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A QuadCore minőségi áttörést jelent az olyan,
magas energiahatékonyságú épületekhez vezető úton,
amelyek környezetkímélőbbek és az üzemeltetés
szempontjából is gazdaságosabbak.
Ez a tudományos áttörés egy teljesen új hőszigetelő habhoz vezetett,		
amely az iparág legjobb hőtechnikai teljesítményét nyújtja,		
emellett kiemelkedő tűzvédelmet és fokozott környezetvédelmi 		
jellemzőkkel rendelkezik.
A ma hozott technológiai döntések hatással lehetnek az ingatlan 		
jövőbeli értékére. Ezért az épület energiahatékonyságával foglalkozó 		
csapatunk végig Önnel lesz ezen az úton.

40ÉV

Segítünk Önnek eligazodni a változó jogi környezet összetettségében
egy versenyképes ingatlanpiacon. A „komplex épületelemzésben” 		
szerzett szakértelmünket adjuk ahhoz, hogy maximalizáljuk az 		
épületbe történő befektetés megtérülését.

HŐTECHNIKAI
GARANCIA
AKÁR

Mindezt nyugalommal, olyan 40 éves hőtechnikai			
szavatossággal alátámasztva, amely páratlan					
a korszerű építési rendszerek között.

20%-OS
HŐTECHNIKAI
TELJESÍTMÉNYJAVULÁS

Az út itt kezdődik.

KIMAGASLÓ

TŰZVÉDELEM

Minden a szürke cellákban rejlik...
ÚT A NETTÓ

ZÉRÓ

Mikroszkópikus
nézet

ENERGIAFELHASZNÁLÁSÚ
ÉPÜLETEKHEZ

Egy egyedi hibrid technológia egyedi
kialakítással, mely mikrocellákat hoz
létre iparági vezető szintű hőtechnikai
teljesítménnyel és kiváló környezeti
jellemzőkkel.
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HATÉKONYABB

HŐTECHNIKAI
TELJESÍTMÉNY

HŐTECHNIKA

AKÁR

20%-OS

ALACSONYABB
ENERGIAKÖLTSÉG

HŐTECHNIKAI TELJESÍTMÉNY
JAVULÁS

A QuadCore egy verhetetlen
0,018 W/mK* hőtechnikai
teljesítményt nyújt.		
A legjobbat az iparágban.
Az optimalizált épületkialakítással együtt
ez a hőveszteség csökkentését és a 		
megújuló energia felhasználhatóságát
új szintekre emeli.
Az épületburkolat jobb termikus
hatékonysága csökkenti a fűtési és hűtési
szükségletet, ezáltal lényeges energia
megtakarítást eredményez.
A QuadCore így új alapokra helyezi a
megnövelt élettartamú épületek 		
energetikai teljesítményét.
* 20%-kal jobb hővezető képesség a 0,018 W/mK
és a szokványos 0,023 W/mK érték aránya.
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Piacvezető, az
öregedés hatását
figyelembe vevő
lambda érték

0.018
W/mK

20%-kal

HŐTECHNIKA

JOBB TELJESÍTMÉNY

2. Azonos vastagság mellett magasabb energiamegtakarítás generálása
A szendvicspaneleknek egy megadott vastagsággal
kell rendelkezniük, hogy megfeleljenek a szerkezeti
követelményeknek. Ebben az esetben egy QuadCore™
technológiás panel alkalmazása jelentős
energiamegtakarítást eredményez szemben			
a versenytársak megoldásával.

A 20%-kal jobb teljesítmény az előnyök két csoportjára fordítható le:
1. Vékonyabb szigetelés szükséges ugyanazon teljesítményhez, mint egy
másik szigetelőmag esetében. (Ugyanazon hőszigetelési érték mellett
vékonyítjuk a falat.)

10m

m
72

2. Magasabb energiamegtakarítás, a QuadCore™-t egy másik
szigeteléssel összehasonlítva. (Ugyanazon panelvastagság mellett
jobb hőszigetelési értéket érhetünk el.)

30m

1. Vékonyabb szigetelés alkalmazása azonos 		
teljesítményhez egy 0.18W/m2K U-érték eléréséhez
A tervezőknek számos opció áll a rendelkezésükre,
amikor a szigetelt panel töltete kerül szóba. De milyen
vastagság szükséges az egyes típusoknál pl. 0,18 W/m2K
U-érték eléréséhez?
Az új Kingspan QuadCore™ technológiával csak
100 mm-es panelra van szükség a cél eléréséhez. 		
A lambda érték 20%-kal jobb, mint a standard
PUR hab esetében.

QuadCore™ vs. PUR vs. MMMF (ásványgyapot)
PUR

MMMF

Vastagság (mm)
Fal

150

150

150

Tető

160

160

160

0.018

0.023

0.039

Fal

0.12

0.15

0.25

Tető

0.11

0.14

0.24

l (W/mk)
U-érték (W/m K)
2

EUR megtakarítás (Budapest esetében)

kW/h megtakarítás (Budapest esetében)

75,494
1,921,500
56,621

Vékonyabb szendvicspanel alkalmazásának előnyei

37,747

18,874
Megnövelt
teherautó
kihasználás
30% tető- és
50% falpanel

Akár 11%-os kiegészítő
költségcsökkenés (a
panel vastagsághoz
tartozó takarólemez,
csavar és tömítések)

Nagyobb
hasznosítható tér
az épületen belül
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CO2 megtakarítás a kevesebb
széntartalom miatt:
• kevesebb anyagfelhasználás a
gyártáshoz
• jobb szállítóeszköz kihasználás
• kevesebb helyszíni hulladék az
előregyártott panelek miatt
• kevesebb újrahasznosítandó anyag

8,711

4,355

13,066

17,422

443,420
22,171

5 év
után

10 év
után

15 év
után

20 év
után

96,075

Évente

QuadCore™ vs. PUR

QuadCore™ vs. PUR

QuadCore™ vs. MMMF

QuadCore™ vs. MMMF
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20 év
után

HŐTECHNIKA

Eredmények

Valós energiamegtakarítás esettanulmány

A QuadCore technológiás szigetelt panelek jelentős költség- és energiamegtakarítást érnek el

Hőtechnikai modellezés és energiamegtakarítási számítás egy hűtőház
esetében - QuadCore™ habos szendvicspanel egyéb szigetelőmagos
panelekkel összehasonlítva.

Transzmissziós hőveszteség

97 kW

Megtakarítás (20%)

19,4 kW

Megtakarított hűtési energia

102.000 kWh/év

Megtakarított villamos energia

44.000 kWh/év

Energiaköltség megtakarítás

ca. 7.300 D/év*

CO2 emisszió megtakarítás

26,6 to/év*

Az elemzéshez használt fő paraméterek

9,1m

QuadCore™
technológiás szigetelt panel

Egyéb
szigetelőmagos panel

Vartagság (mm)

170mm

170mm

U-érték(W/m K)

0,11 W/m k

0,14 W/m2k

2

,6m
72

2

52,6m

Projekt méret: 6000m2 (Fal és mennyezet)
Hűtő teljesítmény: 480kW
Transzmissziós hőveszteség részarány:
97kW/20,2%
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SZAVATOLT

HŐTECHNIKAI
TELJESÍTMÉNY

40 ÉVNYI
NYUGALOM

Hőtechnikai
tulajdonságok megőrzése a teljes életciklus alatt

A mai épületeknek rengeteg
követelménynek kell megfelelniük,
nem csak az előírásokat kell
kielégíteniük, de fel kell nőniük
a felhasználók megnövekedett
elvárásaihoz is.
Hatékonynak, megbízhatónak, praktikusnak és
fenntarthatónak kell lenniük, de mindenekelőtt
kényelmesnek és biztonságosnak.
A QuadCore segít mindezt teljesíteni. Szavatoljuk,
hogy az épületet érő normál környezeti hatások
nem befolyásolják a QuadCore panelek hőtechnikai
és anyagszerkezeti jellemzőit. Így az épület a teljes
élettartama alatt ugyanolyan teljestményt nyújt.*
Költségcsökkentés. Energiamegtakarítás. Mindez
biztonságossá és gondtalanná teheti az életet
egy QuadCore™ által védett épületben.
* a garantált lambda érték az MSZ EN 14509:2014-en alapszik.
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SZAVATOSSÁG

BIZTONSÁGOSABB
MUNKAHELYEK
ÉS ÉLETTEREK
TŰZVÉDELEM

KIMAGASLÓ

TŰZVÉDELEM

biztosítók által
tanúsított
FM és LPCB rendszerek

Bár az elsődleges cél lehet
egy inspiráló és produktív hely
biztosítása munkához és az
élethez, azonban az épületének
védelmet kell biztosítania valami
sokkal veszélyesebb ellen is.
Ezért a QuadCore technológia kimagasló szintű
védelmet biztosít tűz ellen is.
Iparágvezető tűzvédelmi teljesítmény
A QuadCore paneleket független intézetek
tesztelték és tanúsították a legmagasabb 		
iparági standardoknak megfelelően:
�
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Biztosítók által tanúsított FM és LPCB rendszerek
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KIMAGASLÓ

TŰZ-

TŰZVÉDELEM

VÉDELEM

A tűzre való reagálással és tűzállósággal kapcsolatos európai tesztek során a QuadCore panel
rendszerek fokozott stabilitást mutattak, ami nagyobb fesztávokhoz, kevesebb rögzítéshez		
és többféle modulszélességhez vezet bizonyos specifikációknál.

1. Tűzre való reagálás és tűzállóság
HŐMÉRSÉKLET
TŰZRE VALÓ REAGÁLÁS

TŰZÁLLÓSÁG

FM tanúsítás
Az FM Approvals egy vezető, nemzetközi, külső bevizsgáló és tanusító szervezet.
Azok a hőszigetelt panelek, amelyek FM jóváhagyást kapnak, olyan értékelésen
mentek át, amely megerősíti, hogy teljesíteni fogják a tervezett funkcióikat és
megtartják az épület burkolatának integritását a megadott tervezési feltételeknek
megfelelően.
A QuadCore technológiás szendvicspaneleket egy sokkal szigorúbb tesztsorozatnak
vetik alá, mint a nem FM jóváhagyással rendelkező paneleket.
Megnevezés

Tűzlefolyási görbe. Mutatja,
hogyan változik a tűz 		
intenzitása (hőmérséklete) 		
az idő függvényében.

IDŐ
LÁNGOLÁSI FÁZIS

LEHŰLÉSI FÁZIS

BEGYULLADÁSI FÁZIS

Tűzállósági osztály
Szigetelt panel

B, S1

PIR

PUR

B, S1 - B, S2

B, S3

PIR

PUR

EI 30*

EI 30

EI 60
EI 60
(fűzőcsavar nélkül) (fűzőcsavarral)

EI 15

FM4881

Panelek tűzállósága
(fal és tető és mennyezet)
Külső falpanelek statikai
teljesítménye

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Lehetséges

FM tanúsítás eléréséhez szükséges vizsgálatok
A QuadCore tanúsítása nem csak a tűzállóság teljesítésének kritériumára vonatkozik. Arra is bevizsgálták
és tanúsították, hogy jelentős természeti hatások esetén is sértetlen marad.
�

A fal mintadarabokat 18 000-szeres nyomásnak teszik ki a szélhatás számszerűsítéséhez.

�

Szimulációs jégeső hatásnak teszik ki nagyméretű jéggömbök segítségével.

�

Szélviharok által hordott törmeléknek ellenáll.

Az anyag hány %-a égett?
* a standard 3x3m-es tűzvizsgáló keret helyett
a valós körülményeket jobban megközelítő
5x6m-es kereten tesztelve.

Anyag

PUR

PUR B3

PIR B2

IPN

QuadCore

1. kísérlet/ anyagveszteség

100%

85%

30%

19,6%

5%

2. kísérlet/ anyagveszteség

100%

95%

9,3%

6%

3%

EI 30

Forrás: Védelem Katasztrófavédelmi Szemle; 2017/1. szám

Forrás: Védelem Katasztrófavédelmi Szemle; 2017/1. szám
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PUR

” A közvetlen lánghatásos égetéseknél a PUR és a PUR B3 gyakorlatilag nagy
láng és erős füstfejlődés mellett megsemmisült, mig a többiek jelentősen
kisebb mértékben, de a PIR-IPN-QuadCore csökkenő sorrendben károsodtak.
A kőzetgyapotból a ragasztóanyag égett ki.”

Tűzállósági határérték
EN 1364 tűz
(120mm)
EN 1364
(200mm)

FM4880

PIR
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HOZZÁJÁRUL A

ZÖLD
ÉPÜLET
BESOROLÁSHOZ

KÖRNYEZETVÉDELEM

ÚT A NETTÓ

ZÉRÓ

ENERGIAFELHASZNÁLÁSÚ
ÉPÜLETEKHEZ
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ
A Kingspan-nél mindig hittünk abban, hogy az épített környezet 		
fejlődése soha nem történhet a természetes környezet rovására.
A QuadCore mögött lévő tudomány ezt az elvet új szintre emelte, és ez olyan hőszigetelő magot eredményezett, amely
magasabb környezetvédelmi besorolással rendelkezik és ezáltal fontos zöld besorolást biztosíthat az épülete számára.
Mindez azt jelenti, hogy a QuadCore jelentős és hosszantartó hasznot biztosít a környezetvédelmi és
energiahatékonysági jellemzők terén, ezzel egyidejűleg elősegítve épületének fenntarthatóságát.
A QuadCore CFC (klórozott-fluorozott szénhidrogén) és HCFC (halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén)
mentes. Mivel az éghajlatváltozás elismerten kritikus tényezője a világ környezetének, a QuadCore előállításához
használt habképző szerek zéró ózonlebontó potenciállal rendelkeznek (Zero ODP), illetve nagyon alacsony a globális
felmelegedésre gyakorlott hatásuk.
Ezen felül a QuadCore jobb hőtechnikai teljesítménye mellett csökkenteni lehet a károsanyag kibocsátásokat, különösen
akkor, ha optimalizált épülettervezési megközelítés mellett alkalmazzák. A fenti tényezők összessége jelentős piaci
megkülönböztetést biztosít a QuadCore rendszerek számára és magasabb zöld épület besorolást eredményeznek a
különböző értékelési rendszerekben, mint pl. a BREEAM, LEED, DGNB stb.

* Csehországban szabadalmaztatva.
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KÖRNYEZETVÉDELEM

HŐTECHNIKA

TŰZVÉDELEM

TÖBB HOZZÁADOTT ÉRTÉK A PROJEKTJÉHEZ

SZAVATOSSÁG

AZ ELKÉPZELÉSTŐL A BEFEJEZÉSIG

Minél korábban tudunk csatlakozni
Önhöz, annál több értéket tudunk
hozzáadni a projektjéhez.

Építkezés
előtt

Segítségére lehetünk az induló költségeknél egy
részletesebb specifikációval, illetve beruházásának
kedvezőbb megtérülésével mind az építkezés során,
mind azt követően.
Bemutatjuk Önnek, hogyan eredményez a QuadCore
alacsonyabb anyagi költségeket, alacsonyabb
karbantartási költségeket, és életre szólóan 		
alacsonyabb energia számlákat.

Építkezés
alatt

Minden út egyetlen lépéssel kezdődik.

Építkezés
után
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CSATLAKOZZON HOZZÁNK A
NETTÓ ZÉRÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSÚ ÉPÜLETEK
FELÉ VEZETŐ ÚTON
A Kingspan egy ambiciózus jövőképpel
rendelkező vállalkozás – 2020-ra nettó zéró
energiafelhasználásúvá változtatjuk az
épületeinket és egy olyan innovatív úton
haladunk, amely realitássá teszi ezt az
épített környezetünk számára világszerte.
A QuadCore egyike azon innovációs lépéseknek, amelyet ennek
valóra váltásáért teszünk miközben szilárd üzleti előnyöket is
megvalósítunk.
Ez egy olyan jövőkép, mely hitünk szerint lényeges nem csak
környezetvédelmi okokból, hanem azért is, hogy egészségesebb,
biztonságosabb és nyereségesebb épületeket biztosítsunk a
következő generáció részére.

Ha többet szeretne tudni
a QuadCore-ról és arról,
hogyan érhet el magasabb
energiahatékonyságú, tűzbiztos
épületeket kedvező környezeti
minősítésekkel, látogasson
el honlapunkra, ahol online
kalkulátorunk is megtekinthető:
ipn-quadcore.hu

20

21

Fal - Látszó rögzítésű panelek (TF, TC, TL, NF, NC)
Vastagság
(mm)

QuadCore U-érték
(W/m2k)

IPN U-érték
(m2k)

80

0.226

0.277

100

0.18

0.222

120

0.151

0.185

150

0.12

0.149

170

0.106

0.131

200

0.09

0.112

Fal - Rejtett rögzítésű panel (AWP)
Vastagság
(mm)

QuadCore U-érték
(W/m2k)

IPN U-érték
(m2k)

80

0.234

0.284

100

0.184

0.226

120

0.153

0.187

150

0.122

0.151

170

0.107

0.133

200

0.091

0.113

Tető - RW*
Vastagság
(mm)

QuadCore U-érték
(W/m2k)

IPN U-érték
(m2k)

80

0.216

0.271

100

0.174

0.219

120

0.146

0.183

160

0.11

0.139

Tető - XM*
Vastagság
(mm)

QuadCore U-érték
(W/m2k)

IPN U-érték
(m2k)

100

0.17

0.19

* előzetesen számított érték.
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