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Thermobel® EnergyN 
Ekologické řešení 
v každém ročním období

Thermobel® EnergyN zaručuje v každém ročním období příjemné teploty uvnitř budo-
vy. Toto izolační dvojsklo s inertním plynem zamezuje přehřívání interiéru v létě a sou-
časně snižuje tepelné ztráty v zimě. A tak použitím izolačního dvojskla Thermobel® 
EnergyN dochází ke snížení výdajů na klimatizaci v létě a vytápění v zimě. Nabízí se 
ekologické a zároveň ekonomické řešení pro všechna roční období.

Oproti jiným řešením nabízí Thermobel® EnergyN 
neobyčejně vysokou ochranu proti nízkým teplotám 
v zimě, a to díky vysokému tepelnému odporu (níz-
kému součiniteli prostupu tepla zasklení – Ug): tato 
skla udržují zimu venku a teplo uvnitř. A v létě? Ve-
dra poskytují izolačnímu sklu Thermobel® EnergyN 
příležitost ukázat jeho další sílu: vzhledem k nízké-
mu solárnímu faktoru (SF) sklo propouští jen část 
slunečních paprsků, čímž uvnitř budovy napomáhá 
udržet chladnější vzduch.
Thermobel® EnergyN je neutrální sklo s povlakem. 
Povlak z ušlechtilých kovů nechá prostoupit pouze 
viditelné světlo a odrazí teplo. Thermobel® EnergyN 
poskytuje potřebný prostup světla do vašeho obydlí 
a zaručuje tak jeho pohodlí.

Souhrn

Tajemství izolačního dvojskla Thermobel® EnergyN

• Nízký solární faktor (SF)

•  Nízký součinitel prostupu tepla zasklení 
(hodnata Ug) / vysoký tepelný odpor

• Vysoká světelná prostupnost (LT)

• Nízká světelná reflexe (LR)

Thermobel® EnergyN je vysoce účinné zasklení s protisluneční ochranou. Je kon-
struováno ze dvou tabulí skla oddělených prostřednictvím dutého distančního 
rámečku plněného vysoušecím prostředkem. Rámeček a skla jsou spojena flexi-
bilním dvojitým těsněním, zajišťujícím optimální přilnavost a plynotěsnost. Vrstva 
ušlechtilých kovů se dává na pozici 2 – na vnitřní stranu vnější tabule skla.
Dutina mezi tabulemi skla je vyplněna plynem, který má nižší tepelnou vodivost 
než vzduch. Povlak skla EnergyN se označuje také jako „inteligentní povlak”, pro-
tože v létě odráží nadměrné teplo z exteriéru, zatímco v zimě jej nepropuští 
z interiéru. Izolační sklo Thermobel® EnergyN je dostupné nejen s hliníkovými 
distančními rámečky, ale i s tzv. teplými rámečky (Warm Edge).



Chladnější léto
Thermobel® EnergyN vyčnívá nad většinou standartních zasklení s povlakem díky nízkému 
solárnímu faktoru, jehož hodnota dosahuje 41 %. V horkém letním počasí Thermobel® 
EnergyN nepropustí 58 % tepla ze slunečního záření, což je v porovnání s běžným zaskle-
ním téměř dvakrát více.

Záplava světla
Neutrální povlak EnergyN propouští 73 % světla. Nízká úroveň světelné reflexe (12 %) 
rovněž nabízí atraktivní neutrální vzhled. Tento druh skla je ideální k zasklívání rozsáh-
lejších ploch, a to u všech typů oken a budov.

Záruka bezpečnosti
Thermobel® EnergyN je k dispozici v tepelně tvrzené i vrstvené podobě, což vám zajiš-
ťuje bezpečnost ve všech situacích. Thermobel® EnergyN je velmi vhodné k zasklívání 
celoskleněných stěn, od podlahy až ke stropu, a k zasklívání prostor, u nichž se vyža-
duje větší bezpečnost.

Horká vlna v městském prostředí
 Teplota vnějšího Izolační sklo Izolační sklo
 vzduchu Thermobel TopN+ Thermobel® EnergyN

Praha 30 °C 32,4 °C 27,3 °C

V okamžiku, kdy sluneční intenzita dosáhne nejvyšší hodnoty, vám sklo Thermobel® EnergyN 

zaručí, že budete mít v obývacím pokoji po dobu několika hodin:

*  o 5,1 °C chladněji než v obývacím pokoji s dnes již běžně používaným izolačním dvojsklem 

Thermobel TopN+;

* o 2,7 °C chladněji, než je venkovní teplota.

Teplejší zima
V zimě nabízí Thermobel® EnergyN účinnou 
tepelnou ochranu. Vysoce kvalitní izolační 
povlak působí jako tepelné zrcadlo, zabra-
ňuje větším tepelným ztrátám uvnitř budo- 
vy. Hodnota součinitele prostupu tepla za-
sklení (Ug) je nízká: 1,0 W/(m2.K).

V létě chladněji, v zimě tepleji

Období: Měření se prováděla koncem 

měsíce července, v polovině léta.

Místo: Praha, jižně orientovaný obývací 

pokoj.

Thermobel® EnergyN

Izolační dvojsklo se sklem Thermobel TopN+

Venkovní teplota

Te
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Čas

o 5,1 °C chladněji
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AGC Glass Europe využívá celosvětovou síť prodejců – adresy najdete na www.YourGlass.com.

Získáte
… více světla a pohodlí.

… příjemné teploty uvnitř, v zimě i v létě.

Ušetříte
…  na nákladech za vytápění v zimě: v porovnání s jednoduchým sklem jsou tepelné 

ztráty o 80 % nižší.

… na nákladech za provoz klimatizace v létě.

A
…  zvolíte si šetrné řešení k životnímu prostředí, protože napomůžete snížit emisi CO2 

(méně vytápění, méně klimatizace).

Technické parametry izolačního dvojskla Thermobel® EnergyN

  Součinitel Činitel Solární Činitel
  prostupu tepla prostupu faktor odrazu
  zasklení Ug světla (LT) (SF) světla (LR)
  EN 673 EN 410 EN 410 EN 410

 Jednoduché sklo (4 mm) 5,8 W/(m2.K) 90% 86% 8%

 Standardní izolační zasklení 2,7 W/(m2.K) 81% 77% 15%

 Thermobel TOPN+ 1,1 W/(m2.K) 78% 60% 13%

 Thermobel® EnergyN 1,0 W/(m2.K) 73% 41% 12%

AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, Sklářská 450, 416 74 Teplice, Česká republika
e-mail: czech@eu.agc.com, tel.: +420 417 501 111, fax: +420 417 502 121
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