
بناء صناعة الزجاج تصدير واجهة نقطة ثابتة العنكبوت الزجاج توفير الطاقة الستار
جدار الزجاج

KXG Glass كمصنع احترافي لجدار زجاجي معزول ، يتيح استخدام الزجاج المعزول لبناء جدار الستارة للمصمم التحكم في كل جانب

من جوانب األداء من االعتبارات الحرارية إلى الطاقة الشمسية. إنه يوفر انتقال الضوء العالي مع التحكم في الطاقة الشمسية

ويحافظ على المظهر الطبيعي مع منتجات الزجاج مظهر محايد. أصبح جدار الستار الزجاجي المعزول أكثر جدار الستارة الزجاجية

كفاءة في استخدام الطاقة للمبنى. انها السالمة ، مكلفة ، هايت الشفافية وخفيفة الوزن

القيام به من أجلك؟ KXG ماذا يمكن للزجاج المعزول

dbسوف أقل من db 40خفض الضوضاء 80 .1

العزل الحراري مساء 50 درجة مئوية دون ضباب .2

تقليل األشعة فوق البنفسجية الحفاظ على درجة حرارة الغرفة مريحة وعدم التدهور أبدا .3

عالية الجودة األلومنيوم اإلطار والمواد الزجاجية .4

.خطوط إلنتاج الزجاج المعزول تلبي متطلبات وقتك المختلفة 3 .5

تختلف بين الفضة المطلية والفضة المغلفة مزدوجة

1. أي من الزجاج المطلي يحد من انتقال الضوء المرئي إلى درجات متفاوتة مع الحد من انتقال اإلشعاع الحراري الشمسي.

يحجب المزيد من الحرارة الشمسية من الحرارة اإلشعاعية من الزجاج منخفض الفضة واحد E 2. الزجاج منخفض الفضة المنخفضة



E. بمعنى آخر ، في حالة نفس نفاذية الضوء ، يكون للفضاء المزدوج Low-E معامل تظليل أقل ، والذي يمكنه تصفية ضوء الشمس

إلى مصدر للضوء البارد إلى حد أكبر.

الفضي ، والذي يمكن أن يزيد من تحسين أداء العزل Low-E الفضي المزدوج لديه معامل نقل حرارة أقل من Low-E 3. زجاج

مزدوج الفضة يقلل بدرجة كبيرة من Low-E باختصار ، نظًرا ألن زجاج .su mm er للنافذة الخارجية ، ويحقق حًقا شتاء دافئًا وبارد

التبادل الحراري بين البيئة الداخلية والخارجية من خالل الزجاج ، عندما يكون مكيف الهواء ساخنًا أو باردًا ، يمكن أن يكون مكيف

.الهواء أطول بعد أن تصل درجة الحرارة الداخلية إلى درجة الحرارة المحددة . الوقت في وضع االستعداد ، وتوفير الطاقة

زجاج الجدار نافذة ستارة معزول المواصفات

سمك الزجاج 4 mm + 9A + 4 mm ، 4 + 12A + 4 mm ، 4 + 15A + 4 mm ، 5 mm + 12A + 5 mm ، 6 mm
+ 12A + 6 mm ، 8 mm + 12A + 8 mm 10 + 15A + 10 mm 12 + 16A + 12 mm ، إلخ

فاصل األلومنيوم 6A ، 9A ، 12A ، 15A / 16A (1/4 "، 11/32" ، 1/2 "، 5/8")

بحجم   يتم قبول حجم مخصص ، x13000 mmأقصى حجم لشكل مسطح يصل إلى 3300

حجم الزجاج المنحني أقصى ، mm الحد األقصى للقوس يصل إلى mm ، 2440 المنحني IGU 600 يبلغ الحد األدنى لنصف قطر
mm ارتفاع يصل إلى 5500

اللون .واضح ، فائق النقاء ، البرونز ، األخضر ، الرمادي ، األزرق ، إلخ

نوع الزجاج
خفف من الجدار Low E ، واضح ستارة زجاجية معزولة ، ستارة زجاجية معزولة ، ستارة زجاجية معزولة ملونة

الستار الزجاجي معزول ، الجدار العاكس الستار الستار الزجاجي ، جدار الستار الزجاجي معزول ملون ،
منحنيجدار ستارة معزول إلخ




