
Vinduesinnovationer til markedets højeste krav: WICLINE 115 AFS
og WICLINE 75 Maximal
WICONA præsenterer to innovationer inden for vinduessystemer, som opfylder de højeste markedskrav; WICLINE 115 AFS og
WICLINE 75 Maximal. Med det nye koblede vinduessystem, WICLINE 115 AFS, tilbyder WICONA en imødeset løsning til
byggeprojekter med ekstra høje krav til varmeisolering, lydisolering og solafskærmning. WICONA præsenterer også en ny
ekstremt slank vinduesløsning for øget lysindfald; WICLINE 75 Maximal.

WICLINE 115 AFS er et koblet vinduessystem, som kombinerer en indvendig isoleret vinduesramme med en ydre
vinduesramme, hvilket skaber en isolerende zone inde i vinduet. Konstruktionen giver en væsentlig forbedring af systemets
termiske og lydisolerende egenskaber – helt uden tillægsisolering.

Et skjult ventilationsfilter i rustfrit stål er forsænket i overkanten af den ydre vinduesrramme – en helt ny innovation fra WICONA,
som markant forøger vinduessystemets beskyttelsesegenskaber og heraf komfort. Det systemintegrerede ventilationsfilter skaber
et effektivt værn mod snavs og insekter. Samtidig fungerer konstruktionen som en ventil mellem lufttrykket inde i konstruktionen og
luften udenfor. Dette medfører ikke bare, at man undgår overophedning i konstruktionen, det forhindrer også kondensdannelse.

Integreret solafskærmning
Det nye vinduessystem WICLINE 115 AFS kendetegnes også ved solafskærmning og åbningsbegrænsere – integreret elegant i
konstruktionen, hvilket giver en god beskyttelse mod vejr og vind. I lukket tilstand er det kun lamellerne, som er synlige. Den øvre
og nedre del af persiennerne (kassette og bundskinne) er helt integreret i karmen, hvilket giver et ensartet visuelt udseende – både
fra udvendig og indvendig side – og konstruktionen sikrer endvidere et minimalt indfald af dagslys i siderne. Den ydre
vinduesramme kan åbnes individuelt, hvilket gør det lettere at vedligeholde og rengøre persiennerne. Solafskærmningen kan også
betjenes via en app i mobiltelefonen. 

Højeste ydeevne for termisk isolering og lydisolering
WICLINE 115 AFS karakteriseres af Uw-værdi under 0.80 W/(m²K), i standardstørrelse 1 230 mm x 1 480 mm, med en
karmdybde på 115 mm og en slank sigtlinje på 125 mm, Ug-værdi 0.60 W/(m²K). Gennem den innovative isoleringszone ETC
Intelligence®* med det unikke materialemix opnår WICLINE 115 AFS enestående termiske ydeevner helt ned til passivhus
niveau – uden tillægsisolering. I dag er høje støjniveauer et almindeligt problem i byer, og der er stigende krav og reguleringer
omkring lydisolering i facader. Støjniveauer ligger i dag i gennemsnit på 60 decibel i bymiljøer. WICLINE 115 AFS opnår et
lydisoleringsniveau på hele 50 dB med en profildybde på kun 115 mm, hvilket er samme niveau som en solid væg med en dybde
på 200 mm. Den maksimale højde for konstruktionen er 2 500 mm og bredden 1 200 mm. Maksimal rammevægt er 200 kg med
synlige beslag.

Baseret på forskellige forskningsafprøvninger, gennemført under realistiske forhold i forskellige klimazoner, er det nye koblede
vinduessystem WICLINE 115 AFS blevet optimeret, navnlig når det gælder dets egenskaber i forbindelse med kondens.
Resultatet er imponerende: kondens reduceres til et minimum – hvilket er officielt certificeret af CSTB-instituttet i Frankrig (Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment). Dette er forskellen mellem et traditionelt koblet vinduessystem og det nye WICLINE 115
AFS.

Det er ikke kun risikoen for kondens, som minimeres. WICLINE 115 AFS indeholder også tætninger med Anti-Fogging
Technology i konstruktionen. Traditionelle tætninger kan skabe gasarter i konstruktionen, specielt når de udsættes for varme,
hvilket dernæst kan sætte sig på glasfelterne i konstruktionen og give en synlig hinde. Tætningerne i WICLINE 115 AFS med
Anti-Fogging Technology er udviklet for at reducere disse gasser og dermed minimere risikoen for synlige hinder på glasset.

WICLINE 115 AFS fås i to forskellige varianter. Dels tilbydes produktet med integreret solafskærmning fra WICONA for at sikre
optimal ydeevne og pålidelighed. Som alternativ tilbydes konstruktionen med en universalzone til solafskærmning, der giver
mulighed for integrering af forskellige solafskærmningsprodukter på markedet. Det gør, at solafskærmningen kan tilpasses til
specifikke krav og ønsker.

WICLINE 115 AFS er den optimale løsning til projekter med de højeste tekniske krav til termisk egenskaber, lydisolering og
solbeskyttelse, både ved nybyggeri og renoveringer. Vinduet er perfekt tilpasset helsesektoren, såsom sygehuse,
forskningscentre, laboratorier og lignende byggerier, hvor hygiejnen og komfort er centrale faktorer. 

WICLINE 75 Maximal
Er WICONAs anden nyudvikling inden for vinduessystemer, som kombinerer højeste energieffektivitet og komfort i en innovativ
vinduesløsning. Med en synlig bredde for den totale karm-/rammekonstruktion på kun 74 mm er karmens dimensioner blevet
reduceret med hele 30%. Det forøger glasfeltet og derved maksimeres lysindfaldet og solenergien udefra. Med denne løsning
tilgodeser WICONA arkitekternes stigende krav om store transparente overflader og uspoleret udsigt fra eksklusive boliger og
administrationsbygninger.



* ETC Intelligence® overflødiggør tillægsisolering. Den innovative teknologi giver topklasse termiske egenskaber gennem et
specielt materialemix i vinduets isoleringszone. Den patenterede ETC Intelligence® teknologi består af tre unikke
komponenter:
• Low-Emission – Innovativ overflade som effektivt reflekterer varmestrålingen
• Low-Transmission – Effektiv varmeisolering som reducerer varmetabet
• Low-Convection – Optimeret geometri i isolator


