
ES 50
Portas & Janelas

Eco System® 50 é um sistema de alumínio de alto desempenho que combina um aspeto estético com 

eficiência energética a um custo moderado. Com a variante HI+ é possível atingir valores Uf de 1.6 W/

m2K. Numa secção de aro/folha, com uma vista de 86 mm, o valor Uf chega aos 2.3 W/m2K.

A profundidade limitada deste sistema permite a sua aplicação em muitas construções, mesmo em 

situações com redução de espessura de parede. O ES 50 proporciona um sistema funcional bem como 

perfis especiais que se assemelham a molduras de madeira. O uso de acessórios ocultos resulta num 

visual ainda mais elegante, sendo que as dobradiças não ficam à vista.

Relativamente à segurança, o ES 50 adequa-se aos parâmetros de resistência ao roubo da classe 2 

proporcionando uma solução segura para residências bem como para edifícios de utilidade pública.

TOGETHER 
FOR BETTER



ES 50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largura mín. visível da janela de abertura 
interior

Aro 48 mm

Folha 30 mm

Largura mín. visível da janela de abertura 
exterior

Aro 21 mm

Folha 87 mm

Largura min. visível da porta faceada de 
abertura interior

Aro 67 mm

Folha 74 mm

Largura min. visível da porta faceada de 
abertura exterior

Aro 42 mm

Folha 99 mm

Largura mínima visível do perfil de travessa 70 mm

Profundidade total de construção da janela
Aro 50 mm

Folha 59 mm

Profundidade total de construção da porta 
faceada

Aro 50 mm

Folha 50 mm

Altura do bite  22 mm

Espessura do vidro até 32 mm

Método de vedação Vedação em seco com EPDM ou silicones neutros

Isolamento térmico Barras de poliamida reforçadas com fibra de vidro em forma de omega 
(aro 26.3 mm - folha 22 mm)

Variante HI & HI+ Disponível

DESEMPENHOS

ENERGIA

Isolamento térmico (1) 

EN 10077-2
Valor Uf até 1.6 W/m2K dependendo da combinação aro/folha e da espessura 

do vidro

CONFORTO

Desempenho acústico (2) 

EN ISO 140-3; EN ISO 717-1 Rw (C; Ctr) = 35 (-1; -4) dB / 39 (-1; -3) dB, dependendo do método de vedação

Permeabilidade ao ar, pressão máx. de 
ensaio (3)

EN 1026; EN 12207

1 
(150 Pa)

2 
(300 Pa)

3 
(600 Pa)

4 
(600 Pa)

Estanquidade à água (4)

EN 1027; EN 12208
1A

(0 Pa)
2A

(50 Pa)
3A

(100 Pa)
4A

(150 Pa)
5A

(200 Pa)
6A

(250 Pa)
7A

(300 Pa)
8A

(450 Pa)
9A

(600 Pa)
E

(750 Pa)

Resistência à carga do vento, pressão 
máxima de ensaio (5)

EN 12211; EN 12210

1
(400 Pa)

2
(800 Pa)

3
(1200 Pa)

4
(1600 Pa)

5
(2000 Pa)

Exxx
(> 2000 Pa)

Resistência à carga do vento, até à defor-
mação do aro (5)

EN 12211; EN 12210

A
(≤ 1/150)

B
(≤ 1/200)

C
(≤ 1/300)

SEGURANÇA

Resistência ao roubo (6)

ENV 1627 – ENV 1630 WK 1 WK 2
(portas & janelas) WK 3

Esta tabela mostra as classes e os valores de desempenho atingíveis para configurações e aberturas específicas. 

(1) O valor Uf mede a transmissão térmica. Quanto menor for o valor Uf, melhor será o isolamento térmico da estrutura.
(2) O índice de redução de som (Rw) mede a capacidade de desempenho de redução de ruído da estrutura e do vidro.
(3) O teste de permeabilidade ao ar mede o volume de ar que passa por uma janela fechada a uma certa pressão de ar.
(4) O teste de estanquidade à água comprova-se com a aplicação de um jacto de água uniforme a uma pressão crescente de ar até que a água penetre na 

janela.
(5) O teste de resistência à carga de vento é uma medida da força estrutural do perfil e é testado aplicando-se níveis de pressão do ar que vão aumentando 

para simular a força do vento. Existem 5 níveis de resistência ao vento (1 a 5) e 3 classes de deformação (A, B, C). Quanto mais alto o valor, melhor será o 
desempenho.

(6) A resistência ao roubo é testada com cargas estáticas e dinâmicas, assim como por simulações de tentativas de arrombamento utilizando ferramentas 
específicas.
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