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... více světla pro život
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Pusťme slunce do našich domovů a dopadající solární 
energii nechme  přeměnit  v příjemné teplo domova

Pasivní domy jsou navrhovány tak, aby mohly přijímat a využívat sluneční energii 
a vlastnosti zasklení jsou proto solárním ziskům maximálně podřízeny a to i za cenu re-
lativního zhoršení izolačních schopností. Vychází se z předpokladu, že správným návr-
hem stavby, včetně vhodně zvolené orientace a rozsahu zasklení, získané solární energe-
tické zisky výrazně převýší ztráty způsobené menšími izolačními schopnostmi, protože 
v našich zeměpisných šířkách dosahuje intenzita tepelného toku slunečního záření 

až 1000W/m2s. V letních měsících by solární zisky byly na závadu, protože by způsobovaly okamžité 
přehřívání interiérů. Stavby se  proto navrhují tak, že využívají přirozenou změnu výšky slunce v letních 
a zimních měsících, kdy proti vysoké poloze letního slunce jsou prosklené plochy stíněny a naopak níz-
ké poloze slunce v zimě je zasklení vystaveno v plné míře a energie se jen s mírnou regulací propouští 
do interiérů staveb, kde se solární zisky střádají, např. v akumulační stěně. Po skončení slunečního svitu 
je akumulovaná energie uvolňována a vyzařována zpět do interiéru. Jen skla s tepelnými fóliemi mo-
hou při vysokém solárním zisku poskytnout i nadstandardní izolační schopnosti.

Vysoké světelné a solární zisky 

... více světla pro 

Hlavním  rysem tohoto druhu staveb je snaha o eliminaci veškerých úniků tepla tak, aby se minimalizovaly ná-
klady na vytápění. Otvorové výplně jsou stále nejzásadnějším zdrojem těchto úniků a proto se okna pro nízko
energetické stavby navrhují relativně menších rozměrů a jejich rámy a zasklení jsou optimalizované pro nejvyš-
ší možný stupeň izolačních schopností. Celkové zateplení všech konstrukcí 
potom umožní pro vytápění používat i méně výkonné, ale zato vý-
razně ekonomičtější systémy jako jsou tepelná čerpadla nebo reku
perační jednotky. Zlepšení tepelněizolačních schopností zasklení se dosa-
huje použitím vícekomorových systémů s aplikací vícenásobného umís-
tění teplených fólií. Touto konstrukcí se vylučují výraznější solární zisky, 
ale díky skvělým selektivním vlastnostem jednotlivých pokovených vrstev 
zasklení stále propouští dostatečné množství světla. V optimalizaci parametrů 
pro nízkoenergetické stavby nemají skla s tepelnými fóliemi konkurenci.

Už ani kilowatu navíc, teplo domova nám nikdo  
nevezme Nízkoenergetické stavby a jiné objekty vyžadující nejlepší izolační 

schopnosti  s relativně vysokým prostupem světla  a mírnou regulací solárních zisků

Vysoké izolační schopnosti s mírnou regulací 
prostupu světla a potlačením solárního žáření

PŘEDSTAVA UNIVERZÁLNÍHO ZASKLENÍ JE FIKCE. 
STEJNĚ JAKO SE KAŽDÁ STAVBA NAVRHUJE PRO KONKRÉTNÍ VYUŽITÍ, MUSÍ SE I VLASTNOSTI ZASKLENÍ OPTIMALIZOVAT PRO 

DANÝ ÚČEL.  DOBRÁ VOLBA VÁM PŘINESE UŽITEK A VÝHODNÉ ZÚROČENÍ VLOŽENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ.

obchodní název
g Tvis 

(%) (%)
Tvis/g

RHG     
W/m 2

t 1 t 2 náplň

argon
mix

argon

mix

souč. U dle EN(W/m2k) /   šířka zasklení

INTERM TF
SPORO STANDART

INTERM TF
SPORO EXTRA

0,5 41 

0,5 41
0,6 41

29 

0,6 37 

0,6 37

0,5 37

0,4 37

0,5 45 
0,6-0,7 25 
0,8 25

0,6-0,7

0,5-0,6

29 0,5-0,6 33
0,8 29

210,9-1
0,7 33

1,6 258 -14,3 17,955 35

1,4 354 -14,2 17,469 48

krypton
INTERM TF
SPORO SUPER 0,3 1,8 258 -14,5 18,862 35

rám. 2x8mmrám. 2x6mm rám. 2x10mm rám. 2x12mm rám. 2x14mm rám. 2x16mm rám. 2x18mm 

46 

významná doporučená hodnotalegenda * (vypočteno podle programu Window 5)hluk. útlum = 34 Db

obchodní název
g Tvis 

(%) (%)
Tvis/g RHG      

W/m 2 
t 1 t 2 rám. 2x10mm rám. 2x12mm rám. 2x14mm rám. 2x16mm 

náplň

argon 
krypton 

argon 
krypton 

souč. U dle EN(W/m2k) /    šířka zasklení

INTERM TF
PASIV  70/60

INTERM TF
PASIV 70/50

0,9 37 0,9 41 
0,8 29 0,8 33 

0,8 37 0,7 41 
0,7 29 0,6 33 

462 -13,7 15,8 71 59 1,1 

394 -14,1 17,1 66 55 1,2 

významná doporučená hodnotalegenda * (vypočteno podle programu Window 5)hluk. útlum = 34 Db

 (tolerance výpočtu světelných a solárních parametrů: 5%)
Tvis prostup viditelného světla                 g            solární faktor
mix směs plynů argon a krypton                 RHG            Absolutní intenzita tepelného toku
t1 povrchová teplota venkovního skla uprostřed (posuzováno pro teploty  venkovního vzduchu -15st a inter. vzduchu 21st a skladbu s rámečky 2x 10 mm, Kr)
t2 povrchová teplota vnitřního skla uprostřed  (posuzováno pro teploty  venkovního vzduchu -15st a inter. vzduchu 21st a skladbu s rámečky 2x 10 mm, Kr)

*)

obchodní název
g Tvis 

(%) (%)
Tvis/g RHG      

W/m 2 
t 1 t 2 rám. 2x10mm rám. 2x12mm rám. 2x14mm rám. 2x16mm 

náplň

argon 
mix 

souč. U dle EN(W/m2k)   /   šířka zasklení

INTERM TF
TOP

0,7 37 0,6 41 
0,7 29 0,6 33 

34 20 1,7 141 -14,0 16,3 

významná doporučená hodnotalegenda * (vypočteno podle programu Window 5)hluk. útlum = 34 Db

I v zaměstnání, při sportu a relaxaci se chceme cítit příjemně
Současné trendy v navrhování nebytových staveb směřují k budování otevřených halových prostor, které dosahují čím dál větších hloubek 
interiérů, které je nutno prosvětlit. Za tímto účelem se postupně rozšiřují prosklené plochy, kterými se do interiérů přivádí světlo.  

S prostupujícím viditelným světlem se na osluněných stranách má snahu dostat do interiéru
i solární energie. Ta způsobuje v letních měsících přehřívání, které se musí kompenzo-
vat vynaložením výrazných � nančních prostředků na klimatizaci. Velké prosklené plochy 
jsou samozřejmě i významným zdrojem úniků tepla. Pro zasklení je proto důležité přivést 
do interiérů dostatečné množství světla, ale při tom současně eliminovat procházející 
solární energii. Tyto dva požadavky se navzájem částečně vylučují. Schopnost zaskle-
ní současně vyhovět oběma parametrům  je charakterizovaná mírou selektivity, která 
určuje kvalitu tohoto typu zasklení. Teoreticky lze dosáhnout maximálně poměru dva 
(t.j. poměr prostupu viditelného světla vůči množství procházející solární energie) pro jed-
nu selektivní vrstvu v zasklení. Podle míry oslunění odvozené od orientace vůči světovým 
stranám se potom navrhují světelné a energetické vlastnosti. S uvedenými parametry úzce 
souvisí i dosahovaná izolační schopnost, kde lze v poslední době sledovat snahu o posun
k lepším izolačním schopnostem než má standarní zasklení (U=1,2 W/m2K). Ze všech do-
stupných zasklení jsou právě izolační skla s tepelnými fóliemi tím nejvhodnějším řešením.

Existuje mnoho typů prostor, pro které je osvětlení dopadající  ze střešní konstrukce 
nejvýhodnější, protože je rovnoměrné a prakticky vylučuje nechtěné zastínění. Nega-
tivním důsledkem je však vystavení prostor vlivu procházející solární energie od přímé-
ho slunce. Zasklení se proto navrhuje tak, aby tento nepříjemný efekt eliminovalo, aby 
lidé pohybující se uvnitř nebyli vystaveni přímému vlivu záření. Kolmý dopad sluneč-
ních paprsků rovněž zintenzivňuje prosvětlování prostor, proto se mnohdy redukuje 
až na hodnoty kolem 30%. Na první pohled se může zdát takto nízká míra prosvětlení 
závadná, ale efekt ničím nestíněného dopadu světla kolmo z vrchu do interiérů bez 
ztrát pohlcováním a stíněním v konečném důsledku převáží a v praxi lze dosahovat 
uspokojivých světelných poměrů. Izolační skla s tepelnými fóliemi dokážou nejlépe 
vyhovět všem takto kladeným 
požadavkům. 

Důležitým faktorem v šikmém nebo vodorovném zasklení je izolační schopnost. Princip izolace v zasklení je dán příznivým způsobem cirkulace 
plynu uvnitř izolačního skla, který cirkuluje od spodního okraje k hornímu  a naopak z důvodu rozdílných teplot plynů v různých částech izolačního 
skla, čímž nedochází k přímému předávání tepla prostřednictvím plynu mezi skly. Běžné izolační sklo náklonem ze svislé polohy do polohy šikmé 
45° zhorší součinitel prostupu tepla až o 32 %. 

Izolační sklo s meziskelními tepel-
nými fóliemi vykazuje zhoršení 
tepelně izolačních vlastností při 
přechodu do šikmé 45° polo-
hy pouze o nepatrných 1-3%. 
Je to proto, že meziskelní tepelná 
fólie vždy spolehlivě oddělí prostor 
mezi skly na dvě nezávislé komory 
a tím brání k přímému předávání 
tepelné energie mezi skly i v šik-
mém nebo vodorovném náklonu.

     Selektivní regulace prostupu   viditelného světla, vysoká míra  
       eliminace solárnímu záření

Eliminace 
procházející 

solární energie 
s možností re-

gulovat stupeň 
prosvětlení

ZÁPAD

JIH VÝCHOD

SEVER

VÝBĚR TYPU ZASKLENÍ DLE EXPOZICE KE SVĚTOVÝM STRANÁM
KOMERČNÍ  OBJEKTY-PROSKLENÉ FASÁDY, STŘECHY, SVĚTLÍKY

TF 
TOP

TF SELECT
50/30

TF SELECT 
60/30

TF SELECT 
45/25

TF SELECT
60/30

Použití: Větší prosklené plochy, zimní zahrady, 
autosalony, bazény, tělocvičny , kongresové sály, 
letištní budovy  a jiná zasklení vyžadující selektiv-
ní regulaci prostupu světla ve viditelné oblasti a 
vysokou míru regulace prostupu solární energie 
při udržení špičkových  izolačních schopností

Střechy a světlíky obytných a komerčních objektů, střechy zimních zahrad, střešní okna, výtahové šachty,  komunikační prostory a jiné zasklení 
vyžadující selektivní regulaci prostupu světla  z viditelné oblasti (20 až 40 %) a minimalizaci procházející sluneční energie (15 až 25%)

.. zasklení střech může přinášet 
příjemný pocit z procházejícího světla

Zhoršení izolačních schopností v šikmém a vodorovném zasklení

obchodní kancelář
Šumavská 35

CZ - 658 56  Brno
tel:  +420 541 532 411
fax: +420 541 532 216

Výrobní závod Pustiměř
č. p.  260, CZ - 683 21 Pustiměř

tel:  +420 517 357 050
fax: +420 517 357 040

ičo: 253 450 87 
dič: CZ 253 450 87

www.izolacniskla.cz                      info@izolacniskla.cz

REZCMYK

I v zaměstnání, při sportu a relaxaci se chceme cítit příjemně
Současné trendy v navrhování nebytových staveb směřují k budování otevřených halových prostor, které dosahují čím dál větších hloubek 
interiérů, které je nutno prosvětlit. Za tímto účelem se postupně rozšiřují prosklené plochy, kterými se do interiérů přivádí světlo.  

S prostupujícím viditelným světlem se na osluněných stranách má snahu dostat do interiéru      Selektivní regulace prostupu        Selektivní regulace prostupu   viditelného světla, vysoká míra  

Člen sdružení 

... více světla pro život
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obchodní název

argon 
mix 

argon 
mix 

g Tvis 
(%) (%)

Tvis/g RHG      
W/m 2 

t 1 t 2 rám. 2x10mm rám. 2x12mm rám. 2x14mm rám. 2x16mm 
náplň

argon 
mix 

souč. U dle EN(W/m2k) /   šířka zasklení

INTERM TF
SELECT 60/30 

INTERM TF
SELECT 50/30

INTERM TF
SELECT 45/25

0,6 37 0,6 41 

0,7 29 0,6 33 

0,6 37 0,6 41 

0,7 29 0,6 33 

0,7 37 0,6 41 

0,7 29 0,6 33 

63 34 1,9 233 -14,3 17,9 

53 28 1,9 202 -14,2 17,4 

44 26 1,7 171 -13,9 16,2 

významná doporučená hodnotalegenda * (vypočteno podle programu Window 5)hluk. útlum = 34 Db




