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Izolační trojsklo se čtyřmi komorami

Již delší dobu se zdá, že vývoj v oblasti izolačních skel z hlediska 
prostupu tepla jako by usnul. Poslední výraznou a trhem akceptova-
nou inovací byl přechod od klasických izolačních dvojskel na izolační 
trojskla. Tím se citelně posunul koeficient prostupu tepla (U

g
) směrem 

do oblasti pasivního standardu. Zároveň s tím se ale o polovinu 
zvýšila hmotnost zasklení a téměř ztrojnásobila jeho tloušťka, což 
vyžadovalo zesílení celé okenní konstrukce. Cesta dalšího zvyšování 
počtu skleněných tabulí v izolačním skle se proto i z tohoto důvodu 
jeví jako málo pravděpodobná. A to i proto, že čtvrtá vrstva skla již 
výrazně snižuje prostupnost světla. Vývoj ale nespí…
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V souvislosti s izolačním trojsklem je 
často diskutovanou otázkou, zda je 

s ohledem na reálné energetické úspo
ry, potažmo ekonomickou návratnost 
investice, účelné investovat do lepší
ho zasklení, které má více komor, více 
inertního plynu (který časem unikne) 
i více skel. Odpovědí bývá, že nic lep
šího zatím na trhu není…

Určité technické možnosti v minulosti 
ale naznačovaly speciální meziskel
ní fólie, které se souběžně s vývojem 
izolačního trojskla začaly používat jako 
alternativa za vnitřní skleněnou tabuli. 
Výrazně to snížilo hmotnost zasklení, 
ale i jeho tloušťku při zachování nebo 
i zlepšení tepelných a dalších paramet
rů (např. akustický útlum, prostup světla 
apod.), avšak úměrně k těmto výhodám 
se zvýšila hlavní nevýhoda – cena.

Zpočátku se používala pokovená fólie, 
dnes se již od ní ustupuje a nahrazuje se 
fólií bez pokovení (využívá se pokovení 
skel). Výhodou je lepší prostup světla 
i lepší tepelně izolační parametry celé
ho zasklení, protože nepokovená fólie 
má menší odrazivost než sklo a tudíž 
i větší světelnou prostupnost.
S touto variantou pracují někteří výrobci 
izolačních skel i nadále, a to v souvislos
ti se snahou o další snižování hodnoty 
U

g při zachování všech ostatních para
metrů minimálně na standardní úrovni. 
Můžeme se tak setkat např. s izolač
ním dvojsklem se dvěma meziskelními 
fóliemi. Toto zasklení získává parame
try čtyřskla při současném odstranění 
všech jeho nevýhod: výrazná redukce 
úniku inertního plynu díky propojeným 

Izolační dvojsklo s pokovenými skly 
a meziskelní fólií

Izolační dvojsklo s pokovenými skly a dvěma mezi
skelními fóliemi Izolační trojsklo s pokovenými skly a dvěma meziskelními fóliemi



DM 6/2017 7

materiály
komorám, větší prostup světla díky fó
liím, větší hlukový útlum (až poloviční 
hluk), a samozřejmě největší výhodou 
je téměř zachování hmotnosti dvojskla. 
Jedno z nových řešení spadajících do 
této kategorie bylo představeno na le
tošních Stavebních veletrzích v Brně. 
Jednalo se o izolační trojsklo se dvě
ma fóliemi. Každý z obou meziskleních 
prostorů tak jedna fólie rozděluje na dvě 
komory. Podle výrobce dokáže toto za
sklení izolovat stejně dobře, jako zatep
lená zeď, a navíc propouštět do interiéru 
světlo a teplo.
Uvnitř obou komor trojskla je napnutá 
fólie, vzniká tedy ekvivalent pětiskla 
(s U

g = 0,17 W/m2K), kterým uniká jen 
3,4 W/m2 – tedy stejně jako zateplenou 
zdí. Přitom odpadají všechna negativa 
čtyřskel i pětiskel, protože komory jsou 
tlakově propojené, hmotnost je téměř 

stejná jako u běžného trojskla a zasklení 
má navíc i velmi velký akustický útlum. 
Cenově je toto řešení logicky dražší než 
obyčejná trojskla. Podle tvrzení výrobce 
ale ne o více, než kolik stojí zateplení 
stejné plochy fasády. A na rozdíl od zdi 
skla dávají trvale světlo a v zimě i za
darmo teplo.
Určitou nevýhodou je ale jejich tloušťka 
nad 60 mm, vyžadující rámy s šířkou 
profilů min. 100 mm.
Existuje i řešení v tzv. bezrámovém pro
vedení, které dává těmto sklům nový 
rozměr. Vhodné je především pro fa
sádní prosklené systémy a velkoplošné 
zasklení. Kotevní profily lze integrovat 
přímo do struktury trojskla a vytvářet 
tak celoskleněné stěny (až do velikosti 
3,2x18 m), a to včetně otvíravých ele
mentů s integrovanými rámy a závěsy 
uvnitř zasklení.

Nové izolační trojsklo se 4 komorami v dře
věném okenním rámu tloušťky 100 mm

Fasádní systém s rámovými profily integrovanými přímo do izolačního trojskla

„jsme stále s Vámi“

Váš exkluzivní dodavatel materiálů
německého výrobce

My a Pfleiderer

  více informací na 
 www.drevoobchod.cz

 Karlovy Vary - Rosnice 70, tel. 353 564 928
 Cheb - Horní Dvory 1, tel. 736 499 001
 Tachov - Moravská 1172, tel. 374 723 006
 Oldřichov - Oldřichov 227, tel. 417 562 930 
 Mladá Boleslav - Ptácká 123, tel. 326 727 194

 Klatovy - Plzeňská 925, tel. 376 310 535
 Chomutov - Luční 4779, tel. 474 624 291
 Měnín u Brna - Měnín 440, tel. 602 766 670
 Plzeň - Borská ul. (areál Škoda) , tel. 378 139 135

http://www.drevoobchod.cz


Dobre riadený, zdravý vzduch v miestnosti 
nie je dobrý len pre príjemný pocit osôb, 
ktoré sa v nej nachádzajú, ale chráni aj 
stavebný materiál, z ktorého je postavená 
budova - pred vlhkosťou a napadnutím 
plesňami. Izolované plášte budov vyžadujú 
dostatočnú výmenu vzduchu niekoľkokrát 
za deň.

Moderné vetracie zariadenie AEROTUBE 
má nenápadný elegantný vzhľad a pohodlne 
zabezpečuje správne vetranie podľa potreby
v novostavbách aj v prípade renovácie. 
Ponúka absolútny komfort v miestnosti, 
pretože sa vďaka jeho rozmanitosti 
dajú realizovať najrôznejšie požiadavky 
na individuálne aj systémové riešenie 
ventilácie: či ide o aktívnu alebo pasívnu 
ventiláciu, so spätným získavaním tepla 
alebo bez neho, či prevádzku prívodu
a/alebo odvádzania vzduchu:

AEROTUBE WRG smart: prepínateľný 
prívod a odvod  vzduchu a spätné  
získavanie tepla,

AEROTUBE AZ smart: možné použiť 
pre prívod alebo odvádzanie vzduchu,

AEROTUBE DD 110, 150 alebo 160: 
možné používať na základe rozdielu tlaku, 

ako zariadenie pre prívod príp. odvádzanie 
vzduchu, voliteľne aj s kanálom v ostení. 

Vďaka možnosti vetrať aj pri zatvorených 
oknách sa nielen ušetrí energia, ale 
redukuje sa aj riziko vlámania. Ani 
v prípade Vašej neprítomnosti sa tak 
nemusíte vzdať čerstvého vzduchu.

O mimoriadne vysoký komfort sa stará 
funkcia časovača a ovládanie vetráka 
pomocou smartfónu alebo tabletu. Filter 
sa postará o to, aby nečistoty zostali vonku. 
O kvalitu vzduchu si pri vetraní pomocou 
AEROTUBE netreba robiť žiadne starosti. 

Vďaka umiestneniu funkčných prvkov v 
rúre a modernému plochému krytu pôsobí 
nástenný vetrák mimoriadne nenápadným 
dojmom.

V závislosti od potreby zabezpečuje dobrý 
vzduch v miestnosti samostatne alebo v 
spolupráci s ďalším vetrákom. V prípade 
použitia dvojice vetrákov typu AEROTUBE 
„smart“ vetráky navzájom komunikujú, 
pričom v minútových cykloch sa smer 
prúdenia vzduchu mení z odvádzaného na 
privádzaný vzduch.

Nie je potrebná náročná inštalácia 
ovládacej jednotky na stenu ani uloženie 
spojovacieho kábla, pretože vetráky 
komunikujú prostredníctvom WLAN a dajú 
sa pohodlne ovládať pomocou smartfónu 
alebo tabletu prostredníctvom aplikácie 
SIEGENIA Comfort App. Smer prúdenia 
vzduchu je možné zadať aj po montáži.

Vetrák AEROTUBE smart pomocou snímača 
vlhkosti a � ltra zabezpečuje samostatnú a 
zdravú ventiláciu, v prípade variantu WRG 
smart aj so spätným získavaním tepla.

Varianty AEROTUBE DD 110, DD 150 alebo 
DD 160 sa používajú v prípade požiadaviek 
na pasívne vetranie na základe rozdielu 
tlaku. 

Nástenný vetrák AEROTUBE:

Správne vetranie je kľúčom ku zdraviu

text a foto: © SIEGENIA 2017

Zdravý vzduch v miestnosti je základným predpokladom 
dobrého zdravia a pohodlia. Tam, kde nie je možné dostatočne 
vetrať a konvenčné vetranie oknami naráža na svoje limity, sa 
nástenný vetrák AEROTUBE postará o kontrolované a efektívne 
vetranie, v prípade potreby aj so spätným získavaním tepla.

www.meesenburg.sk   www.tozan.sk    www.twd.sk www.vbaslovakia.sk www.hasta.sk www.zan.sk

riešenia pre profesionálov

importéri SIEGENIA pre SR:

Výhody vetrania podľa potreby 
pomocou AEROTUBE
• kontrolovaná ventilácia
• ochrana pred vlhkosťou a 

napadnutím plesňami - ochrana 
stavebného materiálu budovy

• spätné získavanie tepla pre úsporné 
vetranie

• � ltrovaný a zdravý vzduch v miestnosti
• vetranie aj počas neprítomnosti, okná 

zostávajú zatvorené: redukuje sa riziko 
vlámania

• ochrana pred hlukom
• vysoký komfort v miestnosti vďaka 

ovládaniu pomocou aplikácie 
SIEGENIA Comfort App

V prípade štvorčlennej rodiny 
vznikne cca. 10 litrov vodnej 
pary denne:  V zle vetraných 
priestoroch vznikne veľmi 
rýchlo vlhkosť, v dôsledku 
ktorej sa môžu vytvárať plesne.

Vetráky s funkciou spätného 
získavania tepla majú stupeň 
účinnosti až 90 %. Týmto 
spôsobom sa citeľne šetria 
náklady na vykurovanie –
a tým Vaša hotovosť.

Poodchýlené okno sa rozumie
ako otvorené. Vetranie pri
zatvorených oknách 
zabezpečuje čistý vzduch aj
v prípade Vašej neprítomnosti 
a znižuje riziko vlámania.

http://www.siegenia.com

