
 

A SCHÜCO AWS 112.IC (Insulation Cover, 
azaz hőszigetelő előtétkamrával) az első 
olyan alumínium ablakrendszer 
világszerte, mely eleget tesz a passzívház 
minősítés szigorú kritériumainak. A 
rendszer az alumínium alapanyag 
előnyeit - úgymint stabilitás, változatos 
megjelenés, szilárdság és hosszú 
élettartam - egyedülálló hőszigeteléssel 
egyesíti, amivel új normát teremt az 
alumínium ablakrendszerek piacán. 
 

The SCHÜCO AWS 112.IC (Insulation 
Cover) aluminium window is the first 
aluminium window worldwide to comply 
with the stringent passive house 
certification criteria. It combines the 
conventional advantages of aluminium 
windows such as stability variable 
surface coatings, robustness and 
longevity with a one-of-a-kind thermal 
insulation, and as a result sets new 
market standards for aluminium 
windows. 

 
  SCHÜCO AWS 112.IC: Passzívház minősítéssel 
  SCHÜCO AWS 112.IC: passive house certified 
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SCHÜCO AWS 112.IC ablakrendszer 

SCHÜCO Window AWS 112.IC 

Alumínium ablak esetében a legmagasabb 
szintű energiahatékonyág: 
 
Tulajdonságok és előnyök 

 Egyedülálló hőszigetelési érték a 
passzívház szintnek megfelelően: 
Uf-érték ≤ 0,80 W/m²K (látszó szélesség 
120 mm-től) 

 A teljes ablakszerkezetre Uw = 0,75 W/m² K 
(Ug = 0.6 W/m² K műanyag távtartóval) 
érték érhető el 

 Optimalizált hőszigetelés a hőszigetelt 
előtétkamrának, és a kamra hőhídmentes 
rögzítésének köszönhetően 

 Az új szárnyprofil kialakítással, mely a 
rejtett szárnyas megoldáshoz hasonlít, 
kisebb látszó szélességet érünk el 

  Kompatibilis az ADS 112.IC ajtórendszerrel 
 

The highest level of energy efficiency for 
aluminium windows: 
 
Features and benefits 

 Unique thermal insulation for aluminium 
windows with a Uf value ≤ 0,80 W/m²K 
(face width 120 mm) conforming passive 
house certification standards 

 Thermal insulation for the entire 
aluminium window of Uw = 0,75 W/m²K 
with triple glazing (Ug=0,6 W/m2K, plastic 
spacer) can be achived for the first time 

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

  New vent frame design based on the 
block design to achive narrow face widths 
combined with large areas of glass 

  Compatible with door series ADS 112.IC 
 

 

 
 

Passzívház minősített 
hőszigetelés, méretarány 1:2,5 

passive house certified 
thermal insulation, Scale 1:2,5 

Műszaki adatok   Technical data 

Teszt   Test Szabvány   Standard Érték   Value 

Hőszigetelés    Thermal insulation EN ISO 10077-2 Uf=0,72 és up to ≤ 0,8 W/m² K között 

Léghanggátlás   Sound reduction EN 20140 up to 47 dB értékig 

Betörésvédelem   Burglar resistance EN 1627 WK2/RC2 értékig 

Csapóeső elleni védelem   Watertightness EN 12208 Class 9a osztályig 

Légáteresztés   Air permeability EN 12207 Class 4 osztályig 

Szélállóság   Wind resistance EN 12210 1) Class C5 / B5 osztályig 

Mechanikai szilárdság    Mechanical loading EN 13115 Class 4 osztályig 

Tartós használat   Long-term functionality EN 12400 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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