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Καηαζθεπή θαη Εκπνξία Κνπθσκάησλ
• Τάιαληα ΤΚ84100 Σύξνο, Τει/Φαμ : 2281077510
• Παπαλαζηαζίνπ & Ειιεζπόληνπ 18 ΤΚ18756 Κεξαηζίλη
Τει: 2104626713 - Φαμ: 2104615663 - email: info@smartframes.gr

Γενική περιγραθή θερμομονωηικού ανοιγομένοσ ζσζηήμαηος Smart 68

SMART68

Τν ζύζηεκα Smart 68 αλήθεη ζηε λέα γεληά ζεξκνκνλσηηθώλ αλνηγόκελσλ
ζπζηεκάησλ κε ρξήζε πεξηκεηξηθνύ κεραληζκνύ θιεηδώκαηνο. Με γλώκνλα ηε δηαηήξεζε ηεο
ελέξγεηαο ζηηο θηηξηαθέο θαηαζθεπέο, ην Smart 68 έρεη ζρεδηαζηεί ώζηε λα πιεξνί πιεζώξα
ιεηηνπξγηθώλ θαη αηζζεηηθώλ πξνδηαγξαθώλ. Φάξε ζηελ επξεία γθάκα πξνθίι, ην ζύζηεκα
πξνζθέξεη πιεζώξα επηινγώλ ζρεδηαζκνύ θαη δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο πνιιώλ ζύλζεησλ
ηππνινγηώλ, όπσο παξάιιειεο ζπξόκελεο θαη αλαθιηλόκελεο πόξηεο (ηύπνο VW) . Τν ζύζηεκα
Smart 68 έρεη θύιιν πιάηνπο 68 mm (πξνθίι κε ειαθξηά θακπύιε) θαη κε ηελ εθαξκνγή
πξσηνπνξηαθνύ ζρεδηαζκνύ πνιπακηδίσλ κήθνπο 24 mm, πξνζδίδεη ραξαθηεξηζηηθά αλώηεξσλ
επηδόζεσλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ, κε δείθηε ζεξκνκόλσζεο Uf = 1,9 W/m2Κ θαη δείθηε
ερνκόλσζεο πνπ πξνζεγγίδεη ηα 42 dB.

Γενικά ταρακηηριζηικά












Υςειή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο (ζεξκνκόλσζε) ράξε
ζηηο ρακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε Uf
Εμαηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πδαηνζηεγαλόηεηαο θαη
ερνκόλσζεο ζηελ θαηεγνξία ηνπ (68mm)
Λύζεηο γηα όιεο ηηο θαηαζθεπαζηηθέο αλάγθεο
Άςνγε ζρέζε πνηόηεηαο/θόζηνπο
Μέγηζηε αζθάιεηα ιόγσ ρξήζεο πνιιαπιώλ
πεξηκεηξηθώλ θιεηδαξηώλ
Δπλαηόηεηα ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ζε νπνηαδήπνηε
απόρξσζε RAL θαη εηδηθά ζρέδηα απνκίκεζεο μύινπ
(woodgrain).
Η πδαηνζηεγάλσζε εμαζθαιίδεηαη κε θαλάιηα
απνξξνήο ηνπ λεξνύ ζε όια ηα πξνθίι
Τξία EPDM ιάζηηρα ζηεγάλσζεο κε πνιπζάιακν
ζρεδηαζκό θεηξηθνύ ιαζηίρνπ.
Εηδηθά ζρεδηαζκέλε ηάπα εμαζθαιίδεη ηελ απνξξνή
λεξνύ αθόκα θαη ζε ηζρπξνύο αλέκνπο
Εηδηθά ζρεδηαζκέλα πξνθίι γηα ην ζθξάγηζκα ηεο
πόξηαο εηζόδνπ ζην θάησ κέξνο
Δπλαηόηεηα ζπλαξκνιόγεζεο θνπθώκαηνο κε ρξήζε
γσληάζηξαο.
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Τετνικά ταρακηηριζηικά ζσζηήμαηος
Κξάκκα ΕΝΑW6063 (Al Mg 0.7Si)
Σθιεξόηεηα: 12 Webster
Ειάρηζην πάρνο βαθήο: 75μm
Πάρνο ησλ πξνθίι: 1,4mm
Πιάηνο πνιπακηδίσλ: 24mm - 30mm
Μέγηζηεο δηαζηάζεηο θύιινπ πεξηκεηξηθνύ κεραληζκνύ (ΠxΥ):
1,1m τ 2,3m
Μέγηζην βάξνο θύιινπ πεξηκεηξηθνύ κεραληζκνύ: 140Kgm
Αλνρέο δηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε: ΕΝ 12020-2.
Ηρνκόλσζε: 42db
Αληηδηαξξεθηηθή πξνζηαζία: WK2
Χαρακηηριζηικά θερμομόνωζης ζσζηήμαηος (από IFT
Rosenheim Institute)
Θεξκνκόλσζε, EN 10077-2: 1,9 - 2,7 W/m2Κ
Υδαηνζηεγαλόηεηα, EN 12208: Ε1950
Αεξνδηαπεξαηόηεηα, EN 12207: 4
Αληνρή ζε αλεκνπίεζε, EN 12210: C5

Βαζικές διαζηάζεις ζειράς
Σηαζεξό πιαίζην (ειάρ. βάζνο)
Πιαίζην θύιινπ (ειάρ. βάζνο)
Ειάρ. ύςνο - Σηαζεξό πιαίζην θαη θύιιν
Πάρνο πάισζεο
Μέγ. πιάηνο θύιινπ x ύςνο θύιινπ
Πιάηνο θύιινπ x Μέγ. ύςνο θύιινπ

67,5mm
67,5mm
82,5mm
24mm to 36mm
1200mm x 1800mm
950mm x 2300mm

Σηηο θαηαζθεπέο ρξεζηκνπνηνύκε
δηπινύο ή ηξηπινύο παινπίλαθεο κε
θξύζηαιια ηεο εηαηξείαο Saint-Gobain.

Οη πεξηκεηξηθνί κεραληζκνί
θιεηδώκαηνο, θαζώο θαη νη θιεηδαξηέο
πνξηώλ είλαη ηεο εηαηξείαο Siegenia.

