
WICLINE 95 
Gecertificeerd voor passiefhuizen voor 

energie-efficiëntieklasse phB

  De nieuwe ETC Intelligence® thermische 
zone biedt de hoogste energie-efficiëntie 
volgens de normen voor passiefhuizen – 
phB.

 Een zeer flexibel systeem dat kan worden 
aangepast om de vereiste Uf-waarden te 
bereiken

 Uf-waarde tot 0,68 W/m²K zonder schuim 
inzetstukken in het kader-vleugelprofiel. 
Uw-waarde kleiner dan 0,80 W/m²K



www.wicona.com

ETC Intelligence® betekent:
 ▪ Lage Emissie-folie om emissies efficiënt te reflecteren

 ▪ Lage Transmissie-isolatiestroken om de warmteoverdracht tot 
een minimum te beperken

 ▪ Lage Convectie-isolatieprofielvinnen om warmteverlies door 
convectie in de thermische zone te beperken

Thermische isolatie:
 ▪ Uf van 0,68 tot 0,91 W/(m²K) voor vaste beglazing met een 

aanzichtbreedte van 65 tot 180 mm

 ▪ Uf van 0,75 tot 0,88 W/(m²K) voor kader-vleugelcombinaties 
met een aanzichtbreedte van 105 tot 260 mm

 ▪ Passiefhuis energie-efficiëntieklasse phB, Uw / Uf = 0,80 W/(m²K), 
met slechts 95-mm kaderdiepte en 125-mm een 
aanzichtbreedte voor kader-vleugelcombinaties

WICSTAR DPS-systeem beslag:
 ▪ Hoogwaardige, verborgen componenten met Direct Positioning 

System (DPS). Alle onderdelen kunnen in willekeurige volgorde 
worden gemonteerd. Vleugelgewichten tot 160 kg voor 
verborgen scharnieren en 200 kg voor zichtbare scharnieren

Systeemcombinaties:
 ▪ WICLINE 95 is volledig integreerbaar in de WICTEC 

vliesgevelsystemen.

WICLINE 95

WICLINE 95

Het WICLINE 95 raamsysteem voldoet aan de hoogste normen 
voor energiebesparing, met een kaderdiepte van slechts 95 mm en 
een slanke aanzichtbreedte van slechts 125 mm. 

De Thermo Frame isolatiezone van WICLINE 95 bevindt zich in de 
sponning van het raam en kan met het intelligente klemsysteem 
snel en gemakkelijk worden geproduceerd en geïnstalleerd. Deze 
eigenschap zorgt ervoor dat de Uf-waarde aan het gebouw kan 
worden aangepast.

WICLINE 95 is onderdeel van het WICONA Unysis principe en 
is compatibel met de WICLINE 65 en 75 reeksen. Dit zorgt voor 
eenvoudige bestellingen en minimale voorraad.

De nieuwe ETC Intelligence® thermische zone haalt passiefhuis-
klasse phB, dankzij zijn intelligente materialen, en elimineert 
de noodzaak aan schuimen invoegstukken in het vleugel- of 
kaderprofiel.

  Gecertificeerd voor passiefhuizen – 
energie-efficiëntieklasse phB

WICLINE 95 voldoet aan de strenge eisen van het 
Passive House Institute in Darmstadt, Duitsland. Het 
modulaire systeem biedt maximale flexibiliteit in design 
voor projecten.
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Zertifizierte Passivhaus Komponente
für kühl-gemäßigtes Klima, gültig bis 31.12.2015

Kategorie: Fensterrahmen
Hersteller: Sapa Building Systems GmbH

89077 Ulm, Deutschland
Produkt: WICONA - WICLINE 95

Folgende Behaglichkeitskriterien wurden für die
Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Mit Ug = 0,70 W/(m²K) und bei einem Fenstermaß von
1,23 m * 1,48 m ergibt sich:

U W =    0,80 W/(m²K)   ≤   0,80 W/(m²K)

Einschließlich der Einbauwärmebrücken erfüllt das Fenster
folgende Bedingung, vorausgesetzt der Einbau erfolgt wie im 
Datenblatt angegeben bzw. thermisch gleich- oder höherwertig.

U W,eingebaut ≤   0,85 W/(m²K)

Folgende Kennwerte wurden ermittelt:

Uf-Wert Breite Ψg fRsi=0,25
[W/(m²K)] [mm] [W/(mK)] [-]

Abstandhalter
Unten 0,80 125 0,027
Seitlich/oben 0,80 125 0,027

*Thermisch weniger hochwertige Abstandhalter, insbesondere 
  solche aus Aluminium, führen zu höheren Wärmeverlusten am
  Glasrand und zu geringeren Temperaturfaktoren.

Weitere Informationen siehe Datenblatt
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