
Designed by 

Made and designed in Slovakia

Velio je unikátní produkt, který kombinuje svítidlo a
vzduchotechnickou výustku do jednoho stropního 
prvku tak, aby splnil vysoké nároky architektů na 
jednoduchou uniformní strukturu stropů.

Velio je vhodné nejen pro velké otevřené prostory, 
ale také pro malé místnosti, jako jsou toalety. Je 
určené do kancelářských prostor a také do rodin-
ných domů

Může být použité jako samostatné svítidlo, výustka, 
nebo v kombinaci obou. Bene�tem je méně prvků na 
stropě jakoobyčejně.

Light/Licht/Svítidlo:
1280 lm (3000 K)
1340 lm (4000 K)
13,2 W
230 V
3000 / 4000 K

Producer/Hersteller/Výrobce:
Doublair, s. r. o.
Pri vinohradoch 9798/269C
831 06 Bratislava-Rača
Slovakia
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Air/Luft/Vzduch:
0-70m3/h (0-20 l/s)
LWA 38dB

13,2 kWh/1000 h



Tělo:
- základna pro všechny komponenty
 multispotu
- má nominální připojovací rozměr pro
 vzduchotechnické potrubí s Ø 125 mm
- univerzální pro všechny typy
 dekorativních panelů

Regulace průtoku vzduchu:
- plynule nastavitelná od 20 - 100 %
- s indikací stavu otevření

Filtr:
- pro jemnou �ltraci vzduchu
- aby prach nešpinil stropy ani potrubí
- čistitelný a také lehce vyměnitelný
- z PU pěny

Difuzní díl:
- s minimální ztrátou světla –
 vyrobený z plexiskla s vysoko difuzním  
 aditivem
- rozptyluje světlo tak, že nejsou
 vidět jednotlivé svítící LED body

De�ektor:
- slouží jako pasivní chladič LED modulu
- vyrobený z inovativního teplo-vodivého
 plastu, který nebyl v takovém rozsahu
 doposud použitý
- směruje tok vzduchu
- je přihlášený na patentovou ochranu

LED modul:
- poskytuje dobré osvětlení menších
 místností – 1280 lm (3000 K)/ 1340 lm
 (4000 K), co je ekvivalent 100 W 
 klasické žárovky
- má minimální spotřebu pro úsporný
 provoz - 13,2 W
- životnost: 50 000 provozních hodin
- na výběr dvě barvy světla: 3000 K 
 (teplá bílá) a 4000 K (neutrální bílá) Dekorativní panel:

- pro nehlučný přívod / odvod vzduchu
 s objemovým průtokem do 70 m3/h
- vyrobený z materiálu odolného na UV
 záření
- standardně ve třech barevných
 vyhotoveních: bílá, černá, antracitová
- s nadčasovým designem navrženým
 Michalem Staškem


