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Med det nye WICLINE 75FP brandhæmmende vindue, komplet-
teres brandbeskyttelses programmet fra WICONA. Konstruktio-
nen baserer sig 100 % på WICLINE 75 grundkonstruktionen og 
er optisk ikke at skelne fra denne. Den selvlukkende oplukkelige 
brandhæmmende glasning kan udføres som hulvindue, vindue 
med side og overfelter, eller integreret i en post / rigel konstruktionen 
fra brandfacaden WICTEC 50FP.

Teknisk beskrivelse:

Profi lteknik:
 • Godkendt af bygningsmyndighederne
 • Godkendt jævnfør EN1634
 • Udførlig i brandklassen EI30 eller EW30 gennem 
enkelt udvidelse med tilbehørsdele

 • Patenterede hjørne og sprosseforbindere for 
høj stabilitet i karme og rammer

 • Fyldningstykkelser op til 43 mm
 • Kan vælges med indbygningskarm 
for integrering i post / rigel facade

Varmeisolering:
 • Uw værdier ned til 1,6 W/(m²K)

Tætningskoncept:
 • Stor midtetætning i 3 varianter:

 - Omløbende indbygning uden stød i hjørner
 - Med støbte hjørner, uden klæbning af stødene
 - Hjørnevulkaniseret ramme 

Beslag: 
 • Skjulte enhåndsbetjente beslag efter valg med:

 - Udenpå liggende hængsler, eloxeret eller lakeret
 - Skjulte hængsler med integreret lukkedæmpning, 
åbningsvinkel op til 105°

 • Rammevægte:
 - Op til 160 kg

 • Rammeformater (B x H) op til 1170 mm x 2170 mm

WICLINE 75FP
Brandhæmmende 
vindue

Systemgodkendelse / CE-Mærkning
Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttæthed: 4

Slagregnstæthed: E750

Modstand mod vindlast: C4 / B4

Mekanisk livslænge: 2 (10000 cyklusser) 

Kvalitetssikring: Certifi ceret jævnfør 
EN-ISO 9001:2008
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WICONA

WICLINE 75  Konstruktionsschnitt
Construction section

DOC-0000779978 03.07.2012REV. B

Flügelprofil im Blendrahmen mit Kämpfer
EH-Verriegelung / Füllungssicherung
Sash profile in frame with transom
Burglar resistant locking / Infill safeguard

P4AP4A

RC2N RC 2

WICONA

WICLINE 75  Konstruktionsschnitt
Construction section

DOC-0000780007 03.07.2012REV. B

Flügelprofil im Blendrahmen mit Kämpfer
EH-Verriegelung / Füllungssicherung
Sash profile in frame with transom
Burglar resistant locking / Infill safeguard

P6BP6B

RC 3

www.wicona.com

1G
4-

B

Objektbeskyttelse og brugerbeskyttelse – For bygningskroppen 
har De brug for løsningsmuligheder til facaden, der i helhed kan 
udføres med kompatible aluminiumskonstruktioner. Disse løsninger 
tilbyder WICONA serierne for facader, døre og vinduer i forskelli-
ge udførelser der alle kan kombineres med tillægs funktioner. De 
forskellige høje krav der stilles til indbrudssikring kan ved alle 
WICLINE facadeserierne opfyldes uden optiske ændringer, ved 
mindre ændringer på basis af grundkonstruktionerne. 

Teknisk beskrivelse:

Indbrudshæmmende jævnfør EN 1627:
 • Normen for indbrudssikring EN 1627 blev i 2011 
indført i alle europæiske lande. Denne erstattede 
de tidligere nationale standarder. 
Klasserne har ændret sig til at gå fra RC1N til RC3. 
Disse er dog ikke i dentiske med de tidligere klasser 
WK1 til WK3, da selve testudførelsen er ændret.

Testresultater for WICONA facadesystemer:
 • De nye WICLINE 65 evo og WICLINE 75 evo 
vinduesserier i alle deres varianter er blevet testet 
efter den nye norm EN 1627 og kan derfor foreskrives, 
indbygges og godkendes efter de aktuelle normkrav.

Indbrudshæmmende jævnfør EN1627 
henholdsvis DIN1627:

WICLINE 
Vinduessystemer 
indbrudshæmmende

Systemgodkendelse / CE-Mærkning
Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Se klassifi cering af den enkelte vinduesserie

WICLINE 75 evo RC2

WICLINE 75 evo RC3

WICLINE 65 evo / 75 evo 
Sidehængt- dreje / kip – kip
Kip før dreje / stulp:

RC1N, RC2N, RC2, 
RC3

WICLINE 65 evo / 75 evo 
Skjult ramme (Block vindue):

RC1N, RC2N, RC2, 
RC3

WICLINE 65 evo / 75 evo 
Klassisk-Design:

RC1N, RC2N, RC2, 
RC3

WICLINE 125 Koblet vindue: WK1, WK2, WK3
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