DP 180
SLANKIŲJŲ DURŲ SISTEMA

DP

180

PUIKI ŠILUMOS IZOLIACIJA

DP 180 - SISTEMOS SAVYBĖS
Pristatome Jums naują DP 180 sistemos versiją, kurioje įdiegtos
inovatyvios staktos su dviem arba trim bėgeliais, leidžiančios
pasiekti puikius šiluminės izoliacijos parametrus.
Per visą staktos perimetrą panaudotas HPVC izoliacinis profilis. Panaudojant
staktos su trim bėgeliais profilius, galima įrengti kelių staktų sistemą.
Siekiant, kad varčia nesideformuotų nuo temperatūrų skirtumų, varčios
profiliuose yra temperatūrų svyravimams atsparūs terminiai skirtukai.
Atsparumas mechaniniams pažeidimams pasiektas, panaudojant briaunotą
slenksčio profilį, palengvinantį varčios pastūmimą.

Nuotrauka: individualus gyvenamasis namas

yawal.com

SISTEMOS PRIVALUMAI
puiki šilumos izoliacija - Uf = nuo 1,1 W/m²K,
užpildo storis nuo 62 mm,
galima įrengti labai didelių gabaritų ir net iki 430 kg varčios svorio duris,

galima įrengti duris su įleistu slenksčiu – nėra jokių architektūrinių barjerų,
labai geri vandens nepralaidumo ir oro pralaidumo parametrai,
galima įrengti automatinio durų atidarymo ir uždarymo sistemą,
galima naudoti apkaustus su mikroventiliacija,
užpildą galima tvirtinti iš išorės,
beprofilinio stiklinimo sujungimo galimybė,
mobilus kampinis statinis,
KRYŽMINIS SKIRSNIS DURŲ
DP 180 AUTOMAT

galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

KRYŽMINIS SKIRTSNIS
VARTŲ SUJUNGIMO

KRYŽMINIS SKIRSNIS
DURŲDP 180

KRYZMINIS SKYRSNIS DP 180
ŽEMA PALANGĖ

47 mm

180 mm

Papildomas variantas - automatinio durų atvėrimo mechanizmas.

SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI - DP 180
Profilio storis

Stakta: 180 mm, varčia: 81 mm

Užpildo storis

18÷62 mm

Tarpinės

EPDM, TPE

Varčios svoris

max. 430 kg

Varčios aukštis

max. 3300 mm

Varčios plotis

max. 3300 mm

Oro laidumas

klasė 4 pagal PN-EN 12207

Vandens nepralaidumas

klasė E1350 pagal PN-EN 12208

Šilumos perdavimo koeficientas

Uw nuo 0,8 W/m2K, Uf nuo 1,1 W/m2K

Atsparumas vėjo apkrovai

klasė C3 pagal PN-EN 12210

Atsparumas įsiveržimui

klasė RC 2 pagal PN-EN 1627

YAWAL S.A. - ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby
T. +48 34 352 88 00, bok@yawal.com, www.yawal.com

SLANKIŲJŲ DURŲ SISTEMA DP 180

galima įrengti įstiklintą, 90˚sujungtą kampą,

