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Informațiile cuprinse în acest document sunt, după cunoștințele noastre, în conformitate cu informațiile și datele tehnice deținute de noi, însă nu reprezintă o garanție conform § 443 BGB. Instrucțiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile și pot varia în cazuri individuale, datorită diversității posibilităților de utilizare și folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligația de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice și de a dezvolta în continuare produsele.

Evoluția izotermei
Calcularea protecției la umezeală și căldură la -5°CAußentemperatur -5 Grad

Calcularea punții termice (valoare ƒ)

Protecția minimă la căldură conform DIN 4108-2 este îndeplinită.
ƒRSI = 0,80 > 0,70

Profil de racordare glaf blaugelb
Calcularea protecției la umezeală
Temperatură exterioară -5°C
Temperatură interioară +20°C

Profil de racordare glaf blaugelb
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Informațiile cuprinse în acest document sunt, după cunoștințele noastre, în conformitate cu informațiile și datele tehnice deținute de noi, însă nu reprezintă o garanție conform § 443 BGB. Instrucțiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile și pot varia în cazuri individuale, datorită diversității posibilităților de utilizare și folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligația de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice și de a dezvolta în continuare produsele.

Evoluția izotermei
Calcularea protecției la umezeală și căldură la -5°C

Außentemperatur -5 Grad
Calcularea punții termice (valoare ƒ)

Protecția minimă la căldură conform DIN 4108-2 nu este îndeplinită.
ƒRSI = 0,61 < 0,70

Profil de racordare glaf blaugelb
Calcularea protecției la umezeală
Temperatură exterioară -5°C
Temperatură interioară +20°C

Profil de racordare glaf fereastră PVC
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Informațiile cuprinse în acest document sunt, după cunoștințele noastre, în conformitate cu informațiile și datele tehnice deținute de noi, însă nu reprezintă o garanție conform § 443 BGB. Instrucțiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile și pot varia în cazuri individuale, datorită diversității posibilităților de utilizare și folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligația de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice și de a dezvolta în continuare produsele.

Evoluția izotermei
Calcularea protecției la umezeală și căldură la -5°C

Außentemperatur -5 Grad

Profil de racordare glaf blaugelb

Calcularea punții termice (valoare Ψ)

10
1.
29
0

10
3.
34
1

Nr. Nume Lungime Valoare U Factor de corecție
U1 U1 1,000 m 4,40 W/(m²K) F_e (1,00)
U2 U2 1,000 m 0,16 W/(m²K) F_e (1,00)

Coeficient de pierdere prin punte termică
Ψ = -0,019 W/(mK)

Profil de racordare glaf blaugelb
Calcularea protecției la căldură
Temperatură exterioară -5°C
Temperatură interioară +20°C
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Informațiile cuprinse în acest document sunt, după cunoștințele noastre, în conformitate cu informațiile și datele tehnice deținute de noi, însă nu reprezintă o garanție conform § 443 BGB. Instrucțiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile și pot varia în cazuri individuale, datorită diversității posibilităților de utilizare și folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligația de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice și de a dezvolta în continuare produsele.

Evoluția izotermei
Calcularea protecției la umezeală și căldură la -5°C

Außentemperatur -5 Grad

Calcularea punții termice (valoare Ψ)

Nr. Nume Lungime Valoare U Factor de corecție
U1 U1 1,000 m 3,79 W/(m²K) F_e (1,00)
U2 U2 1,000 m 0,16 W/(m²K) F_e (1,00)

Coeficient de pierdere prin punte termică
Ψ = +0,340 W/(mK)

Profil de racordare glaf blaugelb
Calcularea protecției la căldură
Temperatură exterioară -5°C
Temperatură interioară +20°C

Profil de racordare glaf fereastră PVC

10
1.
29
0

10
3.
34
1


