ideális megoldás
az Ön otthonába

Low Energy Houses

wood-concrete board K - 50 mm

◦

core-polystyrene EPS - 200 mm

◦

wood-concrete board K - 50 mm

◦

and offers the same thermalinsulation as 180 cm thick brick wall

•

heat resistance of the walls 6.3 m2 .K/W

•

panel weight: 72 kg

•

dimensions: 500 mm wide / 300 mm thick /
2750 mm high

•

heat transfer coefficient of the windows 0,63, triple-glass, 7-chamber plastic profile

•

distribution systems for water and heat
(composition of the pipes: plastic, aluminium,
plastic)

•

ventilation
distribution

technology

more on our website …
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Smart Solving s.r.o.
Červená 273/9
958 01 Partizánske
Slovenská republika

◦

+421 903 418 587
+421 910 386 084

The thickness of the external wall is 30 cm, the
external panel consists of:

www.nizkoenergetickedomy.sk
info@smartsolving.sk

OPS300 system is one of the few constructing
technologies, which enable building of family houses
with an extremely low energy consumption. Such
constructions are called: "energy-passive hosues”.
Combination active and passive use of solar energy
enables realization of family houses with almost zero
operating costs, while keeping the building expenses
as low as possible.

Leggyorsab
építésu
energiatakarékos
családiházak
Smart Solving s.r.o.
+421 903 418 587
+421 910 386 084

Minőség

szakmai hozzáállás

Kínálunk:

OPS 300 panel építési rendszer:

tanácsadás és konzultáció magas szakmai
színvonalon
hosszu
éves
tapasztalattal
aenergiatakarékos házak részére
ARCHON+
eladása

a

EUROLINE

katalógus

projektek

OPS 300 panelek összetétele expandált polisztirol
( EPS ) és KRUPINIT facementes deszka, amely
a polisztirol mag külső borítását alakítja, panel
szilárdságát biztosítja, tűzálló és mechanikai sérülés
ellen. Eredménye a rendkívüli hőszigetelő, magas
mechanikus
ellenálású,
hangszigetelő
és
tűzbisztonságos panel.

alacsony energiájú házak építése

AEH alapelvei:
• kitünő hőszigetelő
konstrukció

természetű

körülvevő

• az épitmény hőhidak nélküli
• a terek üvegezettek dél oldalra fekvésüek
• évi tüzelési fogyasztás maximum 50 kWh/m2
• irányitott szellőzés hővisszanyeréssel
• napenergiát használ

házak és lakóházak melléképület épitése és
rekonstrukciója

AEH és az előnyei:
• pénzmegtakaritás

hőszigetelés THERMOFLOC fújás technikával

• bisztositás az energia és üzemanyag áremelés
elen

Lupotherm Hőszigetelés
INELS intelligens elektroinstalláció
projektelése és realizálása

üzemenyagi
• magassab
függetlenség

rendszer

kerületi panelek vastagsága az alacsony
energetikaiházak számára 300mm – további más
hőszigetelés szükségtelen hővezetési ellenállás
300mm Rmin vastagságnál = 6,3 m2.K/W (2,3 x több
mind az új épület szabványa)
és technikai bisztositás

szavatossági és szavatosság utáni karbantartást

biztonság

• zaj elleni védelem

villámvédelem és elektoinstalláció feülvizsgálatok

csúcs berendezéseket
szakmai szerelését

Ön elégedettsége

AEH fogyasztása:
Technikai paraméterek :
• méretek: 300 x 500 x 2680 mm
• súly: 72 kg
• hőelenállás: Rmin. = 6,3 m2.K /W
• hangnyelési ellenállás vakolatval - 0,15
• fal légszigetelése: Rw = 44 dB
• fal tűzellenálló képessége: 120 perc

évi energia fogyasztás a fűtésre (kWh/m2)

és

