KAWNEER – SOLÁRNÍ PANELY
Partner pro kompletní řešení v oblasti
solárních panelů
} propočty a materiálová měření podporované diky
elektronickému zpracování dat
} nadstandardní moduly, měniče a instalační systémy
od jednoho dodavatele
} systémová řešení pro nejnáročnější střechy a fasády

Jednoduché plánování a instalace
Systém solárních panelů KAWNEER AA 2010 se vyznačují
sladěnými komponenty – např. fotovoltaickými moduly,
měniči a profilovým systémem od jednoho dodavatele,
tak jako vysokou kompatibilitou. Idea systému je co se týče
nejširší modularity stále rozvíjena. To znamená zejména
pro instalatéra jednodušší a flexibilnější možnosti řešení,
lepší optimalizaci nákladů a výkonu, a samozřejmě také
lehčí montáž.

Ukázkový stupeň účinnosti
Proměření jednotlivých modulů vede k tomu, že pouze série
s vysokým stupněm účinnosti a nejlepším využitím plochy
mohou opustit brány závodu a být dodány zákazníkům.
Moduly Kyocera vyrábí ročně nejvyšší energetické přínosy.
Pod je vycházeno z toho, že 4 členná domácnost spotřebuje
za rok asi 3600 kWh elektrického proudu, je potřeba modul
o výkonu 4 kWp, aby byla pokryta spotřeba energie ze
solární energie. Výkon modulu o 1kWp (což odpovídá např.
osmi 130Wp-modulům) je schopen dodat v závislosti na
umístění asi 1000kWh elektrické energie za rok.
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Moduly pro invertory
Nová generace invertorů Kyocera podporuje optimální
konfiguraci solárních zařízení Kyocera pro nejvyšší stupeň
účinnosti.
Jádro invertoru tvoří power-moduly, u kterých byly
původně používané polovodiče nahrazeny kompaktními
zabudovanými výkonnostními polovodiči.Galvanické
odpojení od veřejné sítě na střídavý proud zajistí externí
ochranný spínač. Díky perfektní spolupráci invertoru se
zařízením pro registraci dat a displayem je umožněna
dokonalá kontrola solárních zařízení – na přání bezdrátově
(WL) nebo přes kabel (RS485).

Fensterbeschläge

Skryté vodorovné kování
Axxent
Koncentrace na podstatu

design okna s obvyklým vysokým

Nezáleží na tom, zda je integrovaný

komfortem obsluhy. Zpracovateli

do fasády nebo jako tvůrčí samostatný

nabízí nový systém se samosvornými

element do moderního rodinného

stavebními díly efektivitu při montáži a

domu.

díky barevné nezávislosti kování

Nový systém kování Axxent nabízí

přednosti i v logistice.

architektům konstrukční výhody a
konečnému uživateli opravdový
} efektivní montáž kování
} rozsáhlý program příslušenství
} mnohostranné možnosti nastavení

veškeré přednosti v přehledu
} samosvorný systém kování pro eurodrážky
} systém kování s RAL – zkušební certifikát
} rozsáhlý program příslušenství,
jako např. různé kliky z různých materiálů
} pojistná funkce nůžek při vyklopené koncové poloze
} varianty otvírání - otvíravé, otvíravo-sklopné,
sklopné před otevřením a štulpové
} 110 stupňů úhel otevření v otvíravé poloze

Türbänder

Skrytý ležící závěs pro hliníkové dveře
Skrytý dveřní závěs je vhodný pro dovnitř a ven otvíravé
profilové systémy a je použitelný beze změny pro DIN
levé a DIN pravé dveře. Světlý průchod činí 100%.
Přípustná hmotnost křídla při použití dvou závěsů činí 80 kg.
Dále je skrytý dveřní závěs absolutně bezúdržbový.
Také seřizování je překvapivě jednoduché.
Na zabudovaných dveřích je možno závěs seřizovat
horizontálně +/- 2 mm a vertikálně +/- 3 mm.
Na základě zvláštní geometrie otočných bodů se
nevyskytuje zasekávání nebo vzpříčení na straně zámku u
žádné z doposud prozkoumaných kombinací rám/křídlo.
Výpočet tepelné izolace je vyhovující. Závěs se používá u
celoobvodového dorazového těsnění a uzavírá pomocí
variabilní umělohmotné pánve otvory potřebné pro doraz.
Nový skrytý dveřní závěs je obzvláště poptáván architekty,
kteří při plánování svých objektů kladou důraz na
nekompromisní estetiku, pro které je důležitá dlouhá
životnost použitých dveřních závěsů a kteří požadují
vysokou míru spolehlivosti.

Dveřní válcový pant AL pro hliníkové dveře
s velkou frekvencí
Štíhlá, elegantní a plně inovovaná seřiditelná technika, tak
se představuje nejnovější výrobek dveřní válcový pant AL.
S pouze 20 mm průměrem splývá v jednolitost s dveřmi na
reprezentativních domovních a objektových dveřích.
Přednosti techniky:
Skrze patentovanou seřizovací plochu v rámu dveří se
nechají nyní hliníkové dveře až do 120kg seřizovat také v
horizontální poloze +/- 1,5 mm bez nadlehčování a
vysazování. Vertikální seřízení +/- 2,5 mm je umožněno přes
excentry v části pantu připevněném na dveřním rámu.
Přitom je možno provádět veškerá seřízení na zavěšeném
dveřním křídle jednou jedinou osobou. Tvorba trhlin nebo
obrysového přesazení jsou dveřnímu válcovému pantu cizí.
Těla pantů jsou zhotovena z lisovaného hliníku. Průchodný
12 mm silný ložiskový čep z hliníku a dvoudílné části pantu
přijímají váhy křídel obzvláště dobře.
Dveřní válcový pant se nasazuje na hliníkové profily. Jedná
o systémové panty pro různé profilové kombinace.
Dveřní válcový pant je více než nejlepší řešení pro každou
konstrukci

Bezpečnost
Únikové východy
dle DIN EN 1125

tlačná tyč/Pushbar

paniková tyč

Dveře s ochranou proti skřípnutí prstů

AA610 dveře s ochranou proti skřípnutí prstů
dovnitř otvíravé

Bezbariérové stavění
dle DIN 18024-2

bezbariérové provedení prahu

AA 630 standard
dovnitř otvíravé
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