
SOLSKJERMING 
 MED MORGENDAGENS TEKNOLOG I



SOLSKJERMING UTEN PERSIENNER 
OG BEVEGELIGE DELER

Med ECONTROL-glass blir glasset mørkt enten manuelt eller automatisk. Behovet for 
utvendige persienner bortfaller og dyre vedlikeholdskostnader bortfaller. Produktet re-
duserer kraftig soloppvarmingen i rommet og gir kontinuerlig uhindret utsyn. Mengden 
av varme og lysenergi inn i rommet kan styres etter behov. Glasset dimmes etter dag og 
årstidsbehov, og har en behagelig blåfarge i mørk tilstand som gir et komfortabelt miljø.

ENERGIBESPARELSE – 
“GRØNT PRODUKT”
Lystransmisjonen (Tv) i standard glass kan varieres
mellom 15 og 55 %. Solfaktor (g-verdi) kan vari-
eres mellom 12 og 40 %. U-verdi dobbelt glass 
1,1 (W/m2K). Trippel glass 0,5 (W/m2K), solfaktor 
mellom 9 og 33 %.

Driftskostnader utgjør en betydelig faktor i bygg. 
Mer enn 1/3 av primær energibehov i verden 
kommer av dette. ECONTROL-glass øker velværet 
og brukerkomforten, men gir også betydelige 
kostnadsreduksjoner. Behovet for utvendige og 
innvendige blendingssystemer blir borte, og dyre 
vedlikeholdskostnader bortfaller.

ECONTROL: VERDT Å VITE

Maks. størrelse på panel

Min. størrelse på panel

Strømforbruk

Strøm

Tid på fargeskift fra klar til mørkt 
glass

Forventet brukstid

Styringskontroll

135 x 330 cm

0,2 m2

Ca. 1,5 W/m2

24V

Ca. 20 min.

> 20 år

LON, EC Comfort, 
KNX 

TEMPERATURKONTROLL
ECONTROL er en high-tech innovativ løsning for 
forbedret energibehov i bygninger. Enkelhet 
i bruk står i sterk kontrast til den komplekse 
produksjonen og utviklingen av disse. Med “EC 
Comfort” styringssystem vil glasset styres auto-
matisk ved hjelp av en utvendig lyssensor. 
ECONTROL kan kobles inn mot styringssystemer
i bygningen og tillater kontinuerlig variabel 
dimmekontroll på hele fasaden. Fargeskiftet/
dimmingen av glasset bruker minimalt med 
strøm – kun 1,5 W/m2. Brukervennlighet på sitt 
beste i form av besparesle av strøm og miljø!

ECONTROL: SKJEMATISK DIAGRAM
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HØY TEKNOLOGI – 
LAV ENERGI
ECO solskjermingsglass består av et “sandwich 
glasslag” som benytter seg av elektrokromatisme. 
Svak strøm (< 5V) forårsaker et skifte mellom 
ioner og elektroder og glasset blir mørkt. 
Systemet går på 24V. Fargeskiftet fra klar til mørk 
tar ca. 20 minutter.

FORM OG STØRRELSE
ECONTROL kan brukes i standard glassfasader og 
vinduskonstruksjoner, og passer godt til private, 
samt komersielle fasader og takkonstruksjoner. 
ECONTROL-paneler er tilgjengelige i størrelser fra 
400 x 500 mm til 1350 x 3300 mm,  og i forskjellige 
fasonger.

KLAR TILSTAND

Elektrokromisk
sandwich-del

Lavemisjonsglass

SOLENERGI

Total energirefleksjon = 60 %
Lysrefleksjon = 10 % (RL)

Solfaktor/g-verdi = 40 %
Lystransmisjon = 55 % (TV)

LYS+ENERGI

Elektrokromisk
sandwich-del

Lavemisjonsglass

SOLENERGI

Total energirefleksjon = 88 %
Lysrefleksjon = 8 % (RL)

Solfaktor/g-verdi = 12 %
Lystransmisjon = 15 % (TV)

LYS+ENERGI

FARGET TILSTAND

Brukervennlighet 
på sitt beste 

i form av 
besparesle av 
strøm og miljø!

Ideelt for smart-/
passivhus!
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