
Montaj ferestre case pasive

O casă pasivă este o casă atât de bine izolată, încât poate � încălzită doar prin 
intermediul aerului proaspăt furnizat de sistemul propriu de ventilare.
Casa pasivă stă la baza celor 5 piloni: 

O casă este certi�cată ca şi casă pasivă dacă atinge următoarele criterii:

Pentru atingerea acestor criterii este indicat să se folosească componente certi�cate.
Produsul nostru certi�cat si dedicat caselor pasive si a celor cu consum scăzut de
energie este Barrier 100, realizat din pro�l Rehau Geneo Phz cu un coe�cient termic 
de 0.80 W/(m2K). Coe�cientul termic se datorează materialului cu o conductivitate 
termică mică. 

Casa Pasivă - cerinţe pentru clădiri de locuit (Climat speci�c Europei centrale, inclusiv UK)

Necesar de caldură pentru încalzire                         max. 15 kWh/(m²an)
sau sarcină termică pentru încalzire                        max. 10 W/m²
Necesar anual de răcire spaţiu                                    max. 15 kWh/(m²an)
Consum anual de energie primară                           max. 120 kWh/(m²an)
Etanşeitate la aer a clădirii                                            max. 0.6 /h/(50 Pascal)
Frecvenţa perioadei de supraîncălzire                    max. 10 %



            Conductivitatea termică a unui material exprimă capacitatea acelui material 
de a transmite căldura. Când două materiale de conductivități termice diferite 
se intersectează apare un �ux termic - pierdere de căldură, exprimat prin prin punți termice. 
Betonul, carămida, elementele structurale ale unei clădiri au o conductivitate termică mult mai
mare comparativ cu fereastra Barrier 100, ducând astfel la apariția punților termice, 
implicit scăzând performanțele energetice ale ferestrei. 
De aceea fereastra se montează pe partea exterioară a zidului, �ind astfel înglobată în 
anvelopa clădirii - anvelopă ce are o conductivitate termică foarte scăzută.
Iată un exemplu de montaj al unei ferestre pe zidăria clădirii:



Montajul ferestrelor pe zid se realizează cu ancorele de montaj. Pentru asigurarea 
portantei (preluare încărcări din greutate a ferestrei) la partea de jos, montaţi o
riglă de lemn (vezi imagine mai jos).



Ancorele de montaj le regăsiţi in Winarhi la accesorii -> aceesorii montaj->ancore montaj
(vezi imagine mai jos).


