








Climatrend IV 78 testu apraksts
SP Testēšanas centrā Zviedrijā 08.08.2012 tika testēts Climatrend IV 78 logs 1230 x 
1480, kurš pakļaujas arī Climatrend IV 90 profilam. 

Starpība starp abu veidu logiem:
Furnitūra un blīvgumiju sistēma vienāda, profila biezums mainās vidus daļā, kā arī 
stikla biezums no 36 mm uz 44 mm kas uzlabo siltuma noturību. Tas nozīmē, ka 
logs kļūst vēl labāks. 

Divviru logs. Vienai vērtnei stikla blīvējums ar silikonu, otrai ar blīvgumijām. Iespēja 
piedāvāt klientiem abu veidu logus.

Pārbaudes process
Logs tiek iebūvēts testēšanas stendā, hermētiski noizolēts. Loga arējā daļa atrodas 
noizolētā kastē kur notiks vēja un lietus simulācija.

Veicamie testi:

Gaisa caurlaidība - tiek veikta pirms un pēc vēja slodzes testiem. Testa būtība 
sekojoša - kamera tiek piepildīta ar gaisu (spiedienu), kas simulē gaisa caurplūdi no 
ārpuses (pozitīvais spiediens), un otrs - kamerā tiek izsūkts gaiss, kas simulē gaisa 
caurplūdi no iekšpuses (negatīvais spiediens). Abos variantos gaisa caurplūde tiek 
mērīta no 50 Pa līdz  600 Pa (Pa = Paskāls ir spiediena mērvienība).

50 -125 Pa,vēja stiprums 8,0 – 13,8 m/s  viegls vējš
125 - 250 Pa, vēja stiprums 13,9 – 20,7 m/s stiprs vējš
250 - 350 Pa, vēja stiprums 20,8 – 24,4 m/s loti stiprs vējš
350 - 500 Pa, vēja stiprums 24,5 – 28,4 m/s vētra
500 - 700 Pa, vēja stiprums 28,5 – 32,6 m/s liela vētra
700 - Pa, vēja stiprums 32,7 – 36,9 m/s Orkāns
 
Visi mērijumi ir iekļauti tabulā, pēc kuras var redzēt pozitīvo un negatīvo līkni.

Climatrend IV 78 logs atbilst klasei 4 saskaņā ar SS- EN 1220, tas nozīme ļoti labi.

Pretestība vēja slodzei
Koksnes lieces tests pie pozitīva un negatīva spiediena līdz 1200 Pa. Liece tiek 
mērīta pasīvās vērtnes vertikālajai detaļai savires pusē.
Nomēra cik detaļa taisna bez spiediena, tad nomēra par cik detaļa izliekusies pie 
pozitīva 1200 Pa spiediena, un beigās nomēra cik detaļa izliekusies pie negatīva 
1200 Pa spiediena.

Staļu ražotajam logam testu rezultātā maksimālā liece detaļai  ir 0,35 mm uz 1 
tekošo metru. Pēc standarta tā nedrīkst būt lielāka par 3,3 mm uz 1 tekošo metru.

Climatrend IV 78 logs atbilst klasei C saskaņā ar SS-EN 12210, tas nozīmē ļoti labi.



Ūdens necaurlaidība
Kameras iekšpusē, virs loga uzstādītas dīzes pa kurām tiek smidzināts ūdens uz 
loga, šis process imitē lietu. Dīzes ir uzstādītas apmēram 24° leņķī pret logu.

Pārbaude noris sekojoši:
- 15 min  tiek smidzināts ūdens bez spiediena,
- 5 min ar 50 Pa spiedienu (ūdens nedrīkst parādīties telpas iekšpusē)
- 5 min ar 100 Pa spiedienu (ūdens nedrīkst parādīties telpas iekšpusē)
- 5 min ar 150 Pa spiedienu (ūdens nedrīkst parādīties telpas iekšpusē)
- 5 min ar 200 Pa spiedienu (ūdens nedrīkst parādīties telpas iekšpusē)
- 5 min ar 250 Pa spiedienu (ūdens nedrīkst parādīties telpas iekšpusē)
- 5 min ar 300 Pa spiedienu (ūdens nedrīkst parādīties telpas iekšpusē)
- 5 min ar 450 Pa spiedienu (ūdens nedrīkst parādīties telpas iekšpusē)
- 5 min ar 600 Pa spiedienu (ūdens joprojām nedrīkst parādīties telpas iekšpusē)

Skandināvijas valstīs prasība ir Klase 9 A, kas atbilst 600 Pa. Staļu ražotais logs šo 
iztur, bet mēs testu turpinām paaugstinot spiedienu, kas dos mums labāku ūdens 
necaurlaidības testu rezultātus:

- 5 min tiek smidzināts ūdens ar 750 Pa spiedienu (ūdens nav telpas iekšpusē)
- 5 min tiek smidzināts ūdens ar 900 Pa spiedienu (joprojām ūdens nav iekšpusē)

Pie 900 Pa ūdens telpas iekšpusē nav redzams, testi tiek pārtraukti. 900 Pa atbilst 
ļoti stipram Orkānam.

Ūdens necaurlaidības tests ir ļoti labs, atverot vaļā logu ir ļoti labi redzams, ka 
ūdens nemaz nav ticis līdz vērtnes blīvgumijām. Pa rāmja sāniem ūdens notek pa 
mūsu profilam izstrādātu speciālu gropi. Rāmja apakšējā daļā ūdens nemaz nav 
ticis uz koka daļas. Alumīnija slieksnī iestrādāta bīvgumija  neļauj ūdenim tikt līdz 
koka daļai.

Climatrend IV 78 logs atbilst klasei E 900 saskaņā ar SS- EN 12208, tas nozīme ļoti 
labi.

Atvēršanas un aizvēršanas spiediena spēks

Ar speciālu palīgierīci tiek mērīts cik lieks spēks ir jāpielieto loga atvēršanai un 
aizvēršanai. Atvēršanas un aizvēršanas spēks tiek mērīts ņūtonos (N).  10 N=1 кg
100 N=10 кg

Maksimāli pieļaujamais drīkst būt 100 N pie atvēršanas un aizvēršanas.

Testu rezultāts:
Atvēršanas spēks = 45 N
Aizvēršanas spēks = 55 N

Climatrend IV 78 logs atbilst klasei 1 saskaņā ar SS- EN 13115, tas nozīme ļoti labi.
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