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SMER URčUjúCE INOVÁCIE

JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE INTELIGENTNEJ TECHNIKY 
BUDOV 
Jednoduché a pohodlné riadenie inteligentnej techniky budov – pomocou 
nového programu I-tec SmartWindow-App. Môžete ním pomocou tabletu alebo 
smartphonu pohodlne a prehľadne ovládať  Internom okenné komponenty ako 
I-tec vetranie, I-tec tienenie, tieniacu techniku alebo otváranie nadsvetlíkov. Pot-
rebujete k tomu iba malý „Gateway“, ktorý sa pripojí na dostupný WLAN-Router. 
Gateway zabezpečuje komunikačné rozhranie medzi aktuálnymi stavebnými 
prvkami a ovládačom. 

Intuitívne ovládanie na ploche umožňuje aplikáciu jednoducho a komfortne 
používať. Postačí Vám zopár ťuknutí prstom v užívateľskom prostredí, aby ste 

vytiahli a stiahli žalúzie, nastavili podľa potreby smer svetla, naregulo-
vali si objem výmeny vzduchu pri rekuperácii alebo otvorili príp. zat-
vorili nadsvetlíky. V App Store alebo Google Play si môžete aplikáciu 
App SmartWindow zdarma stiahnuť s príslušným inštalačným návo-
dom. Osvedčeným bezdrôtovým systémom, ako aj pomocou rôznych 
dodatočných komponentov dostupných v obchodoch s elektronikou 
vzniká možnosť, individuálne rozšíriť riadenie domu. Gateway
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ČERSTVÝ VZDUCH A ŠETRENIE ENERGIE
Čerstvý vzduch a šetrenie energie sú zásadné výhody vetrania integrovaného 
priamo v okne. S I-tec vetraním sú vnútorné priestory vetrané podľa potreby, 
komfortne a energeticky efektívne. 

Zdravie
Čerstvý vzduch zabezpečuje pocit zdravia a pohody, dobrý spánok, vysokú 
schopnosť koncentrácie a výkonnosti. Aj alergici si môžu vydýchnuť – opcionál-
ne zabudovanie filtrov zamedzuje vniknutie jemného prachu a peľu z kvetov. 
Riadeným I-tec vetraním sa zreteľne zlepšuje kvalita vzduchu v miestnosti.

Šetrenie energie
Nekontrolovateľné nárazové a dlhodobé vetranie vedie k vysokým energetickým 
stratám. I-tec vetranie je vybavené integrovaným výmenníkom tepla s vysokým 
stupňom účinnosti. Tým získaných 86% tepelných ziskov (napr. KF 500) reduku-
je energetické straty na minimum.

Dizajn
I-tec vetranie je kompletne integrované do okenných systémov KF 
500, KF 410 a KV 440. Na vonkajšej a vnútornej strane okna sú vidieť 
iba úzke vetracie mriežky. Oproti zvyčajným vetracím systémom 
neprichádza teda ani k žiadnemu narušeniu vnútornej a vonkajšej 
architektúry. Vetranie je zabudované súčasne s montážou okna.

Komfort
Okná s integrovaným I-tec vetraním zásobujú permanentne obývacie 
priestory s čerstvým, čistým vzduchom. Pritom vzniká automatická 
výmena vlhkého vzduchu, nepríjemných pachov a škodlivých látok za 
čerstvý vzduch. Priamo na okne upevnený riadiaci prvok umožňuje 
komfortné ovládanie vetrania. I-tec vetranie je dodatočne možné 
riadiť úplne pohodlne cez Smart Window systém.

Bezpečnosť
S I-tec vetracím systémom rastie aj bezpečnosť, pretože okno je 
pri výmene vzduchu zatvorené a tým sa zachováva aj ochrana proti 
vlámaniu. Pri odchode z domu nevzniká pochybnosť, či sa okná po 
vetraní zatvorili.
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ENERGETICKY SEBESTAČNÉ TIENENIE 
Energiu, ktorú okno potrebuje a spotrebuje, má okno vyrobiť samo. Prvý 
produkt, ktorý sa týmto princípom riadi, je nová motoricky poháňaná tieniaca 
technika zdvojeného okna pomocou – žalúzie, plisovanej roletky alebo dvojito 
plisovanej roletky Duette®.

Energeticky sebestačná–fotovoltická slnečná ochrana
Všetky Internorm – zdvojené okenné systémy môžu byť vybavené tienením 
ovládaným na motor bez externého zdroja prúdu. Energia sa získava priamo na 
okne z fotovoltického modulu integrovaného do krytu, čím je elektromotor  
nezávislý a sebestačný na zdroji prúdu. Energia sa ukladá do akumulátora a 
podľa potreby je pripravená na odber. Permanentné nabíjanie akumulátora  
vzniká už pri difúznom dennom svetle.

Výhody:
Nevznikajú žiadne náklady na energiu, výdavky na zabudovanie a búracie 

práce, pretože nie je potrebný prívod elektrickej energie. Tým je 
možné slnečnú ochranu optimálne použiť aj pri rekonštrukcii, pretože 
tu často nie je k dispozícii elektrický prúd.  
I-tec tienenie je ihneď po montáži okna funkčné a takmer u všetkých 
Internorm- zdvojených oknách možné dodatočne namontovať.  
Ovládanie prebieha cez bidirekcionálny prijímač – viacero žalúzií,  
plisovaných roletiek príp.dvojito plisovaných roletiek- Duetten® je 
možné v kombinácii súčasne ovládať.

Automatická funkcia
Pomocou tejto funkcie je možné žalúziu automaticky podľa želania 
obsluhovať. Tým sa docieli vyššia energetická efektivita, spojená s 
väčším komfortom.  
Automatická funkcia umožňuje samočinné otváranie a zatváranie 
žalúzie pri východe a západe slnka. V automatickej prevádzke sa 
zabráni aj prehriatiu miestnosti. Meraním teploty a slnečného žiarenia 
sa žalúzia uzavrie skôr ako sa teplota v miestnosti zvýši.
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NEVIDITEĽNÝ SYSTÉM UZAMYKANIA 

Inovatívne uzamykanie je skutočne prvá revolúcia v kovaní od zavedenia 
otváravo-sklopného kovania začiatkom 70-tých rokov. Vo firme Internorm je 
už niekoľko rokov štandardom používať skryté pánty, preto sme tento princíp 
previedli aj na funkčnú škáru a viditeľné kovanie používame iba tam, kde je to 
nutné. 
I-tec uzamykanie je zabudované v home pure plastových & plast/hliníkových 
oknách KF 500 a je z viacerých pohľadov revolučné: Nepotrebujete žiadne 
viditeľné uzamykacie časti na ráme – miesto vyčnievajúcich uzamykacích čapov 
preberáme integrované klapky, ktoré bezpečne uzamknú krídlo. Spojenie  
uzamykacích klapiek prebieha neviditeľne v dutých komorách profilu krídla.

Komfortné čistenie 
Čistenie rámu sa zjednoduší, pretože uzamykacie protikusy takmer úplne 
vypadávajú. Iba málo častí na krídle vyčnieva, a medzi jednotlivými časťami sa 
nachádza hladký, ľahko čistiteľný plastový povrch profilu. 

Bezpečnosť, ktorá presvedčí
Okná s I-tec uzamykaním zodpovedajú už v štandardnom vyhotovení 
triede odolnosti RC2N (s uzamykateľnou kľučkou a bezpečnostným 
sklom proti vlámaniu RC2) podľa EN 1627-1630 – sériovo preverená 
ochrana proti vlámaniu.

Perfektná stabilita a dizajn pre náročných
Premyslená konštrukcia umožňuje znížiť pohľadovú šírku o 30%. 
Veľkorysé plochy okien a energiu šetriace 3-sklo vyžaduje  
vyhotovenie ťažkých krídiel. Okno je dolu upevnené štvorkĺbovým 
ložiskom a hore nožnicovým ložiskom. Moderná konštrukcia 
ložiskových častí umožňuje udržať hmotnosť krídla do 130 kg pri 
kompaktnom dizajne.

Výhody: 
 o 30% zmenšená pohľadová šírka rámu a krídla
 RC2N v štandarde bez obmedzenia funkcie
 smer určujúca tepelná izolácia v štandarde Uw ≤ 0,69 W/m²K
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CELOOBVODOVÁ INOVÁCIA 

Mnohé tabule skla sa spájajú s rámom iba v 
niekoľkých bodoch. Internorm poskytuje  
FIX-O-ROUND technológiu za účelom dosiahnutia 
dokonalej celoobvodovej fixácie – sériovo. 

Výhoda tejto technológie spočíva v celoobvodo-
vom spojení okenného rámu so sklenou tabuľou. 
Tým sa výrazne zlepšuje stabilita, tepelná a  
zvuková izolácia, bezpečnosť proti vlámaniu a 
funkčnosť okna počas celej svojej životnosti.

Zvarený rám krídla sa napne 

v rohoch.

Tabuľa skla sa vsadí do rámu 

a vycentruje sa.

Vzniknutá medzera medzi 

sklom a rámom sa po obvo-

de vyplní lepidlom.

Montážou zasklievacej lišty 

alebo krycej lišty sa prekryje 

medzera vyplnená lepidlom. 

I-tec zasklenie 
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ŽIARIVÉ PRÍKLADY REVOLUČNÝCH INOVÁCIÍ V ODVETVÍ OKIEN  

Prvé foto-
voltické 
žalúzie v  
zdvojenom 
okne

Prvé okno s 
3 tesneniami: 
Internorm3 –  
3 tabule skla,  
3 úrovne  
tesnenia

Prvé plastové 
okno s fareb-
ným hliníkovým 
predsadeným 
krytom

Prvé drevo/
hliníkové okno 
so špičkovými 
tepelnoizo-
lačnými 
vlastnosťami –  
rám s termo-
penou

Prvá dokonalá 
celoobvo-
dová fixácia 
lepením tabule 
skla s krídlom

Prvé špeciálne 
pokovenie 
SOLAR+ pre 
lepšiu energe-
tickú bilanciu a 
solárne zisky

Prvé plne 
integrované 
vetranie s 
výmenníkom 
tepla

1979 1983 2001 2002 2009 2012 2012

Prvé  
bezolovnaté  
plastové okno

1994

Technology 

®

09
/1

4


