
Designed by 

Made and designed in Slovakia

Velio je unikátny produkt, ktorý kombinuje svietidlo 
a vzduchotechnickú výustku do jedného stropného 
prvku tak, aby spĺňal vysoké nároky architektov na 
jednoduchú uniformnú štruktúru stropov.

Velio je vhodný pre tak veľké otvorené priestory 
ako aj malé miestnosti akými sú toalety. Je určený 
do kancelárskych priestorov aj rodinných domov.

Môže byť použitý ako samostatné svietidlo, výustka 
alebo kombinácia obidvoch. Bene�tom je menej 
prvkov na strope ako zvyčajne.

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

Producer/Hersteller/Výrobca:
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



Telo:
- základňa pre všetky komponenty
 multispotu
- má nominálny pripojovací rozmer pre
 vzduchotechnické potrubie s Ø 125 mm
- univerzálne pre všetky typy
 dekoratívnych panelov

Regulácia prietoku vzduchu:
- plynule nastaviteľná pre 20 – 100 %
- s indikáciou stavu otvorenia

Filter:
- pre jemnú �ltráciu vzduchu
- aby prach nešpinil stropy ani potrubia
- čistiteľný a tiež ľahko vymeniteľný
- z PU peny

Difúzny diel:
- s minimálnou stratou svetla - vyrobený 
 z plexiskla s vysoko difúznym aditívom
- rozptyľuje svetlo tak, že nie je vidieť   
 jednotlivé svietiace LED body

De�ektor:
- slúži ako pasívny chladič LED modulu
- vyrobený z inovatívneho teplo-vodivého  
 plastu, ktorý nebol v takom rozsahu   
 doposiaľ použitý
- smeruje tok vzduchu
- je prihlásený na patentovú ochranu

LED modul:
- poskytuje dobré osvetlenie menších
 miestností – 1280 lm (3000 K)/ 1340 lm  
 (4000 K), čo je ekvivalent 100 W 
 klasickej žiarovky
- má minimálnu spotrebu pre úspornú
 prevádzku – 13,2 W
- životnosť: 50 000 prevádzkových hodín
- na výber dve farby svetla: 3000 K (teplá
 biela) a 4000 K (neutrálna biela) Dekoratívny panel:

- pre nehlučný prívod / odvod vzduchu
 s objemovým prietokom do 70 m3/h
- vyrobený z materiálu odolného voči UV
 žiareniu
- štandardne v troch farebných
 vyhotoveniach: biela, čierna, antracitová
- s nadčasovým dizajnom navrhnutým
 Michalom Staškom


