
HACHTEL

G e a m u r i º i f e r e s t r e r a d i a n t e t r a n s p a r e n t e

Integrat în geam complet transparent

Fãrã condens sau curenþi de aer

Cãldurã radiantã uniformã

Fãrã suprafeþe vitrate reci

Instalare ieftinã ºi convenabilã

Igiena optimã a aerului

Confort interior maxim

Heating Glass Solutions®

Pentru renovãri sau construcþii noi



Avantajele geamului izolator încãlzibil HACHTEL-POWERGLAS®
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Încãlzirea este integratã transparent în geam, din acest motiv nu necesitã 

spaþiu sau loc de amplasare suplimentar. Se creazã spaþiu liber interior 

arhitectural.
Faþa interioarã a geamului este încãlzitã pe toatã suprafaþa ei, furnizând 

astfel o cãldurã radiantã uniformã. Oferã o climã interioarã plãcutã.
Fãrã suprafeþe vitrate reci, oferã mai mult confort interior ºi ambient 

plãcut.
Din cauza convecþiei foarte reduse ºi a formãrii neglijabile de praf, are un 

comportament convenabil din punctul de vedere al igienei aerului.
Prin evitarea formãrii curenþilor reci de aer ºi a condensului, se preteazã 

ºi la realizarea luminatoarelor, acoperiºurilor din sticlã, într-o manierã 

optimã.
Montajul este economic, necesitând mai puþine abilitãþi tehnice în 

comparaþie cu sistemele de încãlzire convenþionale. Din acest motiv este 

foarte potrivit la renovãri ºi amenajãri.
®Suprafaþa de sticlã caldã a geamului izolator HACHTEL-POWERGLAS  

concurã la înbunãtãþirea semnificativã a confortului interior.

Aspect

Confort

Economie

Siguranþã

Sãnãtate

26°

24°

20°

17°

22°

21°

20°

Cãldurã radiantã la
HACHTEL-POWERGLAS

Convecþie la radiatoare uzuale

HACHTEL-POWERGLAS este 

integrat complet transparent în coala 

de geam. O suprafaþã suficient de 

mare face de prisos încãlzirea 

suplimentarã. Dispar corpurile de 

încãlzire deranjante.

HACHTEL-POWERGLAS oferã o 

temperaturã interioarã plãcutã prin 

suprafeþe calde de sticlã. Cãldura 

radiatã spre interior creazã o climã 

plãcuta în încãpere. Avantajul 

încãlzirii prin radiere este cã nu 

trebuie încãlzit în prealabil aerul din 

încãpere pentru obþinerea efectului 

dorit, ci într-un timp foarte scurt de la 

pornire se poate deja simþii cãldura 

radiatã.

HACHTEL-POWERGLAS tinde sã 

reducã consumul de energie: 

confortul rezultat este în funcþie de 

temperatura de operare, de valoarea 

medie a temperaturii aerului interior 

º i  de  med ia  t empera tu r i l o r  

suprafeþelor înconjurãtoare. Prin 

ridicarea temperaturii suprafeþelor 

înconjurãtoare vitrate se poate 

reduce temperatura încãperii, în 

medie cu 2 °C. Acest fapt conduce la

o reducere a necesarului energetic 

cu cca. 12 % ºi datoritã temperaturii 

mai scãzute a aerului se va pierde 

mai puþinã cãldurã prin ventilaþie. 

Calitatea aerului din încãpere se va 

percepe ca fiind plãcutã. 

HACHTEL-POWERGLAS este 

sistem de încãlzire cu temperaturã 

redusã. Suprafeþele mari vitrate ale 

unei încãperi pot fi folosite pentru 

încãlzire. Temperatura agentului de 

încãlzire va depinde astfel doar în 

micã mãsurã de temperatura aerului 

din încãpere.

Suprafaþa încãlzibilã, orientatã cãtre 

încãpere, a foii de geam termoizolant 

HACHTEL-POWERGLAS este 

realizatã din sticlã securizatã de 

î n a l t ã  c a l i t a t e ,  g e a m u r i l e  

termoizolante uzuale fiind realizate 

de regulã din sticlã float.

Durerile de cap ºi tensiunile din zona 

lombarã ºi a gâtului, rezultând din 

radierea frigului în vecinãtatea 

ferestrei, vor putea fi evitate. Lipsa 

curenþilor de aer ºi implicit a prafului 

purtat sunt condiþiile pentru o climã 

interioarã idealã în scopul menþinerii 

sãnãtãþii.

HACHTEL-POWERGLAS este din 

aceste motive sistemul ideal de 

încãlzire pentru persoane suferinde 

de astm sau alergii: în cazul 

sistemelor normale corpurile mari de 

încãlzire genereazã aer cald ce se 

ridicã, în timp ce aerul rece coboarã 

(convecþie). Se creazã astfel curenþi 

nesãnãtoºi, antrenând constant praf 

ºi alergene. Pe lângã acest fapt, 

încãlzirea prin convecþie eliminã 

oxigenul ºi umezeala din aer. Aerul 

uscat, întreþesut cu praf ºi micro-

organisme favorizeazã dezvoltarea 

îmbolnãvirilor cãilor respiratorii.



Ideal pentru Reducerea costurilor Instalare simplã

Multiple posibilitãþi de aplicare pentru HACHTEL-POWERGLAS®
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Construcþii noi ºi vechi

Clãdiri de birouri

Moteluri ºi hoteluri

Piscine ºi bãi acoperite

Spitale, cãmine pentru vârstnici

Sere ºi balcoane închise

Luminatoare

Clãdiri fãrã posibilitãþi convenþio-

nale de încãlzire

Cantine, restaurante

Vizoare pe utilaje ºi instalaþii

Geamuri sau parbrize speciale 

plate, chiar deasupra capului în 

mijloace de transport terestre ºi 

marine, hublouri, ferestre de 

observa þ ie  pen t ru  camere  

frigorifice ºi agregate de rãcire, 

precum ºi alte aplicaþii acolo unde 

se doreºte evitarea sau reducerea 

condensului ºi a givrãrii.
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Fãrã curãþirea coºurilor de fum

Fãrã cheltuieli de întreþinere

Fãrã curãþirea rezervoarelor

Fãrã provizii ºi stocuri

Fãrã emisii ºi noxe

Fãrã uzurã

Reglare individualã, eliminând 

astfel pierderile inerente prin 

sistemele cu comandã centralã.

Facturare mai simplã, plata 

curentului electric în funcþie de 

consum

Majoritatea furnizorilor de energie 

electricã oferã tarife reduse pentru 

încãlzire în cazul alimentãrii 

nemijlocite ºi a contorizãrii 

separate.

+

+

+

Doar cablul de alimentare, ce iese 

prin muchia ochiului de geam 

izolant, trebuie trecut prin rama 

ferestrei astfel încât sã se poatã 

cupla la un racord de alimentare cu 

curent electric. În rest, montajul 

este la fel ca în cazul geamurilor 

termoizolante uzuale.

Înlocuirea este oricând posibilã

Nu necesitã costuri suplimentare 

pentru conectãri exterioare.
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Structura geamului izolant Puterea electricã

Combinaþii

Tipuri de rame

Racord electric ºi reglaj

HACHTEL-POWERGLAS® ca geam termoizolant

Puterea necesarã

Randament

Licenþã
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Panoul dinspre încãpere este 
alcãtuit din geam monodiafragmã 
securit, fiind acoperit cu un strat 
special pe faþa din interiorul tocului, 
fãrã fire de încãlzire vizibile.
Panoul exterior poate fi realizat din 
sticlã float, geam securit sau 
antiefracþie. Acesta este prevãzut 
de regulã cu un strat termoizolant.
Distanþierul este din material sintetic 
(aºa numit “Warm-Edge-System”) 
putând fi livrat cu lãþimi de la 8 pânã 
la 27 mm: o reducere considerabilã 
a pierderilor de cãldurã în zona 
perimetralã faþã de geamurile 
termoizolante “normale”, prin 
eliminarea punþilor termice.
Spaþiul dintre colile de geam poate fi 
umplut dupã dorinþa clientului cu 
argon sau cripton.
Valoarea U  conform DIN EN 673 g

2este de 1,2 W/m K.
Cablul de legãturã este prevãzut 
prin sistemul perimetral al geamului.
Geamul termoizolant nu prezintã 
pericol de electrocutare la atingere.
Clasa de siguranþã = 2 

La geamul termoizolant 
 puterea electricã se 

poate stabilii dupã dorinþã. 
De la:

HACHTEL-
POWERGLAS

2specificã de maxim 800 W/m . 
Deoarece cerinþa de putere variazã în 
diferite intervale de timp (zi/noapte, 
vânt, însorire etc.) De regulã se 
prevede suplimentar o posibilitate de 
reglaj. Urmãtoarele posibilitãþi sunt 
oferite:

HACHTEL-POWERGLAS®

Geam monoplan securit
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+

+

+
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Diferenþa maximã de temperaturã 
suportatã = 150 K între mijlocul ºi 
marginea panoului.

2Rezistenþa la încovoiere = 120 N/mm
2Rezistenþa la presiune = 700 N/mm

Rezistenþa la zgâriere (duritate 
MOHS) = 5-6
Sarcina electricã maximã a stratului 

2special = pânã la 1 W/cm , iar a 
2suprafeþei de sticlã = 10 kW/m

HACHTEL-POWERGLAS poate fi 
combinat cu urmãtoarele feluri de 
sticlã:

+

+

+

Sticlã float
Securit sau antiefracþie
Sticlã de protecþie la radiaþii solare

În afarã de asta, HACHTEL-POWER-
GLAS poate fi livrat cu jaluzele 
integrate între cele douã coli de geam 
sau cu folie reflectorizantã.

Puterea consumatã în t impul 
funcþionãrii sistemului HACHTEL-
POWERGLAS este în funcþie de 
modalitãþile de utilizare. Puterea 
depinde în mare mãsurã de mãrimea 
suprafeþei geamului, relativ la 
suprafaþa încãperii. În cazuri speciale 
puterea necesarã se poate obþine prin 
calcul sau testãri.

HACHTEL-POWERGLAS poate fi 
montat în rame ºi tocuri din:

+

+

+

+

Lemn
Materiale plastice
Aluminiu
Vitrãri structurale

+

+

+

Reglajul puterii în funcþie de 
temperatura mãsuratã a aerului
Reglajul puterii în funcþie de variaþia 
temperaturii suprafeþei de sticlã
Combinarea ambelor variante

Potrivite pentru temperaturi de duratã 
de cca. 70 °C. Pentru situaþii speciale, 
când timpul de încãlzire trebuie sã fie 
foarte scurt, se pot instala puteri mai 
mari.

Pe lângã posibilitãþile de racordare în 
serie sau în paralel la construcþia 
locuinþelor, puterea instalatã a  
HACHTEL-POWERGLAS va f i  
adaptatã necesitãþilor utilizatorilor ºi 
cerinþelor clãdirii, pânã la o putere 

minim pânã la
maxim 

Intensitatea ºi tensiunea curentului 
vor fi calculate de noi pentru fiecare 
panou în parte, þinând cont de puterea 
specificã necesarã ºi de reglajul 
individual al panourilor respectiv a 
întregii suprafeþe de sticlã încãlzitã.

Randamentul sistemului HACHTEL-
POWERGLAS este în jur de 90%, 
adicã cca. 90% din energia electricã 
introdusã va deveni utilã pentru 
încãlzirea încãperii.

Fabricarea geamului nostru radiator 
este protejatã prin modelul patentat.

220W/m  
2800W/m
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