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Uşi secţionale pline speciale, cu panouri din oţel, de grosime 80 mm.

Firma noastră vă prezintă uşile secţionale tip S80 (cu panouri de oţel) cu grosimea panourilor
(secţiunilor) de 80 mm, fabricate de firma Condoor.
Gradul de izolare termică este în mod evident mult mai mare decât la panourile de grosime 40 mm.
Panourile sunt lipsite de punte termică.
Experienţa arată că o uşă sectională stă 90% din timp închisa. Deci o izolaţie mai bună face posibilă o
economie importantă de energie, precum şi protecţia mediului înconjurător.
Să nu uităm: atunci când construim o clădire sau o izolăm, se aleg panouri (sandwich) de grosime 100
mm. Folosirea unor uşi secţionale cu grosimea panoului de doar 40 mm nu produce maximul de
economie de energie termică dorit, deoarece căldura se va pierde în mod evident prin uşile de grosime
40 mm.
Toate dotările opţionale de la uşile S40, de 40 mm grosime, sunt disponibile şi la uşile S80 de 80 mm.
Condoor este prima şi singura companie producătoare de uşi sectionale care poate oferi uşi
secţionale cu panouri de grosime 80 mm cu uşă pietonală încorporată !
Uşa pietonală este cu prag scund. Toate caracteristicile uşilor pietonale de la uşile S40 s-au păstrat şi în
cazul uşilor S80.
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Uşile secţionale S80 corespund standardelor EN 13241 / EN 12428 / EN 673.
Pierderea de căldură este vizibilă !

Imaginile de mai sus au fost realizate cu ajutorul unei termo-camere speciale. Se vede clar diferenţa
între capacitatea de izolare a uşii de 40 mm (S40) şi acea a uşii de grosime 80 mm (S80).
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Detalii tehnice şi dotări opţionale posibile pentru o alegere corectă
Uşă de 4mx4m
tip S…
Secţiuni pline
Secţiuni pline+o
secţiune cu 4
geamuri
Secţiuni pline+2
secţiuni cu 4
geamuri
Secţiuni pline+o
secţiune vitrată
Secţiuni pline+2
secţiuni vitrate

S40 – Val.
parametru U
1,33
1,46

S80 – Val.
parametru U
0,73
0,77

Izolaţie mai
bună cu
82%
89%

Economie de
combustibil lichid *
73 l
83 l

Economie de
gaz *
100 m3
114 m3

1,59

0,81

96%

94 l

129 m3

1,69

0,91

85%

94 l

130 m3

2,03

1,1

84%

112 l

154 m3

* Economie anuală la 10º C diferenţă de temperatură
Calcule realizate conform EN 13241/EN 12428/EN 673 şi alte standarde relevante la dispoziţie.
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