może przekraczać 2 m.

4.1
5
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Stabalux SOL

SOL_4.1_005.dwg

Ruchome pole lameli 

Do czyszczenia zacienionych powierzchni szklanych 
korzystne jest uniesienie poszczególnych pól lameli od 
powierzchni szklanej. W tym celu konieczne jest roz-
mieszczenie szyn nośnych lameli parami. Podparcie szyn 
nośnych lameli odbywa się przy tym dzięki specjalnym 
podwójnym widełkom do lameli (1). W razie potrzeby od-
kręca się odpowiednie połączenia wkrętowe, umożliwia-
jąc ręczne uniesienie lub opuszczenie pola lameli prze-
ciwsłonecznych. Sprężyny gazowe zwiększają komfort 
obsługi.

Funkcja mycia

System

4.1
6

1
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Stabalux SOL

Projektowanie ze Stabalux SOL

Podczas projektowania instalacji zacieniającej należy 
uwzględnić orientację fasady oraz dzienną i roczną dro-
gę słońca. W codziennej drodze słońca można pominąć 
pierwszą godzinę po i dwie godziny przed zachodem 

Zapytanie dotyczące ochrony przeciwsłonecznej 
Stabalux SOL

Aby umożliwić prawidłowe i kompletne zestawienie 
wszystkich koniecznych elementów systemu, potrzebuje-
my od Państwa następujących informacji:
Dla BV

1) Typ lameli

2) Lokalizacja obiektu 

3) Wysokość montażowa systemu ochrony przeciwsłonecznej

4) Orientacja systemu ochrony przeciwsłonecznej (względem stron świata)

5) Odchylenie powierzchni ochrony przeciwsłonecznej od pionu

SL 5000 [...]

Kod pocztowy:

[...] < 5 m

[...] Północ [...] Wschód [...] Południe [...] Zachód

[...] Północny-wschód [...] Południowy wschód [...] Południowy zachód [...] Północny zachód

[...] > 5 m [...] > 10 m [...] > 20 m [...] > 100 m

Szerokość geograficzna: °

°

°długość geograficzna:

Miejscowość: Kraj:

SL 5001 [...] SL 5002 [...]

Poz.:

Projektowanie

słońca. W naszych szerokościach geograficznych pozycja 
słońca w tych godzinach nigdy nie przekracza kąta 15 ° 
w stosunku do linii horyzontu. W tym czasie nie należy 
oczekiwać strat energii promieniowania słonecznego.

4.2
1
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Stabalux SOL

6) żądany czas działania ochrony przeciwsłonecznej

7) Odstęp między lamelami [w mm]

8) Sytuacja montażowa lameli

9) Wielkość całej powierzchni ochrony przeciwsłonecznej (brutto)

10) Odstęp od słupów / krokwi

11) Głębokość płytek mocujących

od godz. 

[...] Odstęp między lamelami określony przez klienta Wymiar „X“ =  mm→

[...] Określony przez Stabalux za pomocą obliczeń pozycji 
słońca dla konkretnej lokalizacji

lub

do godz. do miesiąca

(wysokość x szerokość w mm) x

Liczba pól lameli

mm

(Prosimy o dosłanie szkiców i dokumentacji projektowej 
(jeśli takowe istnieją).

Definiuje odstęp listwy osłonowej od lameli

[...] pionowo [...] z nachyleniem
Nachylenie w stopniach

[...] poziomo

[...] 40 mm [...] 100 mm [...] 150 mm

Projektowanie

4.2
1

X

Projektowanie ze Stabalux SOL

od miesiąca
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Stabalux SOL

13) Mocowanie ochrony przeciwsłonecznej

14) Powierzchnie

15) Szkice/rysunki

[...] Stabalux System 

[...] wszystkie elementy mocujące w wykonaniu surowym [...] Lamele w wykonaniu surowym

[...] Stabalux SR

[...] Stabalux H [...] Stabalux ZL

[...] Stabalux AK

[...] alternatywny system fasad 

[...] wszystkie elementy mocujące w wykonaniu E6EV1 [...] Lamele w wykonaniu E6EV1

[...] bezpośrednio na ścianie murowanej

[...] wszystkie elementy mocujące w wykonaniu wg 
 palety RAL

[...] Lamele w wykonaniu wg palety RAL

Jako elementy mocujące inwestor musi zapewnić zawsze 
na każde miejsce mocowania po 2 szt. prętów gwinto-
wanych z wolną długością gwintu co najmniej 35 mm. 
Pozycje mocowania ustala Stabalux.
W przypadku systemów przeszkleń Stabalux dostarczamy 
także kotwy do systemu ochrony przeciwsłonecznej.

Mocowania wkrętowe są wykonane z materiałów nie-
rdzewnych.
Elementy mocujące z aluminium dostarczamy standardo-
wo w wykonaniu „surowym“ lub „anodowanym E6EV1“

Projektowanie

4.2
1

12) Funkcja mycia
Bezproblemowe czyszczenie powierzchni szklanych dzię-
ki opuszczaniu poszczególnych pól systemu ochrony 
przeciwsłonecznej 

[...] Tak [...] Nie

Projektowanie ze Stabalux SOL
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