
 

A kiemelkedően magas hőszigetelésű 
SCHÜCO ADS 112.IC (Insulation Cover) 
ajtó rendszer új energiahatékonysági 
színvonalat állított fel az alumínium ajtók 
számára. Az AWS 112.IC ablakrendszerrel 
együtt olyan optimális energetikai 
kombinációt ad, amely harmonikusan 
illeszkedik a passzívház-tanúsítással 
rendelkező homlokzati rendszerekhez. 
 

The thermal insulation aluminium door 
system SCHÜCO ADS 112.IC (Insulation 
Cover) sets new energy efficiency 
standards for aluminium doors. It 
coordinates ideally with the SCHÜCO 
AWS 112.IC window system for an 
optimal energetic combination and 
seamless integration in passive-house-
suitable building envelopes. 

 
  SCHÜCO ADS 112.IC izoterma-ábra 
  Isothermal flow SCHÜCO ADS 112.IC 
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SCHÜCO ADS 112.IC ajtó 

SCHÜCO door ADS 112.IC 

A SCHÜCO ADS 112.IC új energiahatékonysági 
színvonalat állított fel: 
 
Tulajdonságok és előnyök 

 Kiváló hőszigetelés a passzívház szintnek 
megfelelően, Uf=1,0 W/m²K 

 Alumínium ajtóknál elsőként elért             
Ud ≤ 0,8 W/m²K a teljes ajtószerkezetre 
(egyoldali szárnyat eltakaró panel 
kitöltéssel, mely szintén a passzívház 
standardnak megfelelő) 

 Optimalizált hőszigetelés a hőszigetelt 
előtét-kamrák hőhídmentes rögzítése által 

 Szárnymagasság 2.500 mm-ig, 
szárnyszélesség 1.400 mm-ig 

 Szárnysúly 160 kg-ig 

 Többszínű profilkialakítás is lehetséges 
 

SCHÜCO ADS 112.IC sets new energy 
efficiency standards: 
 
Features and benefits 

 Excellent thermal insulation to passive house 
standards with a Uf value of 1.0 W/m²K 

 Thermal insulation for the entire 
aluminium door system of Ud ≤ 0.80 W/m²K 
(leaf-enclosing infill panel on one side 
with Up≤0.6 W/m2K) can be achieved for 
the first time 

 Optimised thermal insulation due to 
insulated cover profile with fixing which is 
free from thermal bridging 

 Vent height up to 2,500 mm and vent 
width up to 1,400 mm 

 Vent weights up to 160 kg are possible 

 Profile design in more than one colour 
 

 

 
 

Passzívház-szintnek megfelelő 
hőszigetelés, M=1:2,5 

Passive-house-suitable thermal 
insulation, scale 1:2.5 

Műszaki adatok   Technical data 

Teszt   Test Szabvány   Standard Érték   Value 

Hőszigetelés    Thermal insulation EN ISO 1077-2 Uf=1,0 és up to ≤ 1,9 W/m² K között 

Betörésvédelem   Burglar resistance EN 1627 WK2/RC2 értékig 

Légáteresztés   Air permeability EN 12207 Class 4 osztályig 

Csapóeső elleni védelem   Watertightness EN 12208 Class 7a osztályig 

Szélállóság   Wind resistance EN 12210 1) Class C3 osztályig 

Mechanikai szilárdság    Mechanical loading EN 13115 Class 3 osztályig 

1) A behajlás profilfüggő   Profile-dependent deflection  

 
 

 

 
 

 

 

 

A SCHÜCO és a golf – természet és technológia tökéletes összekapcsolása. 
A közös igény: pontosság, tökéletesség, professzionalitás és fenntarthatóság. Mindezek 
jegyében SCHÜCO márkanagykövetként világklasszis golfjátékosok emelik fel ütőjüket 
világszerte a klímavédelemért. 
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