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Ulrich Sieberath, director general
“Principala orientare a cercetărilor IFT 

rămâne eficienţa energetică, dar în 
ultima perioadă cercetătorii noştri se 
concentrează tot mai mult asupra unor 
teme precum protecţia mediului, 
designul universal – accesibilitatea, 
creşterea nivelului de siguranţă etc. 
Toate aceste elemente sunt atent 
analizate, scopul final fiind constituit de 
obţinerea unor soluţii mai performante”.

Principalele direcţii de cercetare ale IFT Rosenheim:

-Eficienţă energetică a ansamblurilor de anvelopare;

-Siguranţă şi confort;

-Integrarea dispozitivelor electronice şi exploatarea facilităţilor internetului;

-Dezvoltarea demografică şi designul universal;

-Soluţii moderne în domeniul materialelor;

-Implementarea principiilor de sustenabilitate la ansamblurile de tâmplărie.



Marca CE – permanent în actualitate

IFT Rosenheim, lider pe segmentul certificării conformităţii ansamblurilor de tâmplărie

Declaraţia de performanţă – o nouă facilitate pentru producători, conform prevederilor 
regulamentului de comercializare a produselor de construcţii nr. 305/2011/EC



1. Eficienţă energetică

• Energia electrică a viitorului va fi furnizată 
din resurse regenerabile

• Elemente fotovoltaice integrate în faţade, 
utilizate în sistem descentralizat, 
beneficiind de autonomie prin folosirea 
sisteme revoluţionare de stocare

• Efect pozitiv asupra eficienţei energetice 
(VIG, soluţii de tip multi-layer cu presiune 
egalizată, fotobioreactori PBR etc.)



1. Eficienţă energetică

• Thin Film – Sediul IFT Rosenheim



1. Eficienţă energetică

• Faţadă cu panouri fotovoltaice



1. Eficienţă energetică

• Cartier plus energetic în Freiburg



1. Eficienţă energetică

• Biomasă



1. Eficienţă energetică

• Instalaţie experimentală de producere a biomasei



1. Eficienţă energetică

• Schiţă de faţadă PBR



1. Eficienţă energetică

• Detalii tehnice şi avantaje



1. Eficienţă energetică

• Detalii de instalare 



2. Siguranţă şi confort

Elemente centrale:

- Securitatea ansamblurilor de ferestre/uşi

- Integrarea sistemelor automate

- Dispozitive de acţionare la distanţă

- Asigurarea ventilaţiei descentralizate

- Optimizarea parametrilor de confort din incinte 

- Creşterea gradului de iluminare naturală

- Controlul solar

- Integrarea în ferestre a panourilor multimedia 
(OLED)



2. Siguranţă şi confort

• Soluţii automatizate de control şi acţionare la distanţă



2. Siguranţă şi confort

Tehnologii revoluţionare multimedia integrate în ferestre



2. Siguranţă şi confort

• Soluţii avansate de protecţie solară



2. Siguranţă şi confort

• Proiecte de avangardă în domeniul confortului vizual



3. Design universal

Elemente-cheie ale noului concept de 

proiectare:

- Grad ridicat de utilizare

- Flexibilitate

- Folosire facilă şi intuitivă

- Informare completă asupra funcţionalităţii

- Toleranţă minimă la accidente

- Nivel scăzut al forţelor de operare



3. Design universal

• Harta obiectivelor UD



3. Design universal

• Praguri de facilitare a accesului



3. Design universal

• Mânere optimizate pentru creşterea accesibilităţii



4. Materiale moderne

Dezvoltarea materialelor a intrat într-o nouă 

etapă odată cu apariţia nano-tehnologiilor 

şi cu creşterea complexităţii metodelor de 

cercetare şi analiză. Aceasta a dus la 

lansarea de noi soluţii compozite, aliaje 

metalice, polimeri ranforsaţi cu fibră de 

sticlă, elastomeri termoplastici. Toate 

tehnologiile respective au aplicaţii inclusiv 

în domeniul tâmplăriei termoizolante.  



4. Materiale moderne

• Finisaje cu ioni de cupru cu efect antibacterial



4. Materiale moderne

• Profile PMR (mase plastice armate) pentru diverse aplicaţii



4. Materiale moderne

• Soluţii compozite pe bază de lemn



5. Sustenabilitate

Raritatea resurselor şi creşterea preţurilor la 

materiile prime a generat o consolidare a 

conceptului de sustenabilitate, care are o 

aplicabilitate tot mai mare în domeniul 

construcţiilor din cauza impactului direct 

pe care acest sector îl exercită în ceea ce 

priveşte economiile energetice. 



• Situaţia actuală a sectorului de locuinţe

5. Sustenabilitate



5. Sustenabilitate

• Valori recomandate de termoizolare în funcţie de IGU



5. Sustenabilitate

• Metode de susţinere a sustenabilităţii



5. Sustenabilitate

• Exemple de etichete energetice



5. Sustenabilitate

• Valori ale U impuse de legislaţia actuală



5. Sustenabilitate

• Propunerea IFT de etichetă energetică



5. Sustenabilitate

• Perspective pe termen mediu şi lung




