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Posudek byl p edán zadavateli ve 2 vyhotoveních

Ú el posudku
Ú elem posouzení je zhodnocení sou initele prostupu tepla U [W.m-2K-1] základní sestavy
tubusového sv tlovodu Lightway. Dále bylo provedeno posouzení detailu nového typu
sv tlovodu Lightway s vloženým izola ním sklem.
Zadavatel posudku
Posudek byl vypracován na základ ústní dohody a následné objednávky s panem Radkem
Soukupem, technickým editelem spole nosti Lightway s.r.o., Ledvinova 1714/12, 149 00
Praha 4 ze dne 9. 6. 2010.
Dodané podklady
- Tubusové sv tlovody Lightway, firemní podklady, technické listy použitých matariál ,
detaily zabudování sv tlovod do stavebních konstrukcí.
Použité normy a vyhlášky
SN 730540-1:2005 Tepelná ochrana budov. ást 1 Terminologie
SN 730540-2:2007 Tepelná ochrana budov. ást 2 Požadavky
SN 730540-3:2005 Tepelná ochrana budov. ást 3 Návrhové hodnoty veli in
SN 730540-4:2005 Tepelná ochrana budov. ást 4 Výpo tové metody
- Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Požadavky
Dle Vyhlášky . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, § 16 Úspora energie a
tepelná ochrana platí:
(1) Budovy musí být navrženy a provedeny tak, aby spot eba energie na jejich vytáp ní,
v trání, um lé osv tlení, pop ípad klimatizaci byla co nejnižší. Energetickou náro nost je
t eba ovliv ovat tvarem budovy, jejím dispozi ním ešením, orientací a velikostí výplní
otvor , použitými materiály a výrobky a systémy technického za ízení budov. P i návrhu
stavby se musí respektovat klimatické podmínky lokality.
(2) Budovy s požadovaným stavem vnit ního prost edí musí být navrženy a provedeny tak,
aby byly dlouhodob po dobu jejich užívání zaru eny požadavky na jejich tepelnou
ochranu spl ující
a) tepelnou pohodu uživatel ,
b) požadované tepeln technické vlastnosti konstrukcí a budov,
c) tepeln vlhkostní podmínky technologií podle r zných ú el budov,
d) nízkou energetickou náro nost budov.
(3) Požadavky na tepeln technické vlastnosti konstrukcí a budov jsou dány normovými
hodnotami.
Normativní požadavky na sou initel prostupu tepla dle
jsou následující (citováno z SN 730540-2:2007):

SN 73 0540-2:2007, odstavce 5.2.1

Dle Tabulky uvedené v SN 730540-2:2007 (Tabulka 3) pro výpln otvor platí

POSOUZENÍ SOU INITELE PROSTUPU TEPLA ZÁKLADNÍ SESTAVY
TUBUSOVÉHO SV TLOVODU LIGHTWAY
Posouzení sou initele prostupu tepla U [W/m2K] základní sestavy tubusového sv tlovodu ve
skladb : sklen ná nást ešní kopule, sv tlovodný tubus a stropní transparentní kryt.
Podle druhu použitého stropního transparentního krytu je možné rozlišovat následující
skladby sestav tubusových sv tlovod Lightway:
Skladba I:
- sklen ná nást ešní kopule (tl. 4 mm),
- sv tlovodný tubus (délka 0,6 m),
- stropní transparentní kryt - jednoduché sklo (tl. 4 mm).
Skladba II:
- sklen ná nást ešní kopule (tl. 4 mm),
- sv tlovodný tubus (délka 0,6 m),
-

dvouvrstvý stropní transparentní kryt ve skladb :
- polykarbonát PET G, tl. 0,7 mm,
- vzduchová mezera 15 mm,
- polykarbonát PET G, tl. 3 mm.

Typ hodnocené konstrukce: tubusový st ešní sv tlovod - tepelný tok zdola nahoru
Posouzení bylo provedeno pomocí po íta ového programu Teplo 2009.
Vstupní hodnoty:
Návrhová vnit ní teplota

θi :

20.0 C

- Návrhová venkovní teplota

θae :

-15.0 C

- Teplota na vn jší stran

θe :

-15.0 C

- Návrhová teplota vnit ního vzduchu

θai :

21.0 C

- Relativní vlhkost v interiéru

ϕi :

50.0 % (+5.0%)

Poznámka:

ve výpo tech byla uvažována skladba jednotlivých vrstev nást ešních stropních transparentních kryt sv tlovodu
bez zahrnutí vlivu okolních konstrukcí a tepeln izola ních vrstev. - korekce sou initele prostupu dU : 0.150
W/m2K.

Tubusový sv tlovod – skladba I
sklen ná nást ešní kopule (tl. 4 mm)

sv tlovodný tubus
(uzav ená vzduchová dutina, tl. 0,6 m)

stropní transparentní kryt – sklo, tl. 4 mm

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :

0.32 m2K/W

Sou initel prostupu tepla konstrukce U :

2.189 W/m2K

Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :

2.21 / 2.24 / 2.29 / 2.39 W/m2K

Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tepelných most vyjád enou p ibližnou
p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4.

Tubusový sv tlovod – skladba II
sklen ná nást ešní kopule (tl. 4 mm)

sv tlovodný tubus
(uzav ená vzduchová dutina, tl. 0,6 m)

dvouvrstvý stropní transparentní kryt :
- polykarbonát PET G, tl. 0.7 mm
- uzav ená vzduchová mezera 15 mm
- polykarbonát PET G, tl. 3 mm

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :

0.46 m2K/W

Sou initel prostupu tepla konstrukce U :

1.658 W/m2K

Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :

1.68 / 1.71 / 1.76 / 1.86 W/m2K

Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tepelných most vyjád enou p ibližnou
p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4.

POSOUZENÍ DETAILU TUBUSOVÉHO SV TLOVODU LIGHTWAY
S VLOŽENÝM IZOLA NÍM PRVKEM BLUE PERFORMANCE

Detail osazení tubusového sv tlovodu LIGHTWAY
s izola ním prvkem Blue Performance do ploché st echy
Prvek Blue Preformance s izola ním sklem
a jeho umíst ní ve sv tlovodu

Nást ešní kopule
sv tlovodu
Osazovací manžeta
s tepelnou izolací

Exteriér
(venkovní teplota -15°C)

Hydroizolace
ploché st echy
Tepelná izolace
ploché st echy

Nosná stropní
konstrukce

Interiér (+20°C)

stropní kryt – sklen ný difuzor

Vyhodnocení teplotního pole a oblasti kondenzace detailu tubusového sv tlovodu
s izola ním dvojsklem zabudovaného v ploché st eše bylo provedeno pomocí po íta ového
programu Area 2009.

Stanovení tepelné ztráty transparentními prvky sv tlovodu LIGHTWAY s izola ním sklem

