AA 100 s AA 610 Standard

dovnitř otvíravé křídlo s válcovým pantem

AA 100 s AA 610 Standard

ven otvíravé křídlo s válcovým pantem

AA 100 s AA 610 Standard

ven otvíravé křídlo, standardní dveřní pant
a upevnění šrouby

měřítko 1:2,5

AA 330
Technická data

pohledová šířka venkovní:		

35 mm

pohledová šířka vnitřní:		

70 / 75 mm

Druh konstrukce:
sloupek-příčka s odvodněním pole

skryté otvíravo-sklopné křídlo
Koeficient prostupnosti tepla:
Stavební hloubka:

Uf,BW = 1,8 – 2,2 W/m2K

sloupek

60,5 –140,5 mm

příčka

60,5 –140,5 mm

rohový sloupek

DIN EN ISO 10077			

certifikováno:

DIN EN ISO 9001

65,5 mm

maximální velikost tabule skla je možná od 3,4m2

Přípustná do 100m výšky budovy dle Z-70.4-33
Německý institut pro stavební techniku,
Berlin

Celoprosklená (strukturální) fasáda

sloupek pro
pevné prosklení

příčka pro
pevné zasklení

sloupek pro použití
křídla v křídlovém poli

sloupek pro použití
křídla v pevném poli

příčka pro
použití křídla

Maßstab 1:2,5

Hotel Mövenpick Amsterdam City Centre

90 rohový sloupek

90 rohový sloupek s
přítlačnou lištou 6,5 mm

objekt: hotel Mövenpick Amsterdam City Centre
objektový sloupek pro použití
křídla v pevném poli

měřítko 1:2,5

sloupek pro použití křídla
v pevném poli

AA 230
Fasádní prvky
spojení prvku 65 mm

uchycené provedení
svisle sklopné křídlo lepené sklo

spojení prvku 65 mm

uchycené provedení svisle
sklopné křídlo stupňovité sklo lepené

spojení prvku 65 mm
uchycené provedení
s integrovaným oknem

měřítko 1:2,5

spojení prvku 75 mm

lepené provedení se stupňovitým sklem a svisle
výklopným křídlem křídlem

spojení prvku 75 mm

lepené provedení se stupňovitým sklem a svisle
výklopným

příčka 75 mm
sloupek 75 mm

lepené provedení se stupňovitým sklem
a svisle výklopným křídlem křídlem

měřítko 1:2,5

lepené provedení se stupňovitým
sklem a svisle výklopným

Aktivní fasáda
Co znamená aktivní fasáda?
Fasádní systém budoucnosti díky:
}

}

úspora energie přes aktivní použití

Jak realizujeme konstrukci? Díky:
}

integrovanou sluneční popř.

světla se vzduchovými kolektory a

zastiňovaní ochranou (lamely

inovovanými Fotovoltaickými prvky

nebo folie)

vedení denního světla přes moderní

}

systémy při sluneční aktivaci
vnitřního zastínění
}

}

inovovanému odvětrávacímu oknu s

přímého a difúzního slunečního

integrované a ze vnitřní strany
chladící Fotovoltaické moduly

}

decentralizované větrací zařízení

propojené řízení světla pro optimální

integrované do fasády/integrované

osvětlení vnitřní místnosti

do těla stavby, na přání včetně

decentralizované větrací zařízení pro

vyhřívací/chladící funkce a zisku

příjemné pokojové klima po celý rok

tepla (WRG)
}

otevírací senzory v křídle k
automatickému vypnutí větrání popř.
topení

}

bezúdržbový systém vedení denního
světla ve světlíku

}

světelné senzory pro vnitřní
osvětlení s automatickým vypnutím
světla

Jaké výhody má investor/uživatel

Jak na sebe aktivní fasáda

aktivní fasády?

upozorňuje?

}

}

}

výrazné snížení spotřeby energií na

Bezstresová práce a použití díky:

vytápění

}

příjemné pokojové klima

výrazné snížení spotřeby elektrické

}

světlé a neoslňující místnosti bez

energie na osvětlení

umělého světla při zavřených

získání energie přes nové

stínících prvcích

Fotovoltaické moduly
}

je potřeba pouze jediný topný a

Jak z toho profitujete?

chladící oběh

}

}

bezúdržbové zastínění

}

není nutná žádná klimatizace při
zavedení moderních a ekologických
technologií pro stavby

}

moderní architektura přes vnitřní
osvětlení

}

vhodné pro sanace i novostavby

Oslovte nás! Připravíme Vám návrh
dle Vašich potřeb

}

Vaše kontaktní osoby jsou
architektoničtí poradci KAWNEER

Aktivní fasáda „zimní provoz“

vedení denního
světla
rozptýlené odražené světlo

stínící prvky, rolety
odvětrávání

použité profilové série:

odvětrávací
okenní systém
(patentováno)

AA 100
AA 630

Zuluft

odvětrávání (léto)
vzduch z venku (zima)

odvětrávací zařízení/
topení sWRG
PV element/vzduchový
kolektor
vzduch z venku (léto)
odvětrávání (zima)

realizovatelné další možnosti provedení

