
Τεχνικές Προδιαγραφές Ε52 

Το σύστημα Ε-52 ΚΑΛΥΨΩ αποτελεί το νέο πρωτοποριακά σχεδιασμένο συρόμενο σύστημα της 

αγοράς, κοπής 45° που καλύπτει κάθε κατασκευαστική απαίτηση 

Διαθέτει: 

• μεγάλη ποικιλία προφίλ που δίνουν λύσεις σε όλες τις οικοδομικές απαιτήσεις  

• βέλτιστη χρήση του υλικού λόγω των ανισόπαχων τοιχωμάτων των προφίλ χωρίς τη μείωση 

της στατικής επάρκειας των κατασκευών  

• πατενταρισμένο ανοξείδωτο οδηγό που :  

         επιτρέπει μεγάλη επιφάνεια επαφής μεταξύ βούρτσας –αλουμινίου 12 mm 

         δεν κόβει τα ράουλα 

         δεν δημιουργεί θορύβους 

         δεν κυρτώνεται με την πάροδο του χρόνου 

• ειδικά σχεδιασμό τύπου «πύργου»των οδηγών ώστε να μπορούν να δεχτούν κατακόρυφα 

φορτίο εως 200kg χωρίς να παραμορφώνονται  

• μεγάλες οπές διαφυγής υδάτων που μας δίνουν την δυνατότητα να διαχειριστούν μεγάλους 

όγκους νερού και αποτρέπουν την προσκόλληση ύδατος λόγω επιφανειακής τάσης  

• οδηγούς που δέχονται περιμετρικά λάστιχα:  

  -  για τη σφράγιση του αρμού τοίχου - κουφώματος  

  -  για την αποτροπή μετάδοσης θορύβου κατά τη λειτουργία  

• πρωτοποριακού σχεδιασμού γωνίες σύνδεσεως φύλλων με διπλά άγκυστρα που 

αγκιστρώνουν πάνω στα ειδικά σχεδιασμένα φτερά αλουμινίου των φύλλων.Η γωνία 

περικλείεται απο ειδικό πλαστικό κέλυφος ώστε να αποφεύγεται το γεφύρωμα του 

θερμομονωτικού προφίλ  

• διάφορες γωνίες συνδέσεως για τους οδηγούς  

• πλαστική διατομή η οποία εξασφαλίζει την συμβατότητα των εξαρτημάτων με την Ε-22 και 

την Ε-19  

• κλειδαριά πολλαπλών σημείων  

        ράουλα εγγυημένα για 25000 ανοιγοκλεισήματα με : 

         ρόδες μεγάλης διαμέτρου Φ27 για εύκολο ρολάρισμα 

         ρεκτιφιαρισμένο χιτώνιο απο χρωμιομένο χάλυβα 

         σκληρό αντιτριβικό πλαστικό με 40% υαλονήμα  

         μέγιστο φορτίο ανα ρόδα 20 kg 

• inox ράουλο που μπορεί να δεχθεί μέγιστο φορτίο 50 Kg ανα ρόδα  

• παντενταρισμένη προεξοχή υποστήριξης των τριχών από τα βουρτσάκια ώστε να είναι 

πάντα κάθετα στο κινητό φύλλο και να εξασφαλίζεται η αεροστεγανότητα,  

• τάπα διφύλλου με βίδα που ακολουθεί τη μορφή του προφίλ και στεγανώνει απόλυτα πάνω 

στο ενισχυμένο stop,  

• ρυθμιζόμενο αμορτισέρ με το οποίο επιτυχγάνεται η σωστή σφράγιση του φύλλου πάνω 

στον οδηγό,  

• πρεσσάκι στο οποίο ενσωματώνονται όλες οι κατεργασίες για ταχύτητα στην κατασκευή  

• θερμοδιακοπτόμενα προφίλ με πολυαμιδίο σχήματος C ή κανονικό  

πλάτους 20 mm, που αποδίδουν υψηλό συντελεστή θερμομόνωσης,  

• ειδικά σχεδιασμένες κολώνες μεγάλου πάχους τοιχώματος που ενσωματώνονται στα φύλλα 

για την κατασκευή μεγάλου ύψους προφίλ,  

• ειδικά πηχάκια τα οποία διευκολύνουν την τοποθέτηση των τζαμιών αλλά και την 

αντικατάσταση βαρέων υαλοπινάκων,  

• άγκιστρο(στα επάλληλα κουφώματα) κατασκευασμένο από υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο 



στο σημείο κλεισίματος των φύλλων,  

• ειδικό μηχανισμό βαρέως τύπου και υψηλής αντοχής (250 Kgr ανά φύλλο) με ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό την ανύψωση κατά τη λειτουργία, έτσι ώστε να απελευθερώνονται τα 

ελαστικά και να διευκολύνουν την κύλιση,  

• δυο σειρές από λάστιχα EPDM με την οποία επιτυγχάνεται η περιμετρική στεγάνωση,  

• φλάντζα EPDM στα σημεία σύνδεσης των οδηγών ,  

• κλειδαριά τρειων σημείων,  

• ειδικά σχεδιασμένα βουρτσάκια με τα οποία επιτυχγάνεται η βέλτιση στεγάνωση.Όρια 

κατασκευής του συστήματος 

Ελάχιστες διαστάσεις Φύλλου 720mm X 790mm 

Μέγιστες διαστάσεις Φύλλου Παράθυρα 2300mm X 1500mm και Πόρτες 2300mm X 2200mm . 

Μέγιστες διαστάσεις Φύλλου με συδιασμό πρόσθετων προφίλ Πόρτες 2600mm X 2700mm . 

Διαστάσεις πλάτους οδηγού 92,9 έως 140,9mm. 

Πλάτος φύλλου 38mm 

Πάχος υάλωσης από 14 έως 26 mm  

Το κράμα αλουμινίου των προφίλ, είναι το ΕN AW-6060 με χημικό συμβολισμό AlMg1SiCu. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου κράματος είναι τα εξής : 

  

 Όριο διαρροής  Rp0,2 min = 150 Mpa 

 Όριο αντοχής                                                      Rm min =  190 Mpa 

 Ειδικό Βάρος                                                      Υ = 2,7 gr / cm
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 Μέτρο ελαστικότητας                                          Ε = 70000 Nmm
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 Συντελεστής Θερμικής Διαστολής                     α = 2,34 10
-6
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 Σκληρότητα                                                         90 ΗΒ 

  

  

  

ΑΕΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ:  

ΕΛΟΤ ΕΝ 1026:2000/ΕΛΟΤ ΕΝ 12207:2000  

ΕΚΑΝΑΛ  

κατηγορία 3 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12211:2000/ΕΛΟΤ ΕΝ 12210:2000  

ΕΚΑΝΑΛ  

κατηγορία 2Α 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ  

IFT ROSENHEIM  
Uf = npd W/(m

2
.K)  

ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ  

ΕΛΟΤ ΕΝ 1027:2000/ΕΛΟΤ ΕΝ 12208:2000  

ΕΚΑΝΑΛ  

κατηγορία C4 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ  

ΕΛΟΤ 370,3  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

npd 

 

  


