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Rozmieszczenie oraz rozmiary pasm świetlnych
systemu BAL UNILIGHT 2000

Pasma świetlne systemu BAL UNILIGHT 
2000 stanowią doświetlenie światłem 
naturalnym dużych obiektów takich jak hale 
produkcyjne, magazyny, wszędzie tam gdzie 
za p ew n i ą  o pt y m a l n e  d o św i et l e n i e 
przestrzeni wewnątrz budynku, przy 
jednoczesnym obniżeniu kosztów zużycia 
energii elektrycznej.

Na połaci dachu jest możliwe dowolne ich usytu-
owanie zarówno wzdłuż kalenicy, symetrycznie po 
obu jej stronach, jak również prostopadle do niej. 
Pasma świetlne BAL UNILIGHT 2000 mogą być 
wykonane w szerokości z zakresu 1,2 - 6,0 m.



Sposoby montażu wraz z obróbką dekarską



Pasmo z funkcją oddymiania

siłownik elektryczny 230/24V

siłownik elektryczny 230V/24V

siłownik pneumatyczny

Pasmo z funkcją wentylacji
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czujnik 
deszczu i wiatru

centrala pogodowa

przycisk 
do wentylacji

czujnik 
deszczu i wiatru

centrala pogodowa

przycisk 
do wentylacji

skrzynka sterownicza
z modułem

elektrycznymcentrala SAP

czujka dymu

termobezpiecznik
alkoholowy

Pasma świetlne mogą być wyposażone w kwatery otwierane, zapewniające 
przewietrzenie pomieszczenia. Funkcja przewietrzenia zapewniona jest za 
pomocą siłowników elektrycznych 230V/24V z przyciskiem przewietrzenia 

Pasma świetlne mogą być wyposażone w kwatery otwierane, zapewniające 
w czasie pożaru oddymianie pomieszczeń. Funkcja oddymiania jest 
zapewniona poprzez automatyczne sterowanie siłownikiem pneuma-
tycznym, podłączonym do centralki sterującej. 

ręcznego, jak również przez centralę sterującą.



Badania i atesty

Klasyfikacja NR 01504/13/Z00NK, tj. raport z badań przeprowadzonych w Zakładzie Konstrukcji i Elementów 
Budowlanych ITB w Warszawie, badania przeprowadzone zostały na podstawie Normy PN-EN 14963:2006.

  Dla każdego wyrobu wystawiamy deklarację właściwości użytkowych.

Klasyfikacja NR 1041.2/13/Z00NK, tj. raport z badań przeprowadzonych w Zakładzie Badań Ogniowych 
ITB w Warszawie, badania przeprowadzone zostały na podstawie Normy PN-EN 13501-5+A1:2010. 

  Pasmo zostało sklasyfikowane w zakresie zachowania na oddziaływanie ognia zewnętrznego B (t ) roof 1



Płyty poliwęglanowe

Podstawa podłużna pasma1 Podstawa poprzeczna pasma2 Łącznik podstawy podłużnej 
(ceownik z blachy zimnogiętej) 

3 Łącznik narożny podstawy4

Łącznik ściągu podstawy5 Ściąg podstawy6

Śruba M8x16 wg PN/M-82105
Podkładka 8,4 wg PN/M-82005
Nakrętka M8 wg PN/M-82144 

7

8

9
Wkręt samogwintujący – GTRW10

Profile startowe – PS
– zależne od rozpiętości pasma

11 Uszczelka – S-156212 Profil boczny dolny – PBD13 Profil boczny górny – PBG14

Profile samonośne – PN
– zależne od rozpiętości pasma

15 Uszczelka – S-22916 Listwa dociskowa – LD17
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Elementy składowe systemu
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Schemat budowy pasma



11 Blachprofil 2 Sp. z o.o.
w Grojcu

12 ALMOT Mikołaj Sibora sp. k.
w Gniewkówcu

15 Thoni Alutec Sp. z o.o.
w Stalowej Woli
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01 ABB Sp. z o.o.
w Aleksandowie Łódzkim

02 Wiśniowski 
w Wielogłowach

03 Feerum S.A
w Chojnowie

04 Caterpillar Poland Sp. z o.o.
w Janowie Lubelskim

05 ARP S.A.
w Mielcu/EURO-PARK Mielec

06 Fortaco JL Spółka z o.o.
w Janowie Lubelskim

07 Borimex Sp. z o.o.
w Borowej k/ Mielca

08 Jennmar Merol Sp. z o.o.
w Stalowej Woli

09 Wobi-Stal Sp. z o.o.
w Stalowej Woli

10
Uniwheels Produc�on (Poland)
Sp. z o.o.
w Stalowej Woli

13
UTC CCS Manufacturing Polska
Sp. z o.o.
w Ropczycach

14
"Autorud" Stanisław Górski
Stanisław Sobiło Spółka Jawna
w Rzeszowie

Przykładowe realizacje:



Balkar Technology Sp. z o.o.

ul. Towarowa 36, 28-200 Staszów

tel. +48 15 864 23 79

www.balkar.pl

biuro@balkar.pl


