Investícia s r˘chlou
návratnosÈou. Energeticky
úsporné okná TROCAL

Energeticky úsporné okná TROCAL.
MôÏete s nimi poãítaÈ
Staré okná sú príãinou enormn˘ch energetick˘ch strát. Odkladanie ich
v˘meny vás zbytoãne stojí peniaze. Dne‰né moderné rie‰enia
s energeticky úsporn˘mi profilmi, tepelno-izolaãn˘mi sklami a správne
zabudovan˘m tesnením sú investíciou, ktorá sa oplatí.
Hodnota Uw vyjadruje, koºko tepla uniká z vykurovaného objektu
plochou okna. Platí tu základné pravidlo - ãím niÏ‰ia je hodnota Uw,
t˘m je okno energeticky úspornej‰ie. UÏ so ‰tandardn˘mi sklami dosahuje
Trocal InnoNova_70 lep‰ie hodnoty tepelnej izolácie, ako predpisuje
STN 73 0540. Túto izoláciu je samozrejme e‰te moÏné zv˘‰iÈ pomocou
rôznych skiel.
Ako je moÏné vidieÈ na tepelnej
schéme u oboch okien vºavo
hore, vylep‰ené okná majú
porovnateºnú povrchovú teplotu
ako ostatné stavebné ãasti.
Dochádza k oveºa men‰ím
tepeln˘m stratám a súãasne sa
zvy‰uje tieÏ komfort a tepelná
pohoda obytn˘ch priestorov.

Sklo

Prehºad ‰tandardn˘ch hodnôt definujúcich prestup tepla oknom.
Nové hodnoty

Ug
U g = Teplo, ktoré uniká
sklom znútra von.

UW

Ψg

U W = Teplo, ktoré uniká
z celej plochy okna
zvnútra von.

Ψg = Psí = Lineárny stratov˘
súãiniteº.

Uf

Profil

U f = Teplo, ktoré uniká v oblasti
rámu zvnútra von.

Z domu uniká tepelná energia na mnoh˘ch miestach.
U‰etrite pohodlne aÏ 1/3 nákladov na vykurovanie pomocou
nov˘ch okien TROCAL.

Tepelne izolovaÈ znamená ‰etriÈ energiu
a zniÏovaÈ náklady na vykurovanie.
Jednoduché sklo 4 mm.

Vonkaj‰í
priestor
–5 °C

Vnútorná strana
okennej tabule
–2 °C

Vnútorn˘
priestor
20 °C

Izolaãné dvojsklo s pokovenou vrstvou
a medzipriestorom vyplnen˘m inertn˘m plynom.

Vonkaj‰í
priestor
–5 °C

Vnútorná strana
okennej tabule
+16 °C

Vnútorn˘
priestor
20 °C

Izolaãné trojsklo s pokovenou vrstvou
a medzipriestorom vyplnen˘m inertn˘m plynom.

Vonkaj‰í
priestor
–5 °C

Vnútorná strana Vnútorn˘
okennej tabule priestor
+18 °C
20 °C

Pri v˘bere správneho izolaãného skla je nutné
zohºadniÈ orientáciu budovy.
V t˘ch ãastiach budovy, ktoré sú po cel˘
deÀ v tieni sa uplatnia hrub‰ie sklá, ktoré
odráÏajú infraãervené Ïiarenie a t˘m udrÏujú
teplo vo vnútri. Naopak miestnosti, do ktor˘ch
preniká viac slneãného Ïiarenia, vyÏadujú
umiestnenie ten‰ích izolaãn˘ch skiel.

VyÏiadajte si informácie o ìal‰ích parametroch okien Trocal.
Presvedãíte sa napr. o ich akustick˘ch vlastnostiach alebo
bezpeãnostn˘ch ochrann˘ch prvkoch.
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