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Instrukcja skrócona do kart danych „Wartości psi dla okien“

Dla okien i elewacji
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Instrukcja skrócona do kart danych „Wartości psi dla okien“

System okienny

Uf = … W/(m2K)

Ug = … W/(m2K)

Przekładka xy ulepszona termotechnicznie

Karta danych  
Wartości psi dla okien  

dla rzeczywiście używanych  
przekładek xy Czy istnieje  

i jest ważna? *1) 

Odkryte na zewnątrz 
obrzeże szyby?  

Rzeczywisty profil ramy jest porównywalny 
z przedstawionymi na kartach danych 

reprezentatywnymi profilami ram 

alternatywnie:
szkło izolacyjne podwójne Ug ≥ 1,0 W/(m2K)
szkło izolacyjne potrójne Ug ≥ 0,5 W/(m2K)
w obu przypadkach z wypełnieniem argo-

nem lub powietrzem

Karta danych nie ma 
zastosowania *2)

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 4 mm?

Tak

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Szyba zewnętrzna:
Na każdy mm powyżej/poniżej 4 mm  
dodatek/potrącenie 0,001 W/(m2K)

Szyba wewnętrzna:
Na każdy mm powyżej/poniżej 4 mm  
dodatek/potrącenie 0,002 W/(m2K)
(Grubość szkła szyby środkowej w  

konstrukcjach trzyszybowych jest nieistotna.)

Karta danych nie ma 
zastosowania*3)

Nie

1. Szczegółowe obliczenie zgodnie z  
EN ISO 10077-2 (zalecane) *3)  

albo

2. Wartości tabelaryczne Ψ z załącznika G,  
EN ISO 10077-1 (niezalecane) *4)

Obliczenie UW ze wzoru sumarycznego z EN ISO 10077-1:

alternatywnie:
Uf ≥ 1,3 W/(m2K) i osadzenie szyby w  

profilu ≥ 13 mm 
Uf ≥ 1,0 W/(m2K) i osadzenie szyby 

w profilu ≥ 18 mm
alternatywnie:

Uf ≥ 1,0 W/(m2K) i osadzenie szyby w  
profilu ≥ 13 mm 

Uf ≥ 0,8 W/(m2K) i osadzenie szyby 
w profilu ≥ 18 mm

Materiał ramy drewno, 
drewno/aluminium albo tworzywo sztuczne

Materiał ramy metal

Tak

NieTak

Nie

Uw =
 Ag · Ug + Af · Uf + lg · Ψg

  Aw
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*1) Sprawdzenie ważności: Ważne w da-

nym czasie karty danych muszą być 

dozwolone do stosowania na stronie fir-

mowej BF, Federalnego Stowarzyszenia 

Producentów Szkła Płaskiego (patrz  

https://www.bundesverband-flachglas.

de/downloads/datenblaetter-fenster/). 

*2) Zgodnie z wymaganiami wytycznych 

ift WA-08/3 „Przekładki ulepszone 

termotechnicznie. Część 1: Określanie 

reprezentatywnej wartości Ψ dla profili 

elewacyjnych” odnośnie do zakresu 

obowiązywania i zastosowania reprezen-

tatywnych wartości psi.

*3) Do szczegółowego obliczenia zgod-

nie z EN 10077-2 zaleca się dla prost-

szego modelowania zespolenia krawędzi 

tzw. model „2-Box” z zastosowaniem 

równoważnej przewodności cieplnej 

λeq,2B przekładki. Określona metodami 

techniki pomiarowej wartość λeq,2B indy-

widualnego systemu przekładek jest  

wykazana u dołu po prawej w polu Box 2 

na karcie danych wartości psi dla okien. 

*4) Tabela G.2 z załącznika G normy  

EN ISO 10077-1 z wartościami Ψ dla 

przekładek ulepszonych termotechnicz-

nie w zależności od rodzaju oszklenia 

i systemu ram musi obowiązywać nawet 

dla najgorszego systemu przekładek, 

który ledwo spełnia definicję „ulepszo-

ny termotechnicznie”. Z tego względu 

wartości te nie są szczególnie korzystne 

i nie wyczerpują całego potencjału  

ulepszeń systemu ciepłej krawędzi. 


