CW 50
Ściany Osłonowe

CW 50
Wew. widoczna szerokość
Głębokość słupów
Głębokość rygli

CW 50-FP

CW50 (UKRYTE SKRZYDŁO/
AKCESORIA)

CW 50-HI

50 mm

50 mm

50 mm

50/80 mm

od 42 mm do 230 mm

od 63 mm do 105 mm

od 41.5 mm do 230 mm

od 83.5 mm do 146.5 mm

od 5 mm do 193 mm

od 63 mm do 105 mm

od 4.7 mm do 193.2 mm

od 83.5 mm do 146.5 mm

Moment bezwładności
słupów (lx: parcie wiatru)

min 14 cm do max 1199 cm

min 37 cm do max 123 cm

min 13.5 cm do max 1199 cm

min 33.6 cm4 do max 155.4 cm4

Moment bezwładności
rygli (Ix: parcie wiatru)

min 4 cm4 do max 535 cm4

min 34 cm4 do max 107 cm4

min 3.5 cm4 do max 534.7
cm4

min 33.6 cm4 do max 155.4 cm4

Moment bezwładności
rygli (ly: ciężar przeszklenia)

min 8 cm4 do max 57 cm4

min 18 cm4 do max 26 cm4

min 7.9 cm4 do max 57 cm4

min 3.7 cm4 do max 7 cm4

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

dostępne różne kształty

dostępne różne kształty

dostępne różne kształty

dostępne różne kształty

mocowanie listwami
dociskowymi

mocowanie listwami
dociskowymi

mocowanie listwami
dociskowymi

mocowanie listwami
dociskowymi
szklenie strukturalne klejone

Zew. widoczna szerokość
Zewnętrzne listwy
maskujące
Szklenie
Grubość szyby

4

4

4

4

4

4

od 6 mm do 44 mm

33 mm

od 30 mm do 46 mm

element otwierany 22-26 mm

Elementy otwierane

wszytkie systemy Reynaers
okna wychylne na zewnątrz
z górną osią obrotu (szyby
grubości  23-32 mm) okna
równolegle rozsuwane na
zewnątrz (szyby grubości
22-28 mm)

CS 68-FP drzwi

wszystkie systemy Reynaers
preferowane konstrukcje
w stylu CS 77 & CS 86HI

rozwierane
rozwierano-uchylne
uchylne

Konstrukcje dachowe

tak

nie

tak

nie

CW 50-SL

CW 50 Alu on steel

CW 50-HL

CW 50-SG

15/50 mm

50 mm

50 mm

50/88 mm

Głębokość słupów

od 125.5 mm do 167.5 mm

67.5 mm

od 41.5 mm do 230 mm

od 41.5 mm do 230 mm

Głębokość rygli

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wew. widoczna szerokość

od 99.4 mm do 172.2 mm

od 5 mm do 57 mm

od 4.7 mm do 193.2 mm

od 4.7 mm do 193.2 mm

Moment bezwładności
słupów (lx: parcie wiatru)

min 159.5 cm4 do max 339.2 cm4

nie dotyczy

min 13.5 cm4 do max 1199.4 cm4

min 13.5 cm4 do max 1199.4 cm4

Moment bezwładności
rygli (Ix: parcie wiatru)

min 71.5 cm4 do max 387.5 cm4

min 4 cm4 do max 14.6 cm4

min 3.5 cm4 do max 534.7 cm4

min 3.5 cm4 do max 534.7 cm4

Moment bezwładności
rygli (ly: ciężar przeszklenia)

min 9.1 cm4 do max 10.5 cm4

min 2.9 cm4 do max 12.5 cm4

min 7.9 cm4 do max 57 cm4

min 7.9 cm4 do max 57 cm4

50 mm

50 mm

pionowy - szerokość
połączenia 30 mm poziomy
- 50 mm listwy dociskowe

uszczelki EPDM, szerokość
27 mm

dostępne różne kształty

dostępne różne kształty

listwy maskujące
podkreślające charakter
poziomej linii

nie dotyczy

mocowanie listwami
dociskowymi

mocowanie listwami
dociskowymi

mocowanie w poziomach
listwami dociskowymi

szklenie strukturalne klejone
na kasetonach

do 44 mm

do 44 mm

od 22 do 44 mm

od 24 do 36 mm

wszytkie systemy Reynaers
okna wychylne na zewnątrz
z górną osią obrotu (szyby
grubości  23-32 mm) okna
równolegle rozsuwane na
zewnątrz (szyby grubości
22-28 mm)

wszytkie systemy Reynaers
okna wychylne na zewnątrz
z górną osią obrotu (szyby
grubości 23-32 mm) okna
równolegle rozsuwane na
zewnątrz (szyby grubości
22-28 mm)

okna wychylne na zewnątrz
z górną osią obrotu z szybą
klejoną strukturalnie

okna wychylne na zewnątrz
z górną osią obrotu z szybą
klejoną strukturalnie

tak

tak

nie

nie

Zew. widoczna szerokość
Zewnętrzne listwy
maskujące
Szklenie
Grubość szyby

Elementy otwierane

Konstrukcje dachowe

CW 50-SC
Wew. widoczna szerokość

CW 50-RA

50 mm

50 mm

Głębokość słupów

od 41.5 mm do 230 mm

od 41.5 mm do 230 mm

Głębokość rygli

od 4.7 mm do 193.2 mm

od 4.7 mm do 193.2 mm

Moment bezwładności słupów

4

min 13.5 cm do max 1199.4 cm

min 13.5 cm4 do max 1199.4 cm4

Moment bezwładności rygli

min 3.5 cm4 do max 534.7 cm4

min 3.5 cm4 do max 534.7 cm4

Moment bezwładności rygli

min 7.9 cm4 do max 57 cm4

min 7.9 cm4 do max 57 cm4

połączenie 20 mm

50 mm

nie dotyczy

dostępne różne kształty

mocowanie mechaniczne

mocowanie listwami
dociskowymi

(lx: parcie wiatru)

(Ix: parcie wiatru)

(ly: ciężar przeszklenia)

4

Zew. widoczna szerokość
Zewnętrzne listwy maskujące
Szklenie
Grubość szyby
Elementy otwierane

od 27 mm do 40 mm

do 44 mm

okno wychylne na zewnątrz
z górną osią obrotu (grubości
szyby 27-40 mm)

okno dachowe

tak

tak

Konstrukcje dachowe

PARAMETRY TECHNICZNE
ENERGIA
Izolacyjność termiczna(1)
EN 10077-2

zależna od zastosowanej kombinacji profili - prosimy o kontakt
z producentem konstrukcji w systemach Reynaers

KOMFORT
Izolacyjność akustyczna(2)
EN ISO 140-3; EN ISO 717-1

Rw (C; Ctr) = 34 (-1; -4) dB / 48 (-2; -8 ) dB, w zależności od rodzaju szklenia

Infiltracja powietrza, max. różnica
ciśnień podczas badania(3)
EN 12153, EN 12152
Szczelność na wodę opadową(4)
EN 12155, EN 12154
Odporność na obciążenie wiatrem,
max. różnica ciśnień podczas
badania(5)
EN12179, EN13166

A4
R4
150

R5
300

R6
450

R7
600

1500Pa

Tabela pokazuje możliwe klasy oraz parametry techniczne. Wartości i klasy w polach zaznaczonych na czerwono dotyczą tego systemu.
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