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Dychmygwch gartref gyda biliau ynni 90% yn is, aer iachach a glanach ac amgylchedd byw mwy cyfforddus. Mae cartrefi Beattie 
Passive yn cynnig y perfformiad ynni a’r safonau ansawdd gorau sydd ar gael heddiw. Passivhaus – tai’r dyfodol heddiw.

Beattie Passive - Trosolwg

• Cartref perfformiad uchel gyda safonau ynni a chysur 
rhagorol Passivhaus

• Hyblygrwydd llawn o ran dylunio - cartref o unrhyw 
ddyluniad, siâp neu steil

• Gostyngiad o hyd at 90% mewn anghenion gwresogi  - 
cartrefi heb fod angen fawr ddim gwresogi 

• Tai iachach a brafiach, dim drafftiau na gorboethi ac yn  
helpu i leihau problemau iechyd megis asthma a chlefyd y 
gwair

• System adeiladu gyflawn, wedi’i hardystio gan Sefydliad 
Passivhaus. 

• Cynnyrch a’i ansawdd wedi’i sicrhau - rydym bob amser yn 
cynnal profion ar yr adeg iawn er mwyn sicrhau mai’r hyn a 
ddyluniwyd gaiff ei adeiladu a bod yr hyn sy’n cael ei adeiladu yn perfformio fel y cafodd ei ddylunio. 

• Lefelau uwch o amddiffyniad rhag tân, llifogydd a nwy radon

• Gall DLO neu gontractwr lleol ddarparu systemau syml i’w hadeiladu 

• Deunyddiau cynaliadwy ac ôl troed carbon isel

• Yn arloesi mewn dyluniad ym Mhrydain ac wedi’u cynhyrchu yn y DU

Building 
Regulations Beattie Passive

Enhanced Thermal Efficiency – U-Value

Wall 0.30 W/(m2K) ≤0.11 W/(m2K)

Roof 0.20 W/(m2K) ≤0.11 W/(m2K)

Ground Floor 0.25 W/(m2K) ≤0.09 W/(m2K)

Simple Airtightness detailing

Airtightness - m3/hm2@50pa 10.0 0.6 and below

Thermal Bridge free

Y-Values 0.15 w/mK -0.039 W/mK

Low sound transmission is at least 3 times better than Building Regulations

Sound 45db >52db

High standard fire safety – double building regulations

Fire protection between dwellings 1 Hour 2 Hour

Ψ

Mae technoleg ffrâm bren y gellir ei hadeiladu oddi ar safle arloesol Beattie Passive yn codi safonau adeiladu ac yn 
darparu’r canlynol:

Passivhaus – dyfodol byw cynaliadwy.

Cartrefi Passivhaus yw’r safon aur mewn cartrefi sy’n gwneud defnydd effeithiol 
o ynni. Mae dyluniad a chrefftwaith o safon uchel ynghyd â drysau a ffenestri 
o’r radd flaenaf, lefelau uchel o insiwleiddio ac awyru sy’n adfer gwres i gyd 
yn elfennau allweddol sy’n codi Passivhaus i lefel ar wahân. Mae deunydd 
inswleiddio perfformiad uchel ac adeiladwaith sy’n rhwystro drafft yn lleihau 
colled gwres gan arwain at filiau ynni sylweddol is (gostyngiad o 90% o gymharu 
ag adeiladau traddodiadol gyda systemau gwres canolog cyffredin). Mae cartref 
Battie Passive yn darparu sicrwydd ynni ar gyfer y dyfodol. 

Mae Beattie Passive wedi datblygu technoleg ffrâm bren y gellir ei hadeiladu oddi 
ar safle sy’n gwarantu perfformiad Passivhaus ac yn darparu cartrefi o unrhyw 
ddyluniad, siâp neu steil ac sydd hefyd yn gwneud defnydd effeithiol o ynni.
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Cyflawni Passivhaus
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Mae adeiladau 
modiwlaidd 
cyfaintfetrig a 
chyflawn yn fodd 
cyflym ac effeithiol 
o adeiladu cartrefi  
parhaol a dros dro  

Mae Ffatri Safle yn 
galluogi sefydliadau 
i adeiladu eu tai 
Passivhaus eu hunain 
yn eu cyfleusterau 
gweithgynhyrchu eu 
hunain.

Mae TCosy yn 
gwneud cartrefi yn 
rhai di-garbon heb 
i’r preswylydd orfod 
symud allan

Mae TCosy+ yn 
galluogi troi fflatiau 
yn rhai o safon 
Passivhaus drwy 
ychwanegu lloriau 
ychwanegol.

Mae technoleg arobryn Beattie Passive yn symleiddio darpariaeth Passivhaus. Mae gan y systemau adeiladu o’r 
newydd a retroffit 97 o batentau mewn 42 o wledydd a dyma’r unig system gyflawn i gael ei phatentu gan Sefydliad 
Passivhaus.

Cynigion Beattie Passive
Dulliau darparu arloesol – yn darparu’r un perfformiad, yr un safon a’r un manteision.

Mae hyfforddiant yn un o egwyddorion craidd Beattie Passive ac 
rydym yn teimlo’n angerddol yngl ˆn â datblygu sgiliau yn y diwydiant 
adeiladu.
• Drwy ein rhaglen hyfforddiant ymarferol ar gyfer contractwyr, DLOs a 

Hunanadeiladwyr, rydym yn darparu’r holl wybodaeth a sgiliau angenrheidiol 
i alluogi hyfforddeion i ddarparu systemau Beattie Passive yn llwyddiannus. 
Mae ein rhaglenni’n cynnig hyfforddiant ar amrywiaeth o ddulliau adeiladu, 
o adeiladau ffrâm bren ar y safle drwodd i adeiladwaith panelau modiwlaidd 
cyfaintfetrig.

• Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â cholegau, canolfannau datblygu 
sgiliau a Gwasanaeth Carcharau EM i ddatblygu sgiliau yn y diwydiant ac i 
gefnogi adferiad.

Codi Tai Newydd ar y 
Safle

Modiwlaidd 
Cyfaintfetrig Ffatrïoedd Maes TCosy TCosy+

Cymdeithasau Tai Hunan adeiladuDatblygwyr Adiladau wedi’u haddasu i 
ddiwallu gofynion unigol

Sgiliau a Datblygu

Mae Beattie Passive yn darparu Passivhaus ar gyfer Cymdeithasau Tai, Datblygwyr a Hunanadeiladwyr ar draws y 
DU.

O adeiladwaith ‘ffyn 
pren’ i banelau mawr 
a bach, rydym yn 
darparu’r dyluniad 
technegol i godi 
adeilad Passivhaus 
uchel ei berfformiad ar 
y safle.

Gweithio mewn 
partneriaeth â
Creu Menter:

Ffoniwch 01492 588980 neu ewch i
https://www.creatingenterprise.org.uk
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