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Zīms ar gaismu…
Gaisma palīdz mansardu pārvērst par 
pievilcīgām un patīkamām telpām. 
Kļūt par gaismas reži soru var katrs no 
mums. Lai izkrāsotu ar gaismu savas 
mansarda telpas, ņemi talkā FAKRO 
jumta logu piederumus...
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Kāpēc ir nepieciešams izmantot jumta logu piederumus?

Lai radītu patīkamu noskaņu AJP  ARS  ARP  ARF  APS
Jumta logu iekšējo piederumu – ruļļveida aizkaru un žalūziju – galvenais 
uzdevums ir radīt mansarda telpās patīkamu noskaņu. Plašā krāsu gamma 
ļaus tos pieskaņot jebkuras telpas interjeram.

Aizsardzība no karstuma AMZ  ARZ
Jumta logu ārējie piederumi (ārējās markīzes un ruļļveida žalūzijas) karstās 
vasaras dienās ir vislabākā aizsardzība no saules stariem, tie aizsargā man-
sardu no sasilšanas.

Gaismas kontrole  AJP  ARS  ARP  ARF  APS  AMZ ARZ
Ar jumta logu piederumiem ir iespējams regulēt telpās ieplūstošās gaismas 
daudzumu un intensitāti. Saulainās dienās, brīžos, kad vēlamies atpūsties, 
mēs telpas varam aptumšot. Samazinot ieplūstošās gaismas intensitāti, ir 
iespējams izvairīties no gaismas atspulgiem, piemēram, strādājot ar datoru.

Aizsardzība pret UV starojumu AJP  ARS  ARP  ARF  APS  AMZ ARZ
Papildu aizsardzība pret UV starojuma iekļūšanu telpu iekšienē. 
Palīdz aizsargāt telpās esošos priekšmetus no izbalēšanas un dzeltēšanas.

Privātās sfēras aizsardzība  AJP  ARS  ARP  ARF  APS  AMZ ARZ
Jumta logu piederumi aizsargās pret nevēlamu ieskatīšanos telpās un radīs 
privātās sfēras aizsargātības sajūtu.

Viegla montāža un ērta apkalpošana
  AJP  ARS  ARP  ARF  APS  AMS AMZ
FAKRO jumta logu piederumu izmēri ir precīzi piemēroti logu izmēriem, tā-
dēļ to montāža ir ātri un ērti veicama pat nespeciālistam. FAKRO piederumus 
raksturo to augstā kvalitāte, funkcionalitāte un dekoratīvisms. 
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Kuri piederumi vislabāk pasargā telpas no sasilšanas?
No pārāk lielas sasilšanas telpas labāk par iekšējiem piederumiem 
palīdzēs pasargāt jumta logu ārējie piederumi – ārējās markīzes un 
ārējās ruļļveida žalūzijas. Saskaņā ar Vācijas normu DIN 5034-1 tieši ārējie 
logu piederumi tiek rekomendēti kā visefektīvākie, lai pasargātu telpas 
no saules staru ietekmētas sasilšanas. 

Kā tas izskatās patiesībā?
Pilnveidojot savus produktus, kā arī rūpējoties par to lietotāju komfortu, 
firma FAKRO ir veikusi virkni izmēģinājumu ar dažādiem jumta logu 
piederumiem, lai noteiktu to spējas aizsargāt telpas no saules siltuma 
ieplūšanas tajās. Šajā nolūkā tika izveidotas astoņas vienādas pārbaudes 
telpas, kurās vienādos saules starojuma apstākļos atradās vienādi jumta 
logi, kas bija aprīkoti ar dažādiem jumta logu piederumiem. Pārbaude 
tika veikta pie aizvērta loga, mērot temperatūru vairākos punktos virs 
grīdas. Piedāvājam iepazīties ar veikto pārbaužu rezultātiem.

Sargāji sevi no karstuma…

„Vasarās telpas iespēju robežās jāsargā 
no sasilšanas. Vislabāk šim nolūkam 
ir izmantot ārējās ruļļveida  markīzes, 
kuras no ārpuses pārvelk pār loga 
stikloto daļu. Telpu sasilšanu izraisa 
globālā izstarojuma absorbcija telpas 
priekšmetos un telpu norobežojošajās 
virsmās (sienās, grīdās). Absorbētais 
izstarojums pārvēršas garo viļņu 
infrasarkanajā (siltuma) starojumā, kas 
noved pie nevēlamas telpu sasilšanas 
vasarā” –DIN 5034-1
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Jumta logu iekšējie piederumi absorbē siltuma starojumu, 
kas iekļūst telpā caur stiklu. Ja tas pārvēršas garo viļņu 
infrasarkanajā (siltuma) starojumā – iekšējie piederumi 
emitē siltumu telpā, darbojoties kā sildītājs. 
Tas karstās, saulainās vasaras dienās, it īpaši dienvidu pusē, 
noved pie nevēlamas telpu sasilšanas.

Sargāji sevi no karstuma…

Ārējie jumta logu piederumi absorbē saules starojumu jau 
pirms stikla un emitē siltumu uz āru, neļaujot sasilt mansarda 
telpām.

Iepriekš minētie pārbaužu rezultāti pierāda, ka ārējie jumta logu 
piederumi (ārējā ruļļveida žalūzija un ārējā markīze) vislabāk pasargā 
no saules siltuma. Ņemot vērā šādus apstākļus – siltumu ierobežojošo 
efektu, cenu un vienkāršo montāžu – vislabākā aizsardzība pret saules 
siltumu ir ārējā markīze. 

siltuma caurlaidība %

-  logam bez piederumiem  -59%g =0.59
-  logam ar  ruļļveida aizkaru no gaismas necaurlaidīga auduma  

 -35%g =0.35
-  logam ar ārējo markīzi (atkarībā no materiāla)  

 -4-14% g =0.04-0.14

Ārējā markīze aizsargā pret siltumu astoņas reizes efektīvāk nekā 
ruļļveida aizkars ar  gaismas necaurlaidīgu audumu. 

Aprīkojot FAKRO jumta logu ar ārējo markīzi un kādu no 
iekšējiem jumta logu piederumiem, mansarda telpās tiek panākts 
visaugstākais komforta līmenis, kas garantē aizsardzību pret 
saules siltumu un rada mājīgumu telpu iekšienē.   
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Maksimālā mansarda telpu temperatūra karstās vasaras dienās atkarībā no izmantoto jumta logu piederumu veida
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ŽALŪZIJAS AJP, AJP-E, AJP-B 
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Gaisma Tavās rokās…
Žalūzijas AJP ir populārs jumta logu piederums, ar kura palīdzību ir 
iespējams regulēt telpā ieplūstošās gaismas daudzumu. Žalūzijas pasargā 
no pārāk lielas saules staru iekļūšanas telpā un kalpo kā dekoratīvais ele-
ments. Žalūziju sānu vadulas ļauj telpas labāk pasargāt no gaismas.

FAKRO jumta logu žalūzijas atkarībā no to vadības veida ir pieejamas 
šādās variācijās:
— žalūzijas AJP ar manuālo vadību;
— žalūzijas AJP-E (to vadībai nepieciešams 24 V elektromotors); 
— žalūzijas AJP-B (to komplektā ietilpst elektromotors, kura darbību 

nodrošina baterijas. Šo žalūziju apkalpošanai izmanto pulti).

Žalūzijām AJP-E un AJP-B ar elektrisko piedziņu ir iespējams mainīt tikai 
plāksnīšu atvēruma leņķi. Žalūzijas AJP-E ir iespējams izmantot tikai tad, 
ja logs ir aizvērts.
Lai apkalpotu augstu iebūvētas AJP žalūzijas, kurām ir iespējama tikai 
manuālā vadība, tiek piedāvāts izmantot universālo teleskopisko stieni 
ZST. 

Raksturojums:
— ienākošās gaismas daudzuma regulēšanas iespēja, mainot plāksnīšu 

atvēruma leņķi;
— gaismas plūsmas vadīšanas iespēja;
— aizsardzība pret UV starojumu;
— daļēja aizsardzība no saules siltuma (sk. 5. lpp.);
— aizsedz iekštelpas no nevēlamiem skatieniem;
— iespēja daļēji aizsegt logu. 

Alumīnija žalūzijas ļauj aptumšot telpu, kā arī, 
mainot to atvēruma leņķi, regulēt telpā ieplūstošās 
gaismas daudzumu

Žalūzijas AJP-E ir iespējams regulēt ar 
virsapmetuma slēdzi vai pulti.

Žalūzijas AJP-B regulē ar pulti.
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RUĻĻVEIDA AIZKARS ARS
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Dzīvo krāsaini…
Standarta ruļļveida aizkari ARS gan pasargā telpas no gaismas, gan arī 
kalpo kā dekoratīvs elements. Izmantojot trīs stiprinājumu pārus, aiz-
karus iespējams nofiksēt dažādos stāvokļos. Aizkars ir izgatavots no 
poliestera auduma, kuru ar atsperes palīdzību ir iespējams sarullēt un 
paslēpt estētiskā alumīnija kasetē. Plašā krāsu gamma (ir pieejami gan 
vienkrāsaini aizkari, gan aizkari ar zīmējumu) ļauj tos pieskaņot jebkuras 
telpas dizainam.

Ruļļveida aizkarus ARS apkalpo manuāli, bet augstāk uzstādītu logu 
aizkaru apkalpošanai izmanto universālo teleskopisko stieni ZST.

Raksturojums:
— iespējams pakāpeniski ierobežot gaismas ieplūdi;
— iespēja novietot aizkaru trijās dažādās pozīcijās;
— aizkars ir ievietots estētiskā alumīnija kasetē;
— pilnībā aizverot aizkaru, telpas tiek pasargātas no nevēlamiem 
 skatieniem;
— daļēja aizsardzība no saules siltuma (sk. 5. lpp.);
— aizsardzība pret UV starojumu;
— plaša toņu palete. 

Alumīnija kasete, kurā ir ievietots auduma rullītis

Aizkara nostiprināšana
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II grupa
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RUĻĻVEIDA AIZKARI ARP, ARP-E

16



Izdekorē telpas...
Ruļļveida aizkari ARP ir dekoratīvs dizaina elements un saulainās dienās 
telpās rada patīkamu puskrēslu. Pateicoties sānu vadulām aizkaru var 
novietot vēlamajā pozīcijā.  
Plašā krāsu gamma (ir pieejami gan vienkrāsaini aizkari, gan aizkari ar 
zīmējumu) ļauj tos pieskaņot jebkuras telpas dizainam.

Ruļļveida aizkari ARP, atkarībā no to vadības veida ir pieejami sekojošās 
variācijās:
— ARP - ar manuālo vadību,
— ARP-E - ar elektrisko vadību 
Ruļļveida aizkaru ar elektrisko vadību ARP-E ir iespējams izmantot tikai 
tad, ja logs ir aizvērts.
Lai apkalpotu augstu uzstādītus ruļļveida aizkarus ARP, tiek piedāvāts 
izmantot universālo teleskopisko stieni ZST.

Raksturojums:
— iespējams pakāpeniski ierobežot gaismas ieplūdi,
— aizkaru iespējams nofiksēt jebkurā stāvoklī,
— pilnībā aizverot aizkaru, telpas tiek pasargātas no nevēlamiem ska-

tieniem,
— daļēja aizsardzība no saules siltuma (sk. 5. lpp.),
— plaša toņu palete.

Sānu vadulu dēļ aizkaru var novietot vēlamajā 
pozīcijā.

17

Aizkarus ARP-E ir iespējams regulēt ar 
virsapmetuma slēdzi vai pulti



Ruļļveida aizkaru ARP, ARP-E audumu krāsas
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RUĻĻVEIDA AIZKARI ARF, ARF-E 
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Nakts dienas laikā…
Aizkari ARF nodrošina pilnīgu tumsu telpā pat vissaulainākajā laikā. Sānu 
vadulas, speciāla, blīvējoša apmale aizkara lejasdaļā, kā arī īpašā termo-
stop aizsargkārta uz auduma aiztur gaismas plūsmu un ierobežo siltuma 
iekļūšanu telpā. Sānu vadulu dēļ aizkaru var novietot vēlamajā pozīcijā, 
kā arī pilnībā aptumšot telpu, gadījumā, ja rodas tāda nepieciešamība.

Ruļļveida aizkari ARF atkarībā no to vadības veida ir pieejami šādās va-
riācijās:
— ARF – ar manuālo vadību;
— ARF-E –  ar elektrisko vadību.
Ruļļveida aizkaru ar elektrisko vadību ARF-E ir iespējams izmantot tikai 
tad, ja logs ir aizvērts.

Lai apkalpotu augstu uzstādītus ruļļveida aizkarus ARF, tiek piedāvāts 
izmantot universālo teleskopisko stieni ZST.

Raksturojums:
— iespējams pakāpeniski ierobežot gaismas ieplūdi, kā arī pilnībā ap-

tumšot telpu;
— daļēja aizsardzība no saules siltuma (sk. 5. lpp.);
— pilnībā aizverot aizkaru, telpas tiek pasargātas no nevēlamiem ska-

tieniem;
— aizsardzība pret UV starojumu;
— ierobežo siltuma izplūšanu no telpas ziemā;
— aizkaru iespējams nofiksēt jebkurā stāvoklī;
— viegli kopjami;
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Aizkarus ARF-E ir iespējams regulēt ar virsap-
metuma slēdzi vai pulti.

Sānu vadulas ļauj aizkaru novietot vēlamajā 
pozīcijā un aptumšot telpu.
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Ruļļveida aizkaru audumi ar zīmējumu



PLISĒTIE AIZKARI APS
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Radi ap sevi skaistumu …
Plisētie aizkari APS ir elegants un dekoratīvs dizaina elements, caur tiem 
telpās ieplūst maiga izkliedēta gaisma. Audums ir krokots, tāpēc tas 
vienmēr saglabā savu formu. Balti nokrāsotās alumīnija sānu vadulas 
ļauj aizkaru novietot vajadzīgajā stāvoklī. 

Plisētos aizkarus iedala divās grupās :
I grupa aizkari izgatavoti no auduma, kas ierobežo gaismas ieplūšanu 

telpā;
II grupa aizkari izgatavoti no termo-stop auduma, kas ierobežo gais-

mas un siltuma ieplūšanu telpā

Raksturojums:
-— rada interesantus gaismas efektus;
-— iespējams regulēt ieplūstošās gaismas daudzumu;
-— daļēja aizsardzība no saules siltuma (sk. 5. lpp.);
-— aizsardzība pret UV starojumu;
-— sānu vadulu dēļ aizkaru iespējams nofiksēt vēlamajā pozīcijā.
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Sānu vadulu dēļ aizkaru var novietot vēlamajā 
pozīcijā
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INSEKTU TĪKLS AMS
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INSEKTU TĪKLS AMS

Nraucs miers…
Insektu tīkls AMS pasargā no odiem un citiem kukaiņiem, tādējādi 
nodrošinot iedzīvotājiem mierīgu atpūtu. Insektu tīkls ļauj atstāt atvērtu 
jumta logu, nebaidoties par to, ka telpā varētu iekļūt kukaiņi.
Insektu tīkls ir izgatavots no pelēka PVC materiāla. Tīkls ir ievietots 
alumīnija rāmi, ko piestiprina pie loga ailas ārējās malas.

Raksturojums:
— aizsargā telpas no odu un citu kukaiņu iekļūšanas tajās;
— neierobežo gaismas iekļūšanu telpās
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Insektu tīkla konstrukcija nodrošina pilnīgu 
aizsardzību pret kukaiņu iekļūšanu telpā.

Aizsargsiets no PVC materiāla
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Atpūti ēnā…
Ārējās markīzes pat viskarstākajās vasaras dienās lieliski pasargā tel-
pas no saules stariem, vienlaikus būtiski neierobežojot apkārtnes 
pārredzamību. Markīzi piestiprina virs loga un tās izmantošana ne-
samazina loga stiklotās virsmas laukumu. Audums, kas ir nedaudz 
platāks par logu, pilnībā pasargā no gaismas iekštelpās arī tad, ja logs 
ir atvērts. Markīzes izgatavo no izturīga stikla šķiedras auduma, kas 
atvaira atmosfēras ietekmi.  Markīzes audumu ar atsperes palīdzību 
ir iespējams sarullēt un paslēpt alumīnija kasetē. Markīzes uzstāda un 
apkalpo no telpas iekšpuses. Markīzes apkalpošanai izmanto komplektā 
esošo 80 cm garo vadības stieni. Ja šāds stieņa garums ir nepietiekams, 
ir iespējams iegādāties 150 cm garu stieni ZSZ.

Markīzu izmantošana:
-  AMZ  izmanto jumta logiem ar eņģēm vērtnes vidū FT un jumta 
 logiem ar eņģēm vērtnes vidū un augšdaļā FPP preSelect;
- AMK izmanto jumta logiem ar eņģēm vērtnes vidū un augšdaļā FK;
- AME izmanto evakuācijas logiem FE.

Ārējās markīzes iedala divās grupās:
I grupa – markīzes izgatavotas no auduma ar 10% caurredzamību; 
II grupa – markīzes izgatavotas no auduma ar 1% caurredzamību.

Raksturojums:
— vislabākā aizsardzība no saules siltuma (sk. 5. lpp.);
— efektīva iekštelpu aptumšošana, būtiski nesamazinot apkārtnes 

pārredzamību;
— aizsardzība pret UV starojumu;
— markīzes izmantošana lietainā laikā samazina lietus radītos 

trokšņus;
— viegla uzstādīšana, kuru iespējams veikt no telpas iekšpuses;
— palīdz izvairīties no gaismas atspulgiem, piemēram, strādājot ar 

datoru.

Efektīva iekštelpu aptumšošana, būtiski nesamazinot 
apkārtnes pārredzamību.

Vienkārša markīzes apkalpošana.
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ĀRĒJĀS RUĻĻVEIDA ŽALŪZIJAS ARZ-H, ARZ-E, 
ARZ Solar, ARK -E



Ārējās ruļveida žalūzijas vajadzības gadījumā ļauj pilnībā aptumšot tel-
pas, aizsargā tās no nepatīkamā karstuma un ārējiem trokšņiem, kā arī 
vienlaikus nodrošina privātuma sajūtu mansardā.
Žalūziju alumīnija plāksnītes no ārpuses ir pārklātas ar poliestera 
pārklājumu, bet no iekšpuses ar speciālu materiālu, kas ierobežo siltuma 
iekļūšanu telpā. 
Lai uzstādītu ārējās ruļveida žalūzijas, nav nepieciešams atrasties uz ju-
mta, to viegli var izdarīt no telpas iekšpuses. 

Ārējās ruļveida žalūzijas atkarībā no to vadības veida ir pieejamas šādās 
variācijās:
— žalūzijas ARZ-H ar manuālo vadību (izmantojot komplektā esošo sviru);
— žalūzijas ARZ-E ar elektrisko vadību (komplektā ietilpst elektromotors); 
— žalūzijas ARK-E ar elektrisko vadību (komplektā ietilpst elektromotors);
— žalūziju ARZ Solar vadību nodrošina saules baterijas, kas ievietotas 

žalūziju korpusā.

Ārējo ruļveida žalūziju izmantošana:
- ARZ-H izmanto jumta logiem ar eņģēm vērtnes vidū FT un jumta 
 logiem ar eņģēm vērtnes vidū un augšdaļā FPP preSelect;
- ARZ-E izmanto jumta logiem ar eņģēm vērtnes vidū FT un jumta 
 logiem ar eņģēm vērtnes vidū un augšdaļā FPP preSelect. 

Raksturojums:
— efektīva aizsardzība no saules siltuma (sk. 5. lpp.);
— ierobežo siltuma izplūšanu no telpas ziemā;
— iespējams aptumšot telpas;
— aizsardzība no nevēlamiem trokšņiem;
— aizsardzība pret UV starojumu;
— aizsedz iekštelpas no nevēlamiem skatieniem; 
— apgrūtina ielaušanos mansarda telpās.

Žalūzijas ARZ-H regulē ar sviras palīdzību

Žalūziju ARZ Solar regulēšanai izmanto pulti.

Žalūzijas ARZ-E un ARK- E ir iespējams regulēt 
ar virsapmetuma slēdzi vai pulti.
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Jumta logu piederumu apkalpošana

Universālais teleskopiskais stienis  ZST ir izga-
tavots no alumīnija un kalpo augstu iebūvētu jumta 
logu un to piederumu (ruļļveida aizkaru ARS, ARF un 
ARP kā arī žalūziju AJP) apkalpošanai. Stieņa ZST stan-
darta garums ir 119 cm, stieni var izbīdīt un nofiksēt 
šādos garumos: 134, 162, 190 un 218 cm.

Stienis ārējo markīžu apkalpošanai ZSZ  
Šo alumīnija stieni izmanto augstāk iebūvētu jumta 
logu ārējo markīžu (AMZ, AMK) apkalpošanai. 
Tā garums ir 150 cm. (Iegādājoties ārējo markīzi, 
komplektā pieejams 80 cm garš vadības stienis.)

Logu slēdzene ZBL
Slēdzeni ZBL uzstāda loga apakšējā daļā, tā ir pare-
dzēta, lai logu nevarētu atvērt no ārpuses. 
Slēdzene arī kalpo kā papildu drošība, gadījumā ja 
mājā bez uzraudzības palikuši mazi bērni.
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Augstāk iebūvētu jumta logu apkalpošana

Ruļļveida aizkaru ARF, ARP 
apkalpošana

Žalūziju AJP apkalpošana Ruļļveida aizkaru ARS 
apkalpošana

Logu slēdzene ZBL



ZTCi/ZRC
Virsapmetuma slēdzis ZTCi ar iebūvētu transforma-
toru un tālvadības pults ZRC ir paredzēti viena FAKRO 
produkta (elektromotora ZC24, ārējās ruļļveida žalūzi-
jas ARZ-E, ruļļveida aizkara ARF-E vai žalūzijas AJP-E) 
apkalpošanai.

Elektriskās vadības sistēmas 

230V

ZKC

ZTC

24V 230V

230V
24V

ZTCi
ZRC

230V

ZTC3iw/ZRC
Centrālais procesors ZTC3iw ar tālvadības pulti ZRC ir 
paredzēts maksimāli trīs FAKRO produktu tālvadībai 
(elektromotoru ZC24, ārējo ruļļveida žalūziju ARZ-E, 
ruļļveida aizkaru ARF-E vai žalūziju AJP-E) apkalpo-
šanai. Papildus iespējams iegādāties virsapmetuma 
slēdzi ZKC.

ZTC
Virsapmetuma slēdzis (astabils) ZTC ar iebūvētu 
transformatoru ir paredzēts viena FAKRO produkta 
(elektromotora ZC24, ārējās ruļļveida žalūzijas ARZ-E, 
ruļļveida aizkara ARF-E vai žalūzijas AJP-E) apkalpo-
šanai.
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