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Basın duyurusu 
 
 

İnsulbar LO: metal çerçeveler için lambda optimizasyonlu yalıtım 

profili 

Ensinger BAU 2017 Fuarı'nda pencere, kapı ve cepheler için 

yüksek yalıtımlı yeni bir ısı yalıtım profili tanıtacak. Çerçevenin 

montaj derinliği değişmezken, 0,18 W/m·K gibi bir lambda değeri 

sayesinde daha iyi bir Uf değeri; ya da Uf değeri değişmezken 

daha düşük bir montaj derinliği elde edilebiliyor. 

Büyük cam yüzeyler, dar çerçeveler, yüksek enerji verimliliği: 

Müteahhitleri ve mimarların bu istekleri özellikle alüminyum 

çerçevelerle yerine getirilmektedir: tabi verimli bir termal ayrım 

önkoşulu ile. Metal çerçevelerin dış ve iç kabuğunu ayıran yalıtım 

plastiklerinin mucidi Ensinger, şimdi bir adım daha ileri gidiyor. 

 

Plastik uzmanı Ensinger'de Yapı Malzemeleri Bölüm Müdürü Jan 

Danger, "Yalıtım profilinin ısı iletkenliğini yüzde 40 daha azaltmayı 

başardık" dedi ve ekledi: "Lambda optimizasyonlu insulbar LO ile, 

yalıtım özellikleriyle ilgili en yüksek talepleri daha kibar çerçevelerle 

karşılamak mümkün." 

 

Yeni insulbar LO’nun yalnızca 0,18 W/m·K değerindeki termal 

iletkenliğinin (λ), dolayısıyla artan yalıtım etkisinin anahtarı, pürüzsüz 

düz bir yüzeye sahipken, gözenekli (boşluklu) bir çekirdeğe sahip 

oluşudur. Cam lifi takviyeli polimer bileşiği (PA 66 ve PPE) içinde 

mikroskobik küçüklükte, kapalı gözenekler (boşluklar) bulunmaktadır.  
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Bu özel yapı Ensinger tarafından patenti alınmış bir yöntem 

sayesinde mümkündür. Bu sayede yalıtım özellikleri iyileştirilir, ayrıca 

yalıtım bariyeri dolu malzemeye göre daha hafiftir. DIN EN 14024 

standardının enine çekme ve kesme mukavemetiyle ilgili kriterleri 

yerine getirilmektedir (ift Rosenheim test raporu).  

 

Şekilleri hassasiyetle seçilen insulbar LO profilleri geleneksel 

geometriler ile birlikte özel uygulamalar için de mevcut. Sözgelimi 

LEF versiyonu, profil bayraklarında bir Low-e folyo yardımıyla ışıma 

sebebiyle olan enerji kayıplarını en aza indirir. Her zaman olduğu gibi, 

insulbar LO profilleri ısı bariyeri montajı yapılmış profillerde eloksal ve 

elektrostatik toz boyama işlemine imkan sağlar. 

 

Ayrıntılı bilgi için bakınız internette www.insulbar-lo.de/tr 

 

(2102 karakter, boşluk dahil) 
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Fotoğraflar 

 
Resim 1: Ensinger, BAU 2017 Fuarı'nda pencere, kapı ve cephelerin metal 
çerçevelerinin termal bölümlemesi için yeni bir ısı yalıtım profili sunuyor: insulbar LO 
(Lambda Optimize). 
 

 
Resim 2: insulbar LO: Ensinger'in yüzeyi düz ve pürüzsüz, içi gözenekli yeni yalıtım 
profili metal çerçevede verimli bir ısı yalıtımı sağlar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 3: Normal yalıtım profiline (λ = 0,3 W/m·K) kıyasla insulbar LO % 40 daha 
düşük bir ısı iletkenlik değerine (λ = 0,18 W/m·K) sahiptir. Ensinger bu sayede daha iyi 
Uf değerlerine ve/veya düşük montaj derinliklerine sahip pencere sistemlerine imkan 
sağlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 4: Küçük lambda, büyük avantajlar: İçinde Ensinger'in insulbar LO yalıtım 
profilleri olan pencere sistemleri, yüksek bir yalıtım verimliliğine sahiptirler ve bu 
nedenle daha düşük montaj derinliklerine imkan verirler. 

 

Resim kaynağı: Ensinger GmbH 

Yüksek kalitede: ZIP olarak indir veya press.info@oha-communication.com üzerinden  

http://www.oha-communication.com/en/client/ensinger-en/insulbar-lo/
mailto:press.info@oha-communication.com
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insulbar hakkında 

Ensinger GmbH firması, pencere, kapı ve cephe imalatı için ısı yalıtım profilleri 

sahasında dünya çapında lider geliştirici ve üreticilerden biridir. insulbar® markası 

altında bulunan profiller metal çerçevenin iç ve dış kabukları arasında termal 

bölümleme gerçekleştirir. insulbar profillerine sahip metal çerçeveler enerji tasarrufu ve 

ısıtma veya soğutma maliyeti tasarrufunda en iyi değerlere ulaşmanızı sağlar. Bununla 

birlikte insulbar profilleri her açıdan azami kalite kriterlerini yerine getirir. 30 yılı aşkın 

bir süredir uluslararası alanda başarıyla kullanılmaktadırlar. Ayrıntılı bilgi için bakınız 

www.insulbar.de/tr. 

Ensinger üzerinden 

Ensinger Grubu, bileşikler, yarı mamul, profil ve teknik konstrüksiyon parçaları ve 

yüksek performanslı plastik ürünler geliştirme, üretim ve satış alanında faaliyet 

göstermektedir. Ensinger birçok imalat yönteminden faydalanmaktadır, özellikle 

ekstrükzyon, mekanik işleme ve enjeksiyon kalıplama gibi 28 merkezdeki toplam 2.300 

personeli ile aile şirketi dünya çapında tüm önemli sanayi bölgelerinde üretim tesisleri 

veya pazarlama bayilerle temsil edilmektedir. Bu alanda daha ayrıntılı bilgi için web 

sitemizi ziyaret ediniz: www.ensinger-online.com. 

 

Ensinger Türkiye İrtibat Bürosu 
Ensinger, Türkiye’de yerinde destek için irtibat bürosu aracılığıyla hizmet veriyor. 

insulbar Uygulama Uzmanı Oğuz Han Erol 

+90 549 654 6489 

o.erol@de.ensinger-online.com   

 

Basın için iletişim ve diğer bilgiler: 

Ensinger GmbH 

Karin Skrodzki 

insulbar Basın ve Halkla İlişkiler 

Rudolf-Diesel-Str. 8 • 71154 Nufringen 

Tel.: +49 7032 819-674 • E-posta: k.skrodzki@de.ensinger-online.com 
İnternet: www.insulbar.de/tr 
 
 
PR ajansı:  

oha communication 
Oliver Frederik Hahr 
Auf dem Haigst 23 • 70597 Stuttgart • Almanya 
Tel.: +49 711 5088 65821 • Fax: +49 711 5088 65829 
E-posta: oliver.hahr@oha-communication.com 
Internet: http://www.oha-communication.com/en/client/ensinger-en/  
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