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Instrukcja skrócona do kart danych „Wartości psi dla profili elewacyjnych“

Dla okien i elewacji
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System elewacyjny *1)

Um = … W/(m2K)

Ut = … W/(m2K)

Ug = … W/(m2K) 

Przekładka xy ulepszona termotechnicznie

Karta danych Wartości psi dla profili ele-
wacyjnych dla rzeczywiście używanych  

przekładek xy Czy istnieje  
i jest ważna? *2) 

Odkryte na 
zewnątrz obrzeże szyby 

czy system SSG? 

Rzeczywisty profil elewacyjny jest porównywalny z  
przedstawionymi na kartach danych reprezenta- 

tywnymi profilami elewacyjnymi (tzn. drewno-metal  
albo metal z oddzieleniem termotechnicznym) 

szkło izolacyjne podwójne Ug ≥ 1,0 W/(m2K)  
szkło izolacyjne potrójne Ug ≥ 0,5 W/(m2K)

w obu przypadkach z wypełnieniem  
argonem lub powietrzem

Rzeczywiste osadzenie szy-
by w profilu ≥ 13 mm? 

Wartości Um lub Ut

profilu elewacyjnego wraz z 
wpływem śrub?

Karta danych  
nie ma 

zastosowania *3)

alternatywnie:
dla szkła podwójnego: Um lub Ut ≥ 1,3 W/(m2K)
dla szkła potrójnego: Um lub Ut ≥ 0,9 W/(m2K)

Karta danych nie ma 
zastosowania *3)

Tak

Stosowanie reprezentatywnej 
wartości psi z karty danych dla  

przekładek xy w zależności od rzeczywiście  
użytego profilu ramy i  

oszklenia jest dopuszczalne 

Grubość szkła każdej 
pojedynczej szyby 6 mm?

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Szyba zewnętrzna:
Na każdy mm powyżej/poniżej 6 mm  
dodatek/potrącenie 0,001 W/(m2K)

Szyba wewnętrzna:
Na każdy mm powyżej/poniżej 6 mm  

dodatek/potrącenie w przypadku 
n drewno-metal: 0,001 W/(m2K)

n metal z oddz. termot.: 0,000 W/(m2K)
(Grubość szkła szyby środkowej w  

konstrukcjach trzyszybowych jest nieistotna.) 

Obliczenie UCW ze wzoru sumarycznego z EN ISO 12631 
(metoda z oceną poszczególnych komponentów):

Ucw = ∑AgUg + ∑ ApUp + ∑ AfUf+ ∑AmUm + ∑ AtUt + ∑ ɭf,g Ψf,g + ∑ɭm,g Ψm,g + ∑ɭt,g Ψt,g + ∑ ɭp Ψp + ∑ ɭm,f Ψm,f + ∑ ɭt,f Ψt,f

Acw

Nie

1. Zastosowanie „uproszczonej  
metody oceny” według EN ISO 12631

albo

2. Szczegółowe obliczenie Ψmg i Ψtg  
zgodnie z EN ISO 10077-2 (zalecane) *4) 

albo

3 . Wartości tabelaryczne dla Ψmg i Ψtg z 
załącznika D, EN ISO 12631 
(niezalecane) *5)
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alternatywnie:
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*1) Tylko dla systemów elewacyjnych, któ-

rych współczynnik przenikania ciepła UCW 

zgodnie z EN ISO 12631 może być okre-

ślany według „metody z oceną poszcze-

gólnych komponentów” (np. elewacje 

z elementów, elewacje słupkowo-ryglowe 

i dwustronnie podparte oszklenia na su-

cho). Dla klejonych konstrukcji oszklenia 

z klejeniem silikonowym lub b 

ez niego i dla elewacji z wentylowaną 

pustką powietrzną metoda ta jest nie-

przydatna; w tym przypadku trzeba użyć 

zgodnie z  

EN ISO 12631 tzw. „uproszczonej metody 

oceny” ze szczegółowymi obliczeniami  

komputerowymi dla transmisji ciepła 

przez całą konstrukcję. 

*2) Sprawdzenie ważności: Ważne w da-

nym czasie karty danych muszą być 

dozwolone do stosowania na stronie 

firmowej BF, Federalnego Stowarzyszenia 

Producentów Szkła Płaskiego (patrz ht-

tps://www.bundesverband-flachglas.de/

downloads/datenblaetterfassadenprofile/)

*3) Zgodnie z wymaganiami wytycz-

nych ift WA-22/2 „Przekładki ulepszone 

termotechnicznie. Część 3: Określanie 

reprezentatywnej wartości Ψdla profili 

elewacyjnych” odnośnie do zakresu obo-

wiązywania i zastosowania reprezentatyw-

nych wartości psi. 

*4) Do szczegółowego obliczenia zgodnie z  

EN 10077-2 zaleca się dla prostszego mo-

delowania zespolenia krawędzi tzw. model 

„2-Box” z zastosowaniem równoważnej 

przewodności cieplnej λeq,2B przekładki. 

Określona metodami techniki pomiarowej 

wartość λeq,2B indywidualnego systemu 

przekładek jest wykazana u  

dołu po prawej w polu Box 2 na karcie da-

nych wartości psi dla profili elewacyjnych.  

*5) Tabela D.2 z załącznika D normy EN  

ISO 12631 z wartościami Ψdla przekła-

dek ulepszonych termotechnicznie w za-

leżności od rodzaju oszklenia i rodzaju 

słupków/rygli musi obowiązywać nawet 

dla najgor-szego systemu przekładek, 

który ledwo spełnia definicję „ulepszony 

termotechnicznie”. Z tego względu war-

tości te nie są szczególnie korzystne i nie 

wyczerpują całego potencjału ulepszeń 

systemu ciepłej krawędzi.


