Pomiary zmian gęstości strumienia
ciepła, sprzężone z pomiarami temperatur pozwoliły na określenie współczynników U. Uzyskano średni współczynnik U dla wypełnienia przy różnych
grubościach (Uw) oraz profilu dla
wariantu z zastosowaniem uszczelki
AL-30 (Up). Współczynnik Up jest
uśredniony dla wszystkich profili,
0
również tych typu 3011 i 4011. Dla
podstawy mocowania określono
współczynnik Us w wariancie klasycznego ocieplenia: 0,05 m wełny mineralnej oraz 0,02 m płyty XPS.

Współczynnik przenikania ciepła świetlików łukowych o dł. 10 m z podstawą wys. 65 cm
oraz ociepleniem 10 cm + 2 cm otuliny XPS.
szerokość

U=1,8 Wm2K

U=1,7 Wm2K

U=1,5 Wm2K

PC-25 mm

PC-16 mm+Lumira
U=1,31 Wm2K

PC-25 mm+Lumira
U=0,91 Wm2K

2m

1,194

1,138

1,026

0,919

0,694

2,5 m

1,256

1,195

1,074

0,959

0,716

3m

1,302

1,238

1,110

0,989

0,733

3,5 m

1,338

1,272

1,139

1,012

0,746

4m

1,368

1,299

1,162

1,031

0,756

4,5 m

1,392

1,321

1,181

1,047

0,765

5m

1,412

1,340

1,196

1,060

0,772

5,5 m

1,429

1,356

1,210

1,071

0,778

6m

1,444

1,370

1,221

1,080

0,783

świetlika

PC-16 mm

PC-20 mm

UWAGA Współczynnik U zmienia się w zależności od wysokości i szerokości podstaw.
Kalkulator do obliczania współczynnika U dostępny na stronie www.aluco.com.pl
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U<0,7 W/m 2K

Przeprowadzone analizy parametrów fizykomechanicznych udowadniają, że
system ALUCO SKYLIGHT THERM spełnia wszystkie najnowsze wymogi oraz
oczekiwania naszych klientów.

Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wymusiło zmianę rozwiązań projektowych i materiałowych mających na celu m.in. zapewnienie lepszej izolacyjności termicznej budynków.
Zmiany te znacznie przyczynią się do zwiększenia komfortu użytkowników, redukcji kosztów
eksploatacji oraz zmniejszeniu zanieczyszczeń powstających przy produkcji energii cieplnej.
Na tę okoliczność zaprojektowaliśmy nowoczesny system świetlików dachowych ALUCO
SKYLIGHT THERM spełniający wyżej wymienione wymagania.
Idea nowatorskiego rozwiązania polega na eliminowaniu mostków termicznych
w połączeniach wypełnień w świetlikach łukowych oraz płaskich. Charakterystyczną ich
cechą jest wypełnienie elementami z przezroczystych lub częściowo przezroczystych tworzyw
sztucznych. Dla większości świetlików, jak również w przypadku ALUCO SKYLIGHT THERM,
podstawowym wypełnieniem są płyty poliwęglanowe. Zróżnicowanie między poszczególnymi płytami może dotyczyć ich grubości oraz budowy struktury wewnętrznej. Można opcjonalnie stosować płyty poliwęglanowe komorowe z wypełnieniem AEROGELEM, które
posiadają bardzo dobrą izolacyjność cieplną. Konstrukcję zaprojektowanych swietlików
wykonano z systemowych profili aluminiowych posiadających nowoczesne przekładki termiczne w celu eliminowania mostków cieplnych, co przy zastosowaniu odpowiednich płyt
poliwęglanowych prowadzi do uzyskania bardzo niskiego współczynnika przenikania ciepła
dla całej przegrody.
Połączenie płyt poliwęglanowych jest wykonane za pomocą listwy dolnej wyprofilowanej
w łuk, w której jest zamontowany nowoczesny termoizolator, charakteryzujący się jednolitym elementem zespolonych ze sobą dwóch materiałów o różnej elastyczności. Listwa
dociskowa ,,3011S’’ jest systemowo wyprofilowana w łuk i połączona z profilem obwiedniowym za pomocą naciągu.

Pomiar temperatury przy użyciu termopar pozwala na ocenę ciepłochronności świetlika, a uzupełnione pomiarem przepływu strumienia ciepła umożliwia określenie współczynnika przenikania ciepła U.
Rysunek 3 prezentuje uśrednianie w czasie wartości temperatur
w poszczególnych punktach pomiarowych dla wartości temperatury powietrza
zewnętrznego: -20oC.

Należy zwrócić uwagę że względna równomierność rozkładu temperatury
(rys. 3), pozwala na stwierdzenie równomierności strukturalnej świetlika, a tym
samym braku mostków termicznych. Potwierdza to również przeprowadzone
badanie kamerą termowizyjną, której fotogram przedstawiono na fot. 4 – 5.
Prezentują one obrazy z aparatu tradycyjnego i kamery termowizyjnej dla temperatur zewnętrznych -20oC, -10oC oraz 0oC. Fotogramy wykazują brak
mostków termicznych.

Listwa obwiedniowa ,,3040’’ została zaprojektowana i wykonana z dwóch profili aluminiowych, połączonych ze sobą przekładką termoizolacyjną.
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