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EJOTEJOT®®  

Nauja vėdinamų (ventiliuojamų) fasadų konstrukcija (VHF)
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EJOT®

 Nauja EJOT (R) vėdinamų fasadų atraminės konstrukcijos sistema keičia 
vėdinamų fasadų (VHF) rinką: CROSSFIX yra pirmoji po fasadais montuojama 
konstrukcija, pagaminta iš 100 % nerūdijančiojo plieno, kurią galima naudoti tiek 
montuojant vertikalius, tiek ir horizontalius laikančiuosius profilius. Naudojant 
CROSSFIX sistemą padidėja visos sistemos lankstumas, montuoti tampa lengviau. 
CROSSFIX 100 % yra iš nerūdijančiojo plieno ir gerokai sumažina šalčio tiltelių 
susidarymo sistemoje galimybę. 

 EJOT tiekia CROSSFIX sistemą – viską iš vienų rankų. Ir viską – 
aukščiausios kokybės.
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Sistema CROSSFIX: vertikalaus montavimo pavyzdys

EJOT konsolė
Konsolės ilgis nuo  40 iki 400 mm. 
Galimi ir kiti konsolės išmatavimai

EJOT Thermostop
Pagerina U (šilumos perdavimo 
koeficiento) vertę

EJOT Power Key
Raktas, naudojamas geresniam 
jėgos paskirstymui pasiekti

EJOT Vario JT-6-2/5-5,0
Vibracijas slopinantis fiksavimo ir 
praslydimo varžtas

EJOT Druckplatte
Prispaudžianti plokštė

EJOT Tvirtinimas
Parenkamas pagal statinius 
reikalavimus
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Savybės
• Konsolė iš nerūdijančio plieno, standartas A2, galimi variantai A4/A5
• Naudojama lanksčiai (galima tvirtinti ir vertikalia, ir horizontalia kryptimi)
• Sertifikuota naudoti pasyviems namams
• Naudojama FEM analizė leidžia optimaliai paskirstyti apkrovą
• Galimybė tvirtinti prie pagrindo, laikantis normose pateiktų reikalavimų (į mūrą tvirtinama laikantis 250 mm atstumo 
tarp kaiščių)

Privalumai
• Viskas iš vienų rankų – EJOT tiekia visus sistemos komponentus bet kuriam naudojimo atvejui ir suteikia visą 
reikiamą informaciją apie montavimą.
• Naudojama universaliai: CORSSFIX yra lankstus sprendimas bet kuriuo naudojimo atveju; konsolė vertikaliam arba 
horizontaliam montavimui, nesvarbu, ar tvirtinimas fiksuotas, ar su praslydimu.
• Ekonomiška: dėl didelio lankstumo dirbti lengva ir greita.
• Efektyvus energijos naudojimas: gerokai sumažinamas šalčio tiltelių susidarymas konsolėje (jei lyginsime su 
aliuminiu).
• Saugumas: galima didesnė statinė apkrova, konstrukcija atsparesnė gaisro atveju.
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Ypatingai lanksti

Galima naudoti tiek vertikalia, tiek ir horizontalia kryptimi: iki šiol įvairios konsolės buvo naudojamos arba 
vertikaliam, arba horizontaliam tvirtinimui. EJOT įmonės CROSSFIX sistema yra lankstus sprendimas, tvirtinti galima 
horizontalia IR vertikalia kryptimis. 

Konsolė, kurią galima montuoti tvirtai fiksuojant arba fiksuojant su praslydimu

Vertikalus laikančiųjų profilių montavimas

Tvirtas fiksavimas:
Srieginė jungtis kiaurymėje
papildomas raktas, naudojamas, kad tvirtinimas 
atitiktų normas

Horizontalus laikančiųjų profilių montavimas

Fiksavimas su praslydimu:
Srieginė jungtis išilginėje kiaurymėje
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Veiksmingiau dėl to, kad detalės gaminamos 
iš nerūdijančio plieno

Veiksmingesnis energijos naudojimas – pagerina šilumos perdavimo koeficiento
U vertes.

 Siekiant išvengti šalčio tiltelių susidarymo, montuojant konstrukcijas po fasado 
danga patartina rinktis medžiagas, kurių šiluminio laidumo koeficiento vertė būtų kuo 
mažesnė. Nerūdijančiojo plieno šilumos laidumo koeficiento vertė yra maždaug 13 W/mK, 
o aliuminio svyruoja nuo 160 iki 220 W/mK. Dėl to naudojant nerūdijantįjį plieną to paties 
storio plieninės plokštelės šilumos laidumo koeficiento U vertė bus geresnė, nei aliuminio 
plokštelės.

 Izotermos paveikslas 
 Lyginamas temperatūros pasiskirstymas, kai naudojama aliuminio plokštelė
(1 paveikslas) ir EJOT CROSSFIX konsolė iš nerūdijančiojo plieno (2 paveikslas).

 Naudojant CROSSFIX konstrukciją šalčio tilteliai yra nedideli, dėl to pasiekiama 
beveik darbinė kambario temperatūra ties sienos paviršiumi ir dėl to sumažėja pelėsio 
formavimosi pavojus bei šalto oro srauto, kuris leidžiasi žemyn, poveikis.

 Paveiksle parodytų linijų aiškinimas
 Tą pačią temperatūrą vaizduojančias linijas vadiname izotermomis. Jei jos 
išsidėsčiusios beveik lygiagrečiai viena kitai, tai reiškia, kad lyginant su vieno matavimo 
šilumos srautu (U vertė, šilumos perdavimo koeficientas), nukrypimai yra labai nedideli.
Susidarius dideliam šalčio tiltui, kaip parodyta 1 paveiksle, prarandama daug šilumos. 
Dėl to sienos vidinė pusė gali stipriai atvėsti. To pasekmė yra nepakankamai didelis 
temperatūrų skirtumas tarp išorės ir vidaus. Tai galite pamatyti paveiksle pagal spalvotas 
temperatūrų zonas. 

Šilumos laidumas

Aliuminis Nerūdijantis 
plienas

W
/m

K

Pasyvių namų institutas 
http://www.passiv.de

1 paveikslas. Aliuminis 2 paveikslas. Nerūdijantis plienas
(izotermų paveikslų šaltinis: Pasyvių namų institutas)



CROSSFIX
Vėdinami fasadai

Didesnis atsparumas statinėms apkrovoms
Nerūdijantis plienas yra kelis kartus atsparesnis už aliuminį. 

Konstrukcija atsparesnė gaisro atveju
Aliuminio šiluminio plėtimosi koeficientas dvigubai didesnis, nei plieno 
(αT = 0,000024 m/m °C). Nerūdijančio plieno lydymosi temperatūra 
yra lygi 1450 °C, o aliuminio – 660 °C.

Konstrukcija „draugiškesnė“ aplinkai
Gaminant nerūdijantį plieną sunaudojamas vidutinis energijos kiekis ir 
gamta teršiama daug mažiau, nei išgaunant aliuminį. 

Global Fastener Aliance ®
www.globalfasteneraliance.com

Pasyvių namų institutas
http://www.passiv.de

Kokybės valdymo sistema 
Sertifikuota DQS pagal ISO 
9001-2006
Sertifikato registravimo 
numeris 302825 QM08

Austrijos vėdinamų fasadų 
sistemų gamintojų sąjunga
www.oefnf.at

Statybų ir aplinkos institutas, 
pelno nesiekianti organizacija
www.bau-umwelt.de

Techninį tobulinimą remia 
FH JOANNEUM (Taikomųjų 
mokslų universitetas)
https://fh-joanneum.at

Kaiščių ir tvirtinimo technikos 
gamintojų sąjunga
www.bv-bausysteme.de
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Mūsų teikiamos serviso paslaugos
 EJOT SCOSSFIX sistema jums – viskas, ko reikia, iš vienų 
rankų! Jūs paprasčiausiai turėtumėte pateikti mums informaciją 
apie savo projektą, o mes pasirūpinsime tinkamu sprendimu.

 Mūsų serviso paslaugos:
• Pateikiamą pasiūlymą (kaina pateikiama vieno kvadratinio metro 
klojamo fasado konstrukcijos plotui), skaičiuojamą pagal objekto 
specifikaciją ir kliento planus. 
• Sudaromą sistemos klojimo (montavimo schemą), pritaikytą 
klojamam plotui.
• Kaiščių ištraukimo iš mūro sienų bandymą vietoje, kurį atlieka 
mūsų darbuotojai.
• Statinius skaičiavimus (atliekamus esant reikalui).


