
НОВO        НОВO   НОВO  НОВO  НОВО   

Автоматичната врата
с прекъснат термомост

осигурява оптимален комфорт
през лятото или зимата, както

и намаляване на сметките за 
електроенергия.

DIVA
Автоматична врата с прекъснат термомост

Днес с гордост Ви представяме първата 

Нашата цел е да помогнем на околната  
среда чрез оптимизиране на енергийната
ефективност на сградите.

автоматична врата с прекъснат термомост.



Този модел DIVA е 
оборудван с нов 
корпус със съвреме-
нен елегантен дизайн.
Корпусът е подсилен, 
снабден с полиамидни

камери, ограничаващи възможността за
образуване на топлинни мостове с 
изградената конструкция. 

H2700xW4190 (или отвор H2500 x W2000 mm)

ИЗОЛИРАН  СТЪКЛОПАКЕТ
G50T BB ПРОФИЛ  ЗА  КРИЛО

Всеки профил от гамата   
G50TBB е проектиран така, 
че да оптимизира енергий-
ния коефициент на полезно
действие, независимо от

избрания начин на монтаж 
било то върху цялата повърхност

или между стени.

Всеки иска да спести енергия в наши дни. Строителният сектор се развива 
с бързи темпове и налага нови правила, за да се подобрят енергийните 

характеристики на сградите. Ние използваме знания и експертен 
опит, за да предоставим иновативни решения, с които да 

отговорим на изискванията за енергийна ефективност.
DIVA EcoEnergy е първата автоматична врата с прекъснат 
термомост на пазара. Неговата енергийна ефективност

се основава на взаимодействието на три основни компонента: профили за
крила и корпус използващи технологията на прекъснат термомост, както и
използването на изолирани стъкла с ниски нива на излъчване.

УПРАВЛЕНИЕ  НА  ЕНЕРГИЯТА  В  СГРАДИТЕ

DIVA  TBB КОРПУС

За подобряване на енергийната ефек-
тивност на сградата използването

на двоен стъклопакет е наложително.

Ниските нива на излъчване се 
постигат благодарение на двойния 

стъклопакет с аргон, чийто
нисък коефициент на топлопредаване

осигурява отлични изолационни свойства.

За да отговорим на нуждите на нашите
клиенти DIVA Eco-Energy може да бъде 
оборудвана с различни допълнителни екстри:
- Подов водач, на рамката или пасивните крила

- Ключ монтиран на рамката

- Външно отключване под корпуса

- Високо/Ниско отключване

- Херметичност към земята с четка или автоматично
прибиращ се праг.

*U =2 W/mІ.K

НОРМИ / РЕГЛАМЕНТИ
EN14351, RT2005, проект RT2010

DIVA ECOENERGY ПАКЕТ 
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