Ideálne riešenie
pre vaše bývanie

Low Energy Houses
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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.

•

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

najrýchlejšie
stavané
nízkoenergetické
rodinné domy

•

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

more on our website …
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Kvalita

Profesionálny prístup

Ponúkame:

Konštrukčný systém s panelom OPS 300:

poradenskú
a
konzultačnú
činnosť
pre
nízkoenergetické domy na vysoko odbornej úrovni
založenú na dlhodobých skúsenostiach
predaj
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Panely OPS 300 sú zložené z expandovaného
polystyrénu (EPS) a drevocementovej dosky KRUPINIT,
ktorá tvorí vonkajší obal polystyrénového jadra,
zabezpečuje pevnosť panelov, ochranu proti ohňu a
mechanickému
poškodeniu.
Výsledkom
je
mimoriadne tepelne izolujúci, vysoko mechanicky
odolný, zvukovo izolačný a požiarne bezpečný panel.

výstavbu nízkoenergetických domov s OPS 300

• stavba je bez tepelných mostov
• má presklené plochy orientované na južnú
stranu
• spotreba na vykurovanie do 50 kWh/m² za rok

NED a ich výhody:
• úspora peňazí
• poistka proti rastu cien palív a energie
• vyššia palivová bezpečnosť a nezávislosť

zatepľovanie fúkanou izoláciou THERMOFLOC

• ochrana proti hluku

Spotreba NED:

tepelná izolácia LUPOTHERM
projekt a realizáciu inteligentnej elektroinštalácie
systém INELS

odbornú

Technické parametre:
• rozmery: 300 x 500 x 2680 mm

revízie elektroinštalácií a hromozvodu

záručnú a pozáručnú údržbu

• má výborné tepelno - izolačné vlastnosti
obalovej konštrukcie

• využíva slnečnú energiu

prístavby a rekonštrukcie rodinných a bytových
domov

a

Základné princípy NED:

• riadené vetranie so spätným získavaním tepla

OPS 300 nepotrebuje už žiadne zatepľovanie,
tepelný
odpor
panelu
pri
hrúbke
300mm
Rmin. = 6,3 m2.K/W (2,3x viac ako je norma pre
novostavbu), slovenský patent

špičkové
zariadenia
technického zabezpečenia

Vaša spokojnosŤ

• hmotnosť: 72 kg
montáž

• tepelný odpor: Rmin. = 6,3 m2.K/W
• zvuková pohltivosť: s omietkou - 0,15
• zvuková nepriezvučnosť steny: Rw = 44 dB
• požiarna odolnosť steny: min. 120 minút

ročná spotreba energie na vykurovanie (kWh/m2)

