
Enetgiaz enerFamtakíta S 

energiahasznosítás 
Energy2  - Saving energy and 

generating energy 

Az elsődleges energiaforrások egyre 
csökkennek, az energiaárak n őve^ 
kednek, a klímavédelemre vonat-
kozó törvényi elő írások szigorúb. 
bak, mint valaha. Az épület homlok-
zatburkolata,, mint a külső  ás a belső  
tár metszéSpofltj, mind inkább a 
figyelem középpontjában áll. Éppen 
az ajtóknak, mint az Ópülethom-
lokzatok fntos elemeinek kell 
gazdaságosnak ás hatékonynak 
bizonyulniuk és az 1  épület pozitív 
energiamórlegéhez hozzájárulniuk. 
A SCH000 megértette ezeket a 
kihívásokat. Az Új SCHÜCO ADS ajtó-
rendszer az ujra feljavított profilok 
kel ás a megnövelt hőszigetelési zó 
nával, például aSCHCJCO ADS 75 SI 
ajtó esetében 1,72 nagyságú 
Uf értéket kínál. Így aktívan hoz-
zájárul az energia megtakarításhoz 
ás nyIlvánvalóan javítja az energia 
mérleget 

Prirnary resources are: becoming 
scarcer, energeprices a re rlsing Md 
legaj tequlremehts regarding cilmate 
pkJca:ictetaever. Asa 
result, itie fóciele l*rÉaSingly on 
the bulidlng envelopeas an interface 
between lnslde and outside As an 
lmportant part ot :the buUding 
envelope, dóors rnut b.: ltmcm1- 
caily efficient and contibute to 
creatlng a positive eneiy balance lii 
thebuitdbig. 
SCHOCC has émbraced thls: 
chailenge The new SCH000 ADS 
door systems feature lmproved 
protiles and enlarged Insulation 
zoneswhlch óffér excElIentthermal 
insulation values - upto a uf value 
of 1.72 W/m2K tor the SCHÜCO 
door ADS 75SI. Tbey, therefore 
make an áótive cntributlon to 
saving energy and stgnificantly 
lmprové the energy balance. 

A SCHÜCO AOS 75.81 alló energia megtekarftóia 
Energy-uving SCHOCO AO8 75.81 doors 

Energlatelbasználás égl ajtóval 
Példa: Ud=20  W/m'IC 
Eflergy consumpUan wIDi old doors 
Exampto:U .2.0 Wim'K 

Az.inerglaa kő$ppofltban 
• U1 érték 1 ‚72-től 3,52W10Kl9 
• habbetótes lzolátorprofllok által 

megnövelt hőszigetelési zóna 
• optimájte hőszigetelés a 

szárnyat két oldalon eltakaró 
paneles ktölts áitai 

• automata küszöb (süllyedŐ  
küszöb) a lábazatnál 

• energiarnegtakarítás (36 %-Ig) 
• osztályozása 

DIN EN ISO 100772 alapján 

Gettlng to the heeri ot energy 
• U value ot 1.72 to 3.52 W/m 2K 
• Enlarged Insulation zone with 

foam-lllled insulating bars 
• Optimum thermal insulation 

due to tull-leaf infillon both 
sides (optional) 

• Automatic:seallrig Inthreshold 
area 

• Energy savings (up to 36%) 
Ciassification in accordance 
with DIN EN ISO 10077-2 

I Iéfglaelhssználós 8CHÜCOADS 75.81 ajtóval, 
agy oldalon azIntyateItskrna 
Példa: L14..1.28 W/rn'IC 
EnergyCÓnsumpIIoiwltbScHÜco door 
AUS 73.31, leat-óncOsIng on ona side 
Exampte Ud • 1.28 W/m'K 


