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Proč používat zasklení HEAT MIRRORTM
• Předpokládaný vývoj cen energií stále více
nutí investory volit co nejúspornější
stavební systémy
• Otvorové výplně patří k největším zdrojům
úniku tepla v domě. Proto by projektanti ,
investoři i dodavatelé staveb měli
prosazovat používání toho nejkvalitnějšího
zasklení
• Cenová úroveň energií v sousedních státech
je na 2 až 3–násobku cen v ČR, po vstupu do
EU je předpokládáno postupné přibližování
cen až na úroveň 74% cen v EU
• Zasklení HEAT MIRRORTM je moderní cestou
k dosažení významných úspor za vytápění a
klimatizaci a ke zvýšení kvality bydlení.

Srovnání nákladů na vytápění pro
domácnost se spotřebou tepla 90 GJ/rok
dodavatel tepla

topné
médium

účinno
st kotle
v%

celková
spotřeb
a kWh

celkové
náklady
na
vytápění
v
EUR/rok

Braunschweiger Versorgungs- AG

elektřina

95

26316

3063

99543

tarif D45 3x32 A Pražská
energetika

elektřina

95

26316

1105

35909

1

zemní plyn ČR dle Ekowatt

plyn

89

26316

676

21956

1

NVV AG Monchengladbach

plyn

89

26316

1495

48579

35948

1,64

Ferngas LINZ

plyn

89

26316

1478

48021

35536

1,62

Stadtwerke Illmenau

plyn

89

26316

1450

47125

34873

1,59

celkové
náklady
na
vytápění
v Kč/rok

cílová
cena
74% cen
v EU v
Kč **

přepočet
na
českou
cenovou
úroveň *

73662

2,05

* vyjadřuje poměr cílové ceny k ceně v ČR, pokud cena v ČR je rovna 1
** dle předpokladů ČNB vzroste cenová úroveň v ČR na úroveň 74% cen v EU cca do roku 2009-2010
Pramen: www.get-the-power.de, www.ekowatt.cz, www.nvv-ag.de, www.pre.cz, www.stadtwerke-ilmenau.de,
www.erdgasooe.at

• Dalším významným důvodem, proč by projektanti
a dodavatelé staveb měli používat kvalitní
zasklívací systémy je nová norma ČSN 730 540

Nová norma ČSN 730 540 – důsledky
pro projekční a výrobní praxi
• Norma předepisuje nejen hodnotu součinitele prostupu
tepla Uw pro okno, ale pro 50% relativní vlhkost interiéru a
vnitřní teplotu interiéru definuje kritickou teplotu 10,2 st.C,
pod kterou nesmí klesnout povrchová teplota vnitřní strany
okna, jinak dojde ke kondenzaci vodní páry na povrchu
okna. Splnit tuto podmínku je problém pro většinu běžných
oken, ve kterých jsou osazena standardní dvojskla „1,1“ se
studenými distančními rámečky, problém je to dokonce pro
dvojskla s teplým distančním rámečkem, pokud je sklo
nevhodně osazeno do rámu (např. distanční rámeček není
překrytý zasklívací lištou. Ještě horší je situace v případě
použitého dvojskla s Ug= 1,4 W/m2K.
• Důsledkem pro dodavatele nebo projektanta může být
reklamace zakázky se všemi možnými důsledky.
• Zasklení s meziskelní fólií HEAT MIRRORTM pomáhá splnit
požadavky normy a z toho důvodu představuje ochranu
projektantů a dodavatelů staveb.

Porozumění pojmu HEAT
MIRROR – tepelné zrcadlo
• Obrázek č. 1: Fólie
Heat Mirror je napnutá
v meziskelním
prostoru, typ skla před
a za fólií je libovolně
volitelný, stejně tak
plynová náplň

Rozdíl mezi dvojsklem a
dvojsklem s fólií Heat Mirror
• Standardní dvojsklo
je složeno ze dvou
tabulek skla, z nichž
jedna je většinou
pokovená oxidy
stříbra pro zlepšení
tepelně izolačních
vlastností a skla jsou
oddělena
meziskelním
distančním
rámečkem. Jedná se
o jednokomorový
systém.

• Sklo s fólií Heat Mirror
je složeno taktéž ze
dvou tabulí skla, z
nichž jedna je
většinou pokovená, ale
navíc má v
meziskelním prostoru
mezi dvěma
distančními rámečky
umístěnu speciálně
pokovenou fólii Heat
Mirror. Jedná se o
dvoukomorový
systém.

Srovnání dvojskla se systémem
HEAT MIRRORTM

Všechny typy fólií HEAT MIRRORTM
selektivně propouští záření
• jsou zcela nepropustné pro UV část spektra
0-360 nm
• jsou různě propustné (dle typu ) pro
viditelné světlo od 18% do 88%
• jsou různě propustné dle typu fólie pro
blízkou IR oblast spektra
• jsou téměř nepropustné ve vzdálené oblasti
spektra (dlouhovlnné záření = teplo )

Co se děje se slunečním zářením po
jeho dopadu na dvojsklo
• Sluneční záření dopadající na povrch skla je částečně odraženo
zpět (reflexe), částečně projde sklem a částečně je
absorbováno. Absorbované záření je zčásti vyzářeno zpět ke
slunci a zčásti do interiéru.
• Množství slunečního záření, které projde do interiéru
zasklením vyjadřuje přímá energetická propustnost TSOL.
Přidáme-li k TSOL část absorbovaného záření sekundárně
vyzářeného do interiéru, dostaneme celkovou energetickou
propustnost (solární faktor ).
• Propustnost zasklení v oblasti 360 – 780 nanometrů je
propustností pro světlo (TVIS).
• Celková tepelná prostupnost (konvektivní–sdílení tepla
prouděním a radiační- sdílení tepla sáláním) z interiéru
směrem ven je vyjádřena součinitelem prostupu tepla U (Wm2K-1).

Průnik, reflexe a absorpce slunečního záření dvojsklem

Spektrální propustnost pro sklo a
jednotlivé fólie Heat Mirror

• Sklo je relativně středně propustné pro UV
záření, vysoce propustné pro viditelnou část
spektra, vysoce propustné pro blízkou IR část a
středně propustné pro vzdálenou IR část spektra.
• Fólie Heat Mirror jsou nepropustné v UV oblasti,
málo až vysoce propustné ve viditelné oblasti,
středně až málo propustné v blízké IR oblasti a
téměř nepropustné ve vzdálené IR oblasti.
Největší selektivitu (rozdílnou propustnost ve
viditelné a blízké IR oblasti) vykazuje fólie SC 75.

Spektrální propustnost fólií HM a Low E skla
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Volba konkrétního typu fólie závisí na umístění a
orientaci zasklení vůči světovým stranám

Spektrální propustnost dvojskla,
trojskla a dvojskla s fólií SC 75
• Propustnost dvojskla v UV oblasti je 20%, propustnost
trojskla 8%, Heat Mirroru je 0%.
• Dvojsklo je nejvíce propustné ve viditelné oblasti
(propustí cca 79% světla), nejvyšší propustnost pro
světlo má dvojsklo s fólií TC 88 – 64 %, s fólií SC 75
pak 61%, propustnost trojskla je na úrovni 71%
• největší rozídl mezi všemi systémy je v propustnosti v
infračervené oblasti spektra – fólie SC 75 má ve
srovnání s ostatními dvěma systémy nejvíce strmou
křivku – nejrychleji klesá její propustnost . Trojsklo se
nachází někde mezi dvojsklem a fólií SC 75. Zatímco
celková energetická propustnost u fólie SC 75 je 33%,
propustnost trojskla je 49% (tedy 49% slunečního
záření dopadajícího na zasklení projde do interiéru).

Spektrální propustnost izolačních skel
UV

90,0

Viditelná oblast

Infračervená oblast

Propustnost záření v %

80,0

dvojsklo s Low
E sklem

70,0
60,0

trojsklo se 2
Low E skly

50,0
40,0

dvojsklo s
fólií SC 75

30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0

0

500

360 nm

1000

780 nm

1500

Vlnová délka v nm

2000

2500

3000

Výhody zasklení s fólií HEAT
MIRRORTM
Zamezení úniku tepla z interiéru v zimě a
průniku tepla do interiéru v létě
Izolační sklo s fólií Heat Mirror ušetří v zimním období 30 50 % z celkové energie, která unikne dvojsklem s
parametrem U = 1,1 Wm-2K-1 (nejlepší nejpoužívanější
dvojsklo) a to v závislosti na druhu plynu, kterým je naplněn
meziskelní prostor. Součinitel prostupu tepla Ug u dvojskla s
jednou fólií Heat Mirror může dosáhnout hodnoty až 0,52
Wm-2K-1, se dvěma fóliemi až 0,36 Wm-2K-1

1. Zamezení úniku tepla v zimě
Srovnání tepelně- izolačních vlastností zasklení
Síla
mm

Hmotnost
kg/m2

Ug 90 st.
Wm-2K-1

Propustnost
světla %

Float 4 mm- 16 mm vzduch - Float 4 mm

24,5

20

2,70

82

Float 4 mm- 16 mm vzduch - LowE1.1 4 mm

24,5

20

1,42

80

Float 4 mm- 16 mm argon - LowE1.1 4 mm

24,5

20

1,13

80

Float 4 mm- 12 mm krypton - LowE1.1 4 mm

24,5

20

1,00

80

Float 4mm - 14 vzduch- fólie SC 75 - 14 vzduch LowE1.1. 4 mm

37,5

20

0,86

61

Float 4mm - 14 argon- fólie SC 75 - 14 argon LowE1.1. 4 mm

37,5

20

0,65

61

Float 4 mm - 10 mm krypton - fólie SC75- 10 mm
krypton - LowE1.1 4 mm

28,5

20

0,52

61

Složení zasklívacího sytému

LowE1.1. =sklo s pokovením o emisivitě 0,04, hodnoty Ug dle EN 673, hodnoty dle WINDOW 5.0

Zamezení přehřevu interiéru v létě
• V letním období propustí nejpoužívanější fólie Heat Mirror
do místnosti pouze 16 až 43 % slunečního záření
dopadajícího na venkovní stranu zasklení (nejběžnější
dvojsklo kolem 60 %). Díky tomu je možné dimenzovat
vytápěcí a klimatizační systém na menší výkon a tím se
šetří investiční náklady. To má vliv na potenciálně obrovské
snížení provozních nákladů zejména v institucích, které
musí zajistit stálé provozní teploty po 24 hodin denně, jako
jsou zdravotnická zařízení, muzea, knihovny.
Souhrnně lze vlastnosti zasklívacích systémů vidět v
následující tabulce. V tabulce můžeme porovnat, o kolik
jsou varianty s fóliemi Heat Mirror lepší z hlediska celkové
energetické propustnosti a intenzity tepelného toku, než
dvojsklo resp. trojsklo. Zde uvedené hodnoty byly
vypočteny programem WINDOW 5.0.

Zamezení přehřevu interiéru v létě

He at Mirro r

Tro js klo Dvo js klo

S lo že ní zas klívac ího s yté mu

S íla mm

Ce lko vá
Hmo tno s t e ne rg e tic ká
pro pus tno s t v
kg /m 2
%

Inte nzita
te pe lné ho
to ku (RHG)
W/m 2

Flo at 4 mm- 16 mm arg o n Lo wE1.1 4 mm

24,5

20

63,0

465

Flo at 4 mm - 14 mm arg o n Lo wE1.1. 4 mm- 14 mm arg o n Lo wE1.1 4 mm

41,0

30

48,6

358

Flo at 4mm - 14 arg o n- fó lie TC
88 - 14 arg o n - Lo wE1.1. 4 mm

37,5

20

43,0

320

Flo at 4mm - 14 arg o n- fó lie S C
75 - 14 arg o n - Lo wE1.1. 4 mm

37,5

20

33,0

245

Flo at 4mm - 14 arg o n- fó lie HM
66 - 14 arg o n - Lo wE1.1. 4 mm

37,5

20

30,2

224

Zasklení s fólií Heat Mirror

Zábavní park CATFISH Town, Baton Rouge, Louisiana, USA

Zasklení s fólií Heat Mirror

Dům v Medford, Wisconsin

Zasklení s fólií Heat Mirror

Budova knihovny, Boulder, Colorado, USA

Zamezení průniku UV záření
• Zatímco běžným izolačním dvojsklem pronikne do interiéru
20 % UV záření a následkem je blednutí barev vybavení
interiéru, blokuje fólie Heat Mirror prakticky veškeré UV
záření. Tuto schopnost lze uplatnit zvláště tam, kde je
poškození interiéru budov nežádoucí, avšak interiér je třeba
mít dostatečně osvětlen (obrazárny, galerie, knihovny,
prostory s nástěnnými malbami, výstavní sály).

• Z významných muzeí, kde bylo použito zasklení Heat
MirrorTM, jmenujme alespoň Guggenheim Museum Las
Vegas, Royal Opera House Floral Hall London, Boeing
Museum of Flight Seattle, Smithsonian Museum Washington
DC, Salvador Dalí Museum Španělsko, Chicago Art
Institute.

Zamezení průniku UV záření

Složení zasklívacího sytému

Propustnost UV záření
deklarovaná výrobci v
%

Propustnost UV záření
změřená
spektrometrem v %

Float 4 mm- 16 mm vzduch - Float 4 mm

44,0

75

Float 4 mm- 16 mm argon - LowE1.1 4 mm

20,0

48

Float 4 mm - 14 mm argon - LowE1.1. 4 mm- 14
mm argon - LowE1.1 4 mm

8,0

30

0

0

Float 4mm - 14 argon- fólie SC 75 - 14 argon LowE1.1. 4 mm

Zasklení s fólií Heat Mirror

letectví
v Seattle
Boeing Muzeum
Museum of Flight,
Seattle

Minimální změna izolačních vlastností
při přechodu do horizontální polohy
• Nakloněním oken do šikmé či horizontální polohy
se prudce zhoršuje parametr koeficientu prostupu
tepla U. Pro izolační dvojsklo se při změně polohy
skla ze svislé polohy do polohy horizontální změní
součinitel prostupu tepla z hodnoty 1,13 Wm-2K-1
na hodnotu 1,70 Wm-2K-1 (zhoršení o 49 %).
Některé kombinace izolačních skel obsahujících
fólii Heat Mirror vykazují zhoršení tepelně
izolačních vlastností při horizontální poloze oproti
svislé poloze pouze o 7 až 10 %. Tato vlastnost
při použití běžných dvojskel nepříznivě ovlivňuje
energetickou bilanci zvláště u zasklených střech
(zimní zahrady, světlíky, střešní okna).

Minimální změna tepelně izolačních vlastností nakloněním skla
Dvojsklo

Dvojsklo s fólií Heat Mirror

Zhoršování součinitele prostupu tepla nakloněním
dvojskla

He at Mirror

Dvojs klo

S lo ž e ní dvo js kla

Ug 90 s t. Ug 40 s t.
-2

-1

-2

-1

Ug 0 s t.
-2

-1

Wm K

Wm K

Wm K

Flo a t 4 mm- 1 6 mm v z duc h Flo a t 4 mm

2 ,7 0

2 ,8 2

2 ,9 9

Flo a t 4 mm- 1 6 mm a rg o n Lo wE1 .1 4 mm

1 ,1 3

1 ,4 7

1 ,7 0

Flo a t 4 mm - 8 mm a rg o n - fó lie
HM 6 6 - 8 mm a rg o n - Lo wE1 .1 4
mm

0 ,9 3

0 ,9 3

0 ,9 4

Flo a t 4 mm - 1 4 mm a rg o n - fó lie
S C7 5 - 1 4 mm a rg o n - Lo wE1 .1 4
mm

0 ,6 5

0 ,6 7

0 ,8 7

Flo a t 4 mm - 1 4 mm v z duc h fó lie S C7 5 - 1 4 mm v z d u c h Lo wE1 .1 4 mm

0 ,8 6

0 ,8 6

1 ,0 4

Závislost hodnoty Ug na sklonu
1,80

1,60

1,40

Ug (W/m2K)

1,20
Float 4 mm- 16 mm argon - LowE1.1 4
mm

1,00

0,80

Float 4 mm - 8 mm argon - fólie HM
66- 8 mm argon - LowE1.1 4 mm

0,60
Float 4 mm - 14 mm argon - fólie
SC75- 14 mm argon - LowE1.1 4 mm

0,40

0,20

Float 4 mm - 14 mm vzduch - fólie
SC75- 14 mm vzduch - LowE1.1 4 mm

0,00
0
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Zamezení rosení vnitřní strany skel

• Fólie Heat Mirror zvyšuje teplotu vnitřní strany skla proti
běžnému dvojsklu o cca 3,5 - 4 ÿC, čímž zamezuje při
nízkých venkovních teplotách ochlazení vnitřního skla na
teplotu rosného bodu a tím i následné nepříjemné orosení
a kondenzaci vlhkosti na vnitřní straně vnitřního skla a
následné stékání kondenzátu na vnitřní parapet či podlahu.
Tato vlastnost je velmi důležitá zvláště v extrémních
podmínkách, jako jsou zimní zahrady, bazény a skleníky,
kde se očekává vyšší vnitřní vlhkost v interiéru. Velký
smysl použití má Heat Mirror ve střešních oknech. Pro
projektanty a výrobce oken je důležité, že toto zasklení
splňuje normu ČSN 730 540 ve většině běžných aplikací, na
rozdíl od dvojskel.Pro systémy zasklení vybavené folií Heat
Mirror bude tedy ke kondenzaci docházet až při dosažení
zhruba 80 % vlhkosti vzduchu v interiéru. Toto je pro
většinu interiérů hodnota, které běžně není dosahováno a
proto nebude ke kondenzaci docházet.

Zasklení Heat Mirror pomáhá splnit normu
ČSN 730540 a tím chrání dodavatele a
projektanty staveb

Plastové okno

• Při měření v autorizované zkušebně Csi a.s. ve Zlíně
bylo zjištěno, že např. okno vyrobené z 5komorového plastového rámu se sklem „1,1“ a se
„studeným“ meziskelním rámečkem nedosahuje v
nejstudenějším místě okna normou požadované
teploty 10,2 st.C, ale pouze 8,1 st. C (pokovení na
vnitřním skle –pozice 3) až 8,6 st.C (pokovení na
venkovní straně- pozice 2), s teplým rámečkem
potom 9,5 až 10,8 st. C. Okno ze stejného rámu,
avšak se zasklením Heat Mirror s plynem krypton
dosáhlo teploty v nejstudenějším místě 12,5 st.C
(pokovení na venkovním skle). V obou případech byl
mezisklení rámeček umístěn v úrovni zasklívací lišty,
v případě, že by rámeček byl zapuštěn cca 8-10 mm
pod zasklívací lištu, výsledek bude lepší – viz
výsledky u dřevěného okna.

Dřevěné okno

• Naměřené hodnoty u dřevěného okna 68
mm se sklem „1,1“ a se zapuštěným
„teplým“ meziskelním distančním
rámečkem 10 mm pod úroveň zasklívací
lišty (námi doporučené řešení rámu)
dosáhly při poloze pokovení na vnitřní
straně dvojskla teplotu 9,5 st. C v
nejstudenějším místě okna (nesplňuje
normu), při poloze pokovení na venkovní
straně potom 11,7 st. C (normu ČSN 730
540 splňuje s rezervou). Okno ze stejného
rámu, avšak se zasklením Heat Mirror SC
75 s plynem krypton dosáhlo teploty v
nejstudenějším místě 13,5 st.C.

Dokumentace měření povrchových teplot oken ve
zkušebně Csi a.s. ve Zlíně, sklo osazeno v 5komorovém plastovém rámu

Povrchová teplota u dvojskla „1,1“
s ocelovým rámečkem dosahuje při
spodním okraji 8,6 st. C a tím
nesplňuje normu ČSN 730540
(naměřené Uw = 1,4W/m2K)

Povrchová teplota u dvojskla s fólií SC 75,
dvěma ocelovými rámečky a komorami
plněnými kryptonem dosahuje při spodním
okraji 12,5 st. C a tím přesahuje
požadovanou teplotu 10,2 st. C (naměřené
Uw = 0,98 W/m2K)

Dokumentace měření povrchových teplot
oken ve zkušebně Csi a.s. ve Zlíně, sklo
osazeno v dřevěném 68 mm rámu

Povrchová teplota u dvojskla „1,1“ s
hliníkovým rámečkem dosahuje při
spodním okraji cca 8,5 st. C a tím
nesplňuje normu ČSN 730540.
Distanční rámečky nejsou zapuštěny
pod úroveň zasklívací lišty

Povrchová teplota u dvojskla s fólií Heat
Mirror SC 75, dvěma ocelovými rámečky
a komorami plněnými kryptonem
dosahuje při spodním okraji 13,5 st. C a
tím přesahuje požadovanou teplotu 10,2
st. C. Hodnota naměřeného Uw = 0,92
W/m2K – distanční rámečky zapuštěny
10 mm pod zasklívací lištu!!!

Tabulka: Dosažené povrchové teploty při
měření ve zkušebně Csi a.s.
Měření povrchových teplot ve zkušebně Csi a.s., Zlín
Přesah
zasklívací
Typ
lišty přes
Hodnota
m eziskelní rám eček v
Ug W/m 2K ho rám ečku m m

Teplota 1
cm od
spodního
okraje

Teplota 2
cm od
spodního
okraje

Splňuje
norm u
UW okna
dle ČSN EN ČSN 730
W/m 2K
540

Typ rám u

Typ zasklení

5-komorový
plastový

Fl 4 mm-16 argonLowE 4 mm

1,13

ocelový

0

8,6

10,1

1,37

NE

5-komorový
plastový

LowE 4 mm-10 krHeat Mirror SC 7510 kr- Fl 4 mm

0,57

ocelový

0

12,5

13,7

0,98

ANO

LowE 4 mm-10 krdřevěný 68
Heat Mirror SC 75mm standard
10 kr- Fl 4 mm

0,57

ocelový

8

13,5

15

0,92

ANO

Venkovní teplota TOUT= -15 st.C, vnitřní teplota TINT = 21 st. C, relativní vlhkost = 50%
Fl 4 - plavené sklo float 4 mm, LowE 4 - sklo s měkkým pokovením s emisivitou 0,04, kr - plyn krypton

Rada pro projektanty
staveb:
• Vybírejte si dodavatele oken takové, kteří
mají takovou technickou konstrukci okna,
která zaručuje splnění normy ČSN 730
540 z hlediska dodržení kritické
povrchové teploty okna 10,2 st.C.
Splnění normy je třeba deklarovat
certifikátem povrchových teplot okna
vydaným autorizovanou zkušebnou.
Pokud takové firmy neznáte, obraťte se
na nás, rádi poradíme.

Zamezení rosení vnitřní strany dvojskla

He at Mirro r

Dvo js klo

S lo ž e ní z as klívac ího s yté mu

S o uč inite l
Ve nko vní
pro s tupu te pla te plo ta
-2 -1
s t. C
U Wm K

Vnitřní
te plo ta
s t. C

Te plo ta vnitřní
s trany s kla ve
s t. C *

Re lativní vlhko s t
vnitřního
vz duc hu při
o ro s e ní %

Flo at 4 mm- 16 mm vzduc h Flo at 4 mm

2,80

-18,0

21,0

7,5

41,4

Flo at 4 mm- 16 mm arg o n Lo wE1.1 4 mm

1,13

-18,0

21,0

13,9

63,3

Dvo js klo + He at Mirro r TC 88 +
Arg o n

0,76

-18,0

21,0

17,1

77,8

Dvo js klo + He at Mirro r TC 88 +
Krypto n

0,56

-18,0

21,0

17,7

80,6

* Te plota uprostře d za skle ní, vypočte no progra me m WINDOWS 5.0

Zasklení s fólií Heat Mirror

Zasklení aquaparku ve Vyškově, fólie HM 66

Zasklení aquaparku ve Vyškově, fólie HM 66

Zasklení s fólií Heat Mirror

Aquarium Tampa Bay, Florida, USA

Snížení hladiny hluku
• Fólie Heat Mirror sníží index vzduchové
neprůzvučnosti o cca 3 dB ve srovnání se sklem o
stejném složení bez fólie Heat Mirror. To
reprezentuje snížení intenzity zvuku o cca 40%.
Zatímco běžné dvojsklo 4-16-4 má hodnotu Rwi=
32 dB, stejné dvojsklo s fólií HM má Rwi= 35 dB.

Zvýšení uživatelského
komfortu
• Vyrovnání teplot zima – léto
• Vyrovnání teplot okno – střed
místnosti
Teplota vnitřní strany dvojskla s fólií
Heat Mirror je cca o 3,5 stupně Celsia vyšší, než
teplota dvojskla „1,1“. Tím se omezuje proudění
chladného vzduchu od studeného skla do středu
místnosti.

Srovnání povrchových teplot
dvojskel
Dvojsklo s U= 1,1 W/m2K

Dvojsklo s fólií Heat Mirror

Uplatnění zasklení s fólií Heat MirrorTM
•
•
•
•

•
•
•
•
•

všechny obytné budovy, kde je snaha snižovat provozní náklady
na vytápění či případnou klimatizaci a zvyšovat komfort bydlení či
užívání
zařízení s 24 hodinovým provozem a zvýšenou potřebou stálých
teplot bez výrazných výkyvů - nemocnice, letištní haly, hotely
bazény, kde značně omezí možnost vzniku kondenzující vlhkosti na
vnitřní straně zasklení, protože vykazuje vyšší teplotu vnitřního
skla
zimní zahrady a skleníky - zde je obzvláště vhodný, zejména na
zasklení střešní části zimní zahrady. Umožňuje celoroční využívání
bez výrazně zvýšených nákladů na vytápění, resp. klimatizaci, v
létě zamezuje přehřevu .
výlohy obchodů, knihovny, galerie, kde škodlivé UV záření
neprojde a nezpůsobuje znehodnocení vystavovaných předmětů
zasklení velkých prosklených osluněných ploch (fasád), kde
zamezí přehřívání interiéru v létě či sníží nutný výkon případně
instalované klimatizace
zasklení rušných míst, kde se zužitkuje schopnost lépe tlumit hluk
vnikající do interiéru
zasklení šikmých ploch (jiných než svislých), kde se projeví menší
vliv sklonu na zhoršení tepelně izolačních vlastností zasklení zimní zahrady, světlíky
použití v ohýbaných sklech, zde lze dosáhnout hodnoty Ug až 1.1
W/m2K v horizontálním zasklení (dvojsklo okolo 1,8 W/m2K ). Do
ohýbaného dvojskla navíc nelze použít selektivní protisluneční
sklo.

Výhody zasklení ve
fasádách
• Ve fasádním zasklení se projeví všechny výhody zasklení s
fólií Heat MirrorTM. Srovnání se špičkovými fasádními skly
typu COOLlite, Stopray nebo Silverstar COMBI vychází pro
Heat Mirror velmi dobře: Při srovnatelné ceně a stejných
protislunečních vlastnostech je lepší v těchto parametrech:
- téměř poloviční hodnoty Ug
- vyšší povrchová teplota skla a tím
vyšší odolnost proti rosení, menší studené proudění
-

nepropustnost pro UV záření

- o 3 db vždy lepší vzduchová
neprůzvučnost Rwi

S fólií Heat Mirror se u strukturálního zasklení dostaneme na
hodnoty Ug okolo 0,86 W/m2K (nejlepší dvojsklo 1,3 W/m2K)
Srovnání vlastností fasádních skel ve svislé poloze

S trukturální zas kl.

S kryc í liš to u

S lože ní zas klívacího s yté mu

Inte nzit Te plota
P řibližná Ug Wm P ropus t P ropu
a
vnitř.
g- Value
ce na za 2K-1 dle
nos t s tnos t
te pe lné povrchu
%
s vě tla % UV %
1 m2
EN 673
ho toku
s kla

S to ps o l Clas s ic Cle ar 6 mm - 16
mm arg o n- Lo wE1.1. 6 mm

1300

1,13

39,3

33,7

6*

294

13,8

S to ps o l S upe rs ilve r Cle ar 6 mm 16 mm arg o n - Lo wE1.1. 6 mm

1700

1,13

52,5

58,4

37 *

389

13,9

Co mbi Ne utral 61/32 6 mm- 16 mm
arg o n - Flo at 6 mm

2300

1,06

35,8

60,0

4**

268

14,1

Flo at 6 mm - 14 arg o n- fó lie S C 75 2300
14 arg o n - Lo wE1.1. 6 mm

0,65

31,0

59,0

0,0

232

17,4

S to ps o l S upe rs ilve r Cle ar 6 mm 16 mm vzduc h - Lo wE1.1. 6 mm

1900

1,42

52,5

58,4

37 *

389

12,5

Co mbi Ne utral 61/32 6 mm- 16 mm
vzduc h - Flo at 6 mm

2500

1,35

36,5

60,1

4**

275

12,7

Flo at 6 mm - 14 vzduc h- fó lie S C
75 - 14 vzduc h - Lo wE1.1. 6 mm

2500

0,86

31,0

59,0

0,0

232

16,4

* údaje dle Glave rbe l, ** hodnoty dle Glas tros ch ( CH)

Vynikající vlastnosti zasklení Heat Mirror v
horizontální poloze
•

Zde rozdíly v tepelně izolačních vlastnostech ve srovnání s
jakýmikoliv fasádními dvojskly ještě více hovoří ve prospěch
Heat Mirroru, a to při relativně stejné ceně zasklení

Rocky Mountain Institute, dvojsklo s fólií
Heat Mirror TC 88 plněno Ar/Kr, Ug45 st=
0,8 W/m2K

Jungfraujoch, fasádní dvojsklo Combi
Neutral 70/40, Ug 45 st = 1,39 W/m2K

Srovnání vlastností fasádních skel v horizontální poloze
P řibližná
ce na za
1 m2

Ug Wm
2 -1
K dle
EN 673

S to ps o l S upe rs ilve r Cle ar 6 mm 16 mm arg o n - Lo wE1.1. 6 mm

1700

1,70

12,0

389

Co mbi Ne utral 61/32 6 mm- 16 mm
arg o n - Flo at 6 mm

2300

1,64

12,0

279

Flo at 6 mm - 14 arg o n- fó lie S C 75 14 arg o n - Lo wE1.1. 6 mm

2300

0,87

15,7

249

S to ps o l S upe rs ilve r Cle ar 6 mm 16 mm vzduc h - Lo wE1.1. 6 mm

1660

2,05

10,3

389

Co mbi Ne utral 61/32 6 mm- 16 mm
vzduc h - Flo at 6 mm

2260

2,00

10,3

287

Flo at 6 mm - 14 vzduc h- fó lie S C
75 - 14 vzduc h - Lo wE1.1. 6 mm

2260

1,04

14,4

252

S kryc í liš to u

S lože ní zas klívacího s yté mu

S trukturální zas kl.

Inte nzita
te pe lné ho
toku
(RHG)
W/m 2

Te plota vnitř.
povrchu s kla
upros tře d,
TOUT=-15s t.C

-

Problémy splnění normy ČSN 730 540
u strukturálního zasklení
• U zasklení plněného vzduchem bez venkovní krycí
lišty je problém s dodržením normy největší. Běžná
dvojskla tuto normu z hlediska povrchových teplot
nemohou splnit a bude třeba dělat opatření pro
ohřívání fasády pomocí systému vytápění a provádět
opatření pro odvod kondenzátu.
• Zasklení s fólií Heat Mirror sice bude mít problém se
splněním normy u tohoto typu fasády také, ale přesto
dosažené povrchové teploty v kritických místech na
okraji zasklení budou o 2-3 stupně C vyšší, než u
dvojskla se studeným meziskelním rámečkem a
stejné nebo vyšší ve srovnání s dvojsklem s použitým
teplým nerezovým nebo plastovým rámečkem.

Příklad subtilní strukturální nerezové fasády, kde vyniknou přednosti
zasklení Heat Mirror

Dosažené úspory – srovnání skel (pro zemní plyn, v cenách 2003)
-

ho rizo ntální po lo ha

s vis lá po lo ha

S lo ž e ní z as klívac ího s yté mu

Přibliž ná Ug Wm
Po č e t
-1
2
c e na z a K dle kWh/m2
1 m2
*
EN 673

po č e t
GJ/m2

Te pe lná Te pe lná
z tráta z tráta 1m2
Ús po ra z
c e na z a
z as kle ní
1m2
1 m2
GJ
z as kle ní z a do bu
ro č ně ž ivo tno s ti

Co mbi Ne utral 61/32 6 mm- 16
mm arg o n - Flo at 6 mm

2300

1,06

112

0,4034

230

93 Kč

2.783 Kč

Flo at 6 mm - 14 arg o n- fó lie S C
75 - 14 arg o n - Lo wE1.1. 6 mm

2300

0,65

69

0,2474

230

57 Kč

1.707 Kč

Co mb i Ne utral 61/32 6 mm- 16
mm v zduch - Flo at 6 mm
Flo at 6 mm - 14 v zduch- fó lie
S C 75 - 14 v zduch - Lo w E1.1. 6
mm
Co mbi Ne utral 61/32 6 mm- 16
mm arg o n - Flo at 6 mm

2260

1,35

143

0,5137

230

118 Kč

3.545 Kč

2260

0,86

91

0,3273

230

75 Kč

2.258 Kč

2300

1,64

173

0,6241

230

144 Kč

4.306 Kč

Flo at 6 mm - 14 arg o n- fó lie S C
75 - 14 arg o n - Lo wE1.1. 6 mm

2300

0,87

92

0,3311

230

76 Kč

2.284 Kč

2260

2,00

211

0,7611

230

175 Kč

5.251 Kč

2260

1,04

110

0,3958

230

91 Kč

2.731 Kč

Co mb i Ne utral 61/32 6 mm- 16
mm v zduch - Flo at 6 mm
Flo at 6 mm - 14 v zduch- fó lie
S C 75 - 14 v zduch - Lo w E1.1. 6
mm

* P oče t dní v topné s e zóně je 242 (dle Vyhl. 291/2001 S b.), TOUT - 3,8 s tC, TINT = 22 s t. C

1.077 Kč

1.287 Kč

2.022 Kč

2.521 Kč

Dosažené úspory – srovnání skel (pro zemní plyn, v cenách 2003 x 1,5)
-

ho rizo ntální po lo ha

s vis lá po lo ha

S lo ž e ní z as klívac ího s yté mu

Přibliž ná Ug Wm
Po č e t
-1
2
c e na z a K dle kWh/m2
1 m2
*
EN 673

po č e t
GJ/m2

Te pe lná Te pe lná
z tráta z tráta 1m2
Ús po ra z
c e na z a
z as kle ní
1m2
1 m2
GJ
z as kle ní z a do bu
ro č ně ž ivo tno s ti

Co mbi Ne utral 61/32 6 mm- 16
mm arg o n - Flo at 6 mm

345

1,06

112

0,4034

345

139 Kč

4.175 Kč

Flo at 6 mm - 14 arg o n- fó lie S C
75 - 14 arg o n - Lo wE1.1. 6 mm

2300

0,65

69

0,2474

345

85 Kč

2.560 Kč

Co mb i Ne utral 61/32 6 mm- 16
mm v zduch - Flo at 6 mm
Flo at 6 mm - 14 v zduch- fó lie
S C 75 - 14 v zduch - Lo w E1.1. 6
mm
Co mbi Ne utral 61/32 6 mm- 16
mm arg o n - Flo at 6 mm

2260

1,35

143

0,5137

345

177 Kč

5.317 Kč

2260

0,86

91

0,3273

345

113 Kč

3.387 Kč

2300

1,64

173

0,6241

345

215 Kč

6.459 Kč

Flo at 6 mm - 14 arg o n- fó lie S C
75 - 14 arg o n - Lo wE1.1. 6 mm

2300

0,87

92

0,3311

345

114 Kč

3.427 Kč

2260

2,00

211

0,7611

345

263 Kč

7.877 Kč

2260

1,04

110

0,3958

345

137 Kč

4.096 Kč

Co mb i Ne utral 61/32 6 mm- 16
mm v zduch - Flo at 6 mm
Flo at 6 mm - 14 v zduch- fó lie
S C 75 - 14 v zduch - Lo w E1.1. 6
mm

* P oče t dní v topné s e zóně je 242 (dle Vyhl. 291/2001 S b.), TOUT - 3,8 s tC, TINT = 22 s t. C

1.615 Kč

1.930 Kč

3.033 Kč

3.781 Kč

Úspory energie při použití zasklení Heat Mirror proti fasádnímu
dvojsklu Combi Neutral 61/32
Přímotopné
vytápění

Zemní plyn

Úspora v Kč za 30 let/ m2

7000
6000

Fasádní zasklení s krycími
lištami, Ug= 0,65 W/m2K,
dvojsklo 1,06 Wm2K
Strukturální zasklení se
silikonovým tmelem, Ug= 0,86
W/m2K, dvojsklo 1,35 Wm2K
Střešní zasklení s krycími
lištami, Ug= 0,87 W/m2K,
dvojsklo 1,64 Wm2K
Střešní strukturální zasklení,
Ug= 1,04 W/m2K, dvojsklo
2,00 Wm2K

5000
4000
3000
2000
1000
0
200

300

400

500

Cena energie v Kč/GJ

600

HEAT MIRRORTM v České
republice
• Technologie Heat Mirror je v ČR na počátku.
Ačkoliv největší zájem by se dal očekávat pro
aplikace na fasády a horizontální zasklení,
největší zájem je ze strany malých investorů pro
zasklení rodinných domů, zimních zahrad a
bazénů.
• V roce 2003 vyrobila společnost Izolační skla cca
2200 m2 zasklení s fólií Heat Mirror. Ve stejném
období vyrobila firma SOFRAVER ve Švýcarsku 25
000 m2. Z toho je vidět velký rozvojový
potenciál.

Následují další snímky z realizací
zasklení Heat Mirror

Jefferson County Human Services Building, Golden, Colorado, fólie Heat MirrorTM
HM 66, kupole HM 44

Aquapark ve Vyškově, fólie HM 66

• Zasklení dojezdu
tobogánu v městském
bazénu Olomouci,
reflexní fólie HPR 38

Sídlo firmy Moravostav, Brno, fólie HM 66

Prodejna nábytku Říha, Praha, Sokolovská ulice, fólie SC 75, realizace VEKRA a.s.

Zasklení s fólií Heat Mirror

Zasklení rodinného domu u Brna, fólie TC 88

Zasklení rodinného domu u Brna, fólie TC 88

Zasklení s fólií Heat Mirror

Vila Trója, Praha, fólie SC 75

Zasklení s fólií Heat Mirror

Vila Trója, Praha, fólie SC 75

Jefferson County Human Services Building, Golden, Colorado, fólie Heat MirrorTM HM 66, kupole a
střecha Heat MirrorTM HM 44

First Securities, Soul, Heat MirrorTM HM 88
Green

National Audubon Society Building, Manhattan,
New York

Bansal & Associates, Inc., Washington DC, Heat
MirrorTM v ohýbaném skle ve střešním zasklení

Al-Khobar, Saudi Arabia, Heat MirrorTM HPR28
Blue

Zasklení s fólií Heat Mirror

Zábavní park CATFISH Town, Baton Rouge, Louisiana, USA

Zasklení s fólií Heat Mirror

Autosalon v Belgii

Zasklení s fólií Heat Mirror

Autosalon v Belgii

Kombinace Heat MirrorTM s barevným reflexním sklem

Na spolupráci se těší kolektiv
pracovníků společnosti Izolační skla
s.r.o.

Na Cihelně 53
683 21 Pustiměř
Tel. 517 357 050
Fax 517 357 040
E-mail:
info@izolacniskla.cz
www.izolacniskla.cz

