
Proline
Optimize edilmiş yeni versiyonuyla kontinü çatı ışıklık klasiği

   Güvenliği kapsamlı ve test edilmiş  
   Duman ve ısı tahliye sistemleri ve havalandır-

malarla kombine edilebilir  
   Uzun ömürlü,sağlam ve dayanıklı  
   Standart fiyata ısmarlama proje seçeneği   
   Yeni EnEV talimatlarına uygundur  



INDU LIGHT’in bilinen
markası: Her düzeyde güvenlik

Proline kontinü çatı ışıklık klasiği milyonlarca 

metrekare üretilen ve monte edilen kontinü 

çatı ışıklık alanı deneyiminin temeline dayan-

maktadır. 

INDU LIGHT Proline’nin yeni versiyonu artık 

10 mm ve 32 mm arası çok cidarlı levhalar şeklin-

de kaplama sağlamaktadır. 

Proline ayrıca daha da geliştirilmiş güvenlik stan-

dartları da sunmaktadır. Bunlar arasında optimize 

edilmiş doluya karşı koruma özelliği, düşmeye 

karşı güvenlik düzenlemeleri ve yeni, INDU LIGHT 

tarafından tanımlanmış geçerli yerel UV ışınları 

ile koordine edilmiş polikarbonat kaplamalarının 

seçim kriterleridir. Bu nedenle, Proline her zaman-

kinden daha fazla dayanıklılık ve sağlamlık sağlar. 

Ancak, hedeflerimiz birinci sınıf malzeme özellik-

leriyle sınırlı değildir: INDU LIGHT inşaat alanında 

yıllarca deneyime sahip, ayrıntılı planlamadan titiz 

üretime ve yapılan zaman planına uygun iş koor-

dinasyonuna ve kuruluma kadar tüm aşamaların 

üstünde bir proje ortağıdır.

Doluya ve düşmeye karşı koruma ve 
güven verici sağlamlık

20 mm’den büyük dolu yağışlarının söz konusu 

olduğu hava olayları gitgide artmaktadır. Bu ne-

denle INDULIGHT, bilinen delikli sacların yanı sıra, 

50 mm’e kadar olan dolu tanelerine karşı daya-

nabilen yeni bir delikli levha geliştirdi. Bu sistem, 

İsviçreli VKF Dolu Koruma Kaydı tarafından en iyi 

derece olan dolu direnç sınıfı 5 ile sınıflandırılmış-

tır. Bununla birlikte, ışık geçirgenliğinin kısıtlan-

masının derecesi de asgari düzeye indirgenmiştir. 

Kontinü çatı ışıklığınız ile “ışık”l çatıda kalır 

Düşmeye karşı koruma konusunda da INDU 

LIGHT bir adım önde. Çelik mazgal uygulama türü 

ile Proline ETAG 010, DIN EN 14963, DIN 4426, 

ayrıca GS-Bau18 ve İsviçreli SUVA standartlarını 

karşılamakta ve böylece düşmeye karşı koruma 

sağlamaktadır. Işık geçirgenliğini kısıtlayan delikli 

saclara burada da ihtiyaç duyulmamaktadır.

Doluya karşı koruma 

Oluklu, delikli ızgara

Doluya karşı koruma ve 

düşmeye karşı güvenlik için 

oluklu ızgara

Düşmeye karşı güvenlik ile 

düşme koruması PI

Düşmeye karşı güvenlik 

ile düşme koruması Q

 Yapı denetim onaylı
 Duman ve ısı tahliye kapakları EN 12101-2 standartları 
 na göre test edilmiş 
 Kurulum türleri için ek tip statikleri
   İsviçreli VKF standardına göre test edilmiş, dolu direnç 

sınıfı 5’e sahip yenilikçi doludan koruma ızgaraları
 Düşmeye karşı koruma konusunda yeni geliştirilmiş  
 sistem
 Güneş dilimine ve UV ışınlarına göre malzeme seçimi
 INDU LIGHT bakımları yüksek güvenlik standardı sunar

Güvenle INDU LIGHT: 



Güneş dilimi boyutlandırması sayesin-
de uzun ömürlü

1 ila 5 arasındaki güneş dilimlerinde güneş ışınla-

rının yoğunluğu ve bununla birlikte malzemelerin 

gereksinim duyacağı UV dayanıklılığı farklı yük-

sekliktedir. Güneş bölge haritası ile polikarbonat 

çok cidarlı levhalarla ilgili konumun mevcut UV 

ışınlarına göre boyutlandırıyor ve bununla birlikte 

lokasyona bağlı olmadan sürekli yüksek kalite 

garanti ediyoruz.

Sistem bileşenleri

Proline’i duman ve ısı tahliye sisteminin bir parça-

sı olarak, doğal duman tahliye sistemleri gibi çatı 

ışıklığı kapakları veya günlük konfor için, havalan-

dırma sistemleri ile tamamlayın. Kavisli kontinü 

çatı ışıklığı kapağının dışında, kombine edilmiş iyi/

kötü hava havalandırma için fırtınalı yağmura da-

yanıklı çok amaçlı havalandırma, çatı ışıklığı veya 

Proline lamel tip havalandırma ile sınırsız kombi-

nasyon olanağı sağlar.
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Proline teknik ayrıntıları
Milyonlarca metrekare kanıtlanmış kontinü çatı ışıklık teknolojisi.

Belirtilen değerler standart değerlerdir ve mevcut 

teknoloji durumu ile uyumludur. Farklı değerler ve 

özellikler mevcuttur. Lütfen INDU LIGHT ile doğru-

dan temasa geçin.

Ürün yelpazemiz ve Premium servisimiz hakkın-

da daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? “INDU LIGHT 

Standart” kapsamlı ve açıklayıcı olarak bilgilendi-

rir. Elinizde yoksa hemen INDU LIGHT’tan isteyin.

Proline 10 Proline 16 Proline 26 Proline 32

UCam W/m²K (yatay) 2,7 1,9 1,3 1,1

Ses izlolasyon endeksi Rw 20 – 24 dB

Yangın davranışı B2, yanarak damlamaz, opsiyonel B1

Doluya karşı direnç sınıfı HW3, opsiyonel HW5

Düşmeye karşı koruma Montaj sırasında, isteğe bağlı kalıcı

Işık geçirgenliği %80-24



Modüler ürün yelpazesi

INDU LIGHT
Produktion & Vertrieb GmbH
Willi-Brundert-Straße 3
D-06132 Halle/Saale
Telefon +49 (0) 345 7 72 96 - 0
Faks +49 (0) 345 7 72 96 - 11
E-posta halle@indu-light.de
www.indu-light.de

INDU LIGHT
Produktion & Vertrieb GmbH
Lauterbachstraße 32
D-78586 Deilingen
Telefon +49 (0) 7426 52 70 - 0
Faks +49 (0) 7426 38 11
E-posta deilingen@indu-light.de
www.indu-light.de

INDU LIGHT
West Vertrieb GmbH
Schützenwall 30
D-48653 Coesfeld
Telefon +49 (0) 2541 92 62 - 0
Faks +49 (0) 2541 92 62 - 12
E-posta coesfeld@indu-light.de
www.indu-light.de

INDU LIGHT
Produktion & Vertrieb GmbH
Webergasse 16
D-95326 Kulmbach
Telefon +49 (0) 9221 69 06 42-0
Faks +49 (0) 9221 69 06 42-2
E-posta kulmbach@indu-light.de
www.indu-light.de

INDU LIGHT
AG / SA
Industriestrasse 23
CH-6215 Beromünster LU
Telefon +41 (0) 41 932 41 00
Faks +41 (0) 41 932 41 05
E-posta info@indu-light.ch
www.indu-light.ch

INDU LIGHT
Tageslicht- und BrandschutzTechnik 
Vertriebs GmbH
D’Orsay-Gasse 4/1
A-1090 Viyana
Telefon +43 (0) 1 319 25 00
Faks +43 (0) 1 319 25 00 25
E-posta  contact@indu-light.at
www.indu-light.at

Duman ve ısı tahliye sis-

temleri ve havalandırma

Yenileme ve bakım

Topline ELS
Proline

Skyline Shedline Highline 
  

Sideline 

Vela Leo Lyra Virgo

Yenileme Bakım
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