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Ó òðàâí³ êîìïàí³ÿ VELUÕ ïðåäñòàâè-
ëà îíîâëåíó ïðîãðàìó ç ïðîåêòóâàííÿ 
îñâ³òëåííÿ ìàíñàðäè Daylight Visualizer. 
Ïåðåâàãà íîâî¿ âåðñ³¿ ïîëÿãàº ó òîìó, ùî ¿¿ 
ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè íå ëèøå äëÿ ïîõè-
ëèõ, àëå é äëÿ ïëîñêèõ äàõ³â.

Çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè ìîæíà ï³ä³áðàòè 
îïòèìàëüíó ê³ëüê³ñòü â³êîí òà ¿õíº ðîçòàøó-
âàííÿ. Âîíà ìîäåëþº ÿñêðàâ³ñòü îñâ³òëåí-
íÿ òà êîåô³ö³ºíò ðîçñ³þâàííÿ äåííîãî 
ñâ³òëà. Â³çóàëàéçåð âèêîðèñòîâóþòü íà 
åòàï³ ïðîåêòóâàííÿ, ñòâîðþþ÷è 3D-çîáðà-
æåííÿ é àí³ìàö³þ ïðèì³ùåíü ðàçîì ³ç â³ê-
íàìè, äâåðèìà ³ ìåáëÿìè. Ùîá ïîëåãøèòè 

ðîáî÷èé ïðîöåñ ³ çàáåçïå÷èòè ãíó÷ê³ñòü ó 
âèáîð³ ìîäåëåé, ïðîãðàìà VELUX Daylight 
Visualizer äàº çìîãó ³ìïîðòóâàòè ñòâîðåí³ 
3D-ìîäåë³ â ³íæåíåðíó ïðîãðàìó CAD.

Íà îñâ³òëåííÿ ê³ìíàò çíà÷íîþ ì³ðîþ 
âïëèâàþòü ïàðàìåòðè íàâêîëèøíüîãî 
ñåðåäîâèùà òà ì³ñöåâîñò³ áóä³âíèöòâà. 
VELUX Daylight Visualizer âðàõîâóº ö³ ôàêòî-
ðè ïðè ìîäåëþâàíí³ îñâ³òëåííÿ òà ï³äáîð³ 
ê³ëüêîñò³ é ðîçì³ð³â â³êîí.

Daylight Visualizer º äîñòóïíèì ³íñòðóìåí-
òîì äëÿ ìîäåëþâàííÿ é àíàë³çó îñâ³òëåííÿ 
áóäèíêó. Ïðîãðàìó â³çóàë³çàö³¿ ñâ³òëà VELUX 
â³äð³çíÿº â³ä ³íøèõ ïðîäóêò³â ìîäåëþâàííÿ 
øâèäê³ñòü ³ ïðîñòîòà ó âèêîðèñòàíí³. Âîíà 
ìàº ³íòó¿òèâíî çðîçóì³ëèé ³íòåðôåéñ. Ïðî-
ãðàìà ðîçðàõîâàíà ÿê íà ïðîôåñ³éíèõ àðõ³-
òåêòîð³â òà ³íæåíåð³â, òàê ³ íà êë³ºíò³â êîì-
ïàí³¿ VELUX, ÿê³ íå ìàþòü ñïåö³àëüíèõ çíàíü 
ó ñôåð³ áóä³âíèöòâà. Òèï ïðèì³ùåííÿ íå ìàº 
çíà÷åííÿ. Ïðîãðàìà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ 
ïðîåêòóâàííÿ é àíàë³çó äåííîãî ñâ³òëà â 
îô³ñíèõ òà àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóä³âëÿõ, øêîëàõ 
³ äèòñàäêàõ, à òàêîæ ó ïðèâàòíèõ áóäèíêàõ.

Ïðîãðàìà VELUX Daylight Visualizer 
ðîçðîáëåíà êîìïàí³ºþ Luxion. Âîíà ïðîé-
øëà ñåðòèô³êàö³þ íà â³äïîâ³äí³ñòü ñòàí-
äàðòó CIE 171:2006. Ïðîãðàìíå çàáåçïå-
÷åííÿ îíîâëþºòüñÿ ³ ìîäåðí³çóºòüñÿ ìàéæå 
ùîðîêó. Îíîâëåíà ïðîãðàìà VELUX Daylight 
Visualizer º ó â³ëüíîìó äîñòóï³ íà ñàéò³ viz.
velux.com. Íà öüîìó ñàéò³ òàêîæ ìîæíà 
çíàéòè ³ íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê, ÿêèé íàî÷íî 
ïîêàçóº, ÿê êîðèñòóâàòèñÿ ïðîãðàìîþ.

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ 
ïðî êîìïàí³þ VELUX ìîæíà çíàéòè 

íà ñàéò³ www.velux.ua

VISUALIZER ВІД VELUX ДАЄ ЗМОГУ МОДЕЛЮВАТИ ПРИРОДНЕ 
ОСВІТЛЕННЯ У МАНСАРДІ ТА ПРИМІЩЕННЯХ З ПЛОСКИМ ДАХОМ

Ïðè ñïîðóäæåíí³ íîâèõ 
òåðì³íàë³â ó Ëüâîâ³ é 
Äîíåöüêó äëÿ òåïëî³çîëÿö³¿ 
ôóíäàìåíòó, ôàñàäó é ï³äëî-
ãè áóëè âèêîðèñòàí³ ïëèòè ç 
åêñòðóäîâàíîãî ï³íîïîë³ñ-
òèðîëó PENOBOARD

Çîêðåìà, äëÿ ôàñàäó 
ïëèòè òîâùèíîþ 50 ìì, äëÿ 
ï³äëîãè – òîâùèíîþ 30 ìì. 
Çàãàëîì íà îá’ºêòàõ ì³æíà-
ðîäíèõ àåðîïîðò³â Ëüâ³â ³ 
Äîíåöüê òåïëî³çîëÿö³éíèìè 
ìàòåð³àëàìè PENOBOARD 
áóëî óòåïëåíî á³ëüøå 30 
òèñ.ì2.

«Ó õîä³ òåíäåð³â ãåíï³äðÿä-
íèêè ñòàâèëè âèñîê³ âèìîãè 
äî ³çîëÿö³éíîãî ìàòåð³à-
ëó: âîëîãîíåïðîíèêí³ñòü, 
äîñòàòíÿ ñèëà ñòèñêó, ñò³é-
ê³ñòü äî ðóéíóâàíü ³ íàä³é-
íà òà äîâãîâ³÷íà òåðìî³-
çîëÿö³ÿ. Â³äïîâ³äí³ñòü óñ³ì 
âèùåïåðåë³÷åíèì õàðàê-
òåðèñòèêàì, à òàêîæ òå, ùî 
óñÿ ïðîäóêö³ÿ PENOBOARD 
âèãîòîâëåíà ç âèêîðèñòàí-

íÿì àíòèï³ðåí³â ³ ìàòåð³àë 
íàëåæèòü äî êëàñó ãîðþ-
÷îñò³ Ã1, äàëè çìîãó íàøèì 
äèñòðèá’þòîðàì ³ äèëåðàì 
çäîáóòè ïåðåìîãó â ïðîâå-
äåíèõ êîíêóðñàõ», – ðîç-
ïîâ³â Áîðèñ ªìåöü, äèðåê-
òîð ³ç ìàðêåòèíãó é çîâí³ø-
íüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ÒÌ PENOBOARD.

Çâè÷àéíî, âèçíà÷àëüíèì 
ôàêòîðîì ó âèáîð³ ìàòåð³à-
ëó äëÿ òåïëî³çîëÿö³¿ ï³äëîãè 
º ñèëà ñòèñêó. Ó áóä³âíèöòâ³ 
âàæëèâî, ùîá çàñòîñîâóâà-
íèé ìàòåð³àë áóâ ì³öíèì ïðè 
âèêîðèñòàíí³ íà íåð³âíèõ, 
íåîäíîð³äíèõ ïîâåðõíÿõ. 
Åêñòðóäîâàíèé ï³íîïîë³ñ-
òèðîë PENOBOARD â³äð³ç-
íÿºòüñÿ íå ëèøå âèñîêîþ 
ì³öí³ñòþ ïðè êîìïðåñ³¿, àëå 
é åëàñòè÷í³ñòþ. Öå äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü óñòàíîâëþâàòè éîãî 
íà íåð³âí³ ïîâåðõí³, ï³ääà-
âàòè ìàêñèìàëüíèì íàâàí-
òàæåííÿì, âèêîðèñòîâóâàòè 
äëÿ òåïëî³çîëÿö³¿ ï³äëîãè. 

Îêð³ì òîãî, PENOBOARD 
ìàº íèçüêó òåïëîïðîâ³ä-
í³ñòü, ùî çàáåçïå÷óº éîìó 
ïåðø³ñòü ñåðåä òåïëî³çî-
ëÿö³éíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ 
îáëèöþâàííÿ ôàñàä³â 
áóäèíê³â. Âèçíà÷àëüíîþ 
õàðàêòåðèñòèêîþ ïðè âèá-
îð³ ëèöþâàëüíîãî ìàòåð³à-
ëó äëÿ òåïëî³çîëÿö³¿ º éîãî 
âîäîïîãëèíàííÿ, îñê³ëüêè 
ðå÷îâèíà, ùî âáèðàº âîëî-
ãó, ñóòòºâî âòðà÷àº ñâî¿ 
òåïëî³çîëÿö³éí³ âëàñòèâî-
ñò³ ó ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿. 
PENOBOARD, ùî ìàº ì³í³-
ìàëüíå âîäîïî ãëèíàííÿ, 
çáåð³ãàº ñâî¿ òåïëî³çî-
ëÿö³éí³ õàðàêòåðèñòèêè 
ïðîòÿãîì óñüîãî òåðì³íó 
åêñïëóàòàö³¿. Âèêîðèñòàí-
íÿ ïëèò ç åêñòðóäîâàíîãî 
ï³íîïîë³ñòèðîëó â áóä³â-
íèöòâ³ ïðîäîâæóº òåðì³í 
åêñïëóàòàö³¿ áóäèíêó áåç 
êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó â 2-
3 ðàçè.  

Áóä³âåëüíèêè, ùî çàéìà-
ëèñÿ òåïëî³çîëÿö³ºþ áóäèíê³â 
àåðîïîðò³â ó Ëüâîâ³ é Äîíåöü-
êó, âèñîêî îö³íèëè ïðîñòîòó é 
âèñîêó øâèäê³ñòü ìîíòàæó 
ïëèò PENOBOARD, ùî ëåãêî 
ï³ääàþòüñÿ îáðîáö³. Äëÿ ïðè-
ïàñóâàííÿ íåìàº íåîáõ³äíîñò³ 
ó äîäàòêîâîìó óñòàòêóâàíí³: 
ïëèòè ëåãêî ð³çàòè ðó÷íèì 
íîæåì, ñêëå¿òè ¿õ ìîæíà çà 
äîïîìîãîþ ìàñòèê, ã³ïñîâèõ 
ðîç÷èí³â, ÏÂÀ òà êëåþ.

Ôîòî íàäàíî 
ÃÏ «Äèðåêö³ÿ ç áóä³âíèö-
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