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SageGlass®

SageGlass® 
Juhtimissüsteem

Kuidas projekteerida 
hoonesse päevavalgus 
elektrooniliselt 
tumeneva klaasi abil?
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SISSEJUHATUS

SageGlassi juhtimissüsteemi abil saab SageGlassi 
elektrooniliselt tumendada, et tagada maksimaalne 
päevavalgus ja vaade välja, kontrollides samas 
tõhusalt päikese toimel kuumenemist ja pimestavat 
valgust. Hoones viibijate vajaduse järgi saab klaasi 
muuta läbipaistvaks või tumendatud klaasiks, 
kasutades selleks süsteemi enda või hoone juhtimis-
süsteemi.

Juba üle kahekümne aasta on SAGE olnud teeraja-
ja dünaamilise klaasimissüsteemi südame – juhti-
missüsteemi algoritmide väljatöötamisel. Energia 
säästmiseks ja inimeste heaolu ning tervise tagami-
seks on päikeseenergia ja pimestamise tõhusaks 
haldamiseks vaja enamat kui ainult klaasi. Inimeste 
heaoluks vajaliku päevavalguse ja päikeseenergia 
salvestamiseks või kogumiseks vajaliku tumenda-
mise vaheline tasakaal on väga tähtis. Meie suurim 
oskus seisneb selle tasakaalu saavutamises igas 
meie projekteeritud süsteemis ja süsteemi peenhää-
lestamises nii, et see vastaks täpselt konkreetse 
projekti vajadustele. Tööstusharu liidrina oskame 
seda paremini kui keegi teine.

Dünaamiline klaas muudab oma tooni, kui 
juhtimissüsteemist saabub vastav käsklus. Süsteemi 
elektroonika asub hoonesse paigaldatud juhtimispa-
neelides. Elektroonikasüsteem on eelprogrammeeri-
tud algoritmidega. Need edastavad käsklusi, mis 
vastavad kõige paremini hoone projekteerija 
määratletud projekti vajadustele. Meie juhtimissüs-
teem sisaldab täiustatud tööriistu päevavalguse, 
värviedastuse, energiakasutuse ja peegelduse 
haldamiseks hoone hõivatuse ning valgustatuse 
taseme järgi. Juhtimine võib olla automaatne, mille 
puhul on käsitsi ümberlülitamise võimalus või mis 
on täielikult käsitsi juhitav.

SageGlassi olekut saab varieerida vahemikus 
valgusläbivus 1% / päikesefaktor 0,09, kui klaas on 
täielikult tumendatud, kuni valgusläbivus 60% / 
päikesefaktor 0,41, kui klaas on täiesti läbipaistev. 
SageGlassi saab programmeerida kahele vahepealse-
le olekule, milleks on 18% ja 6% valgusläbivust 
(Tvis) (sageli tagavad need kaks olekut optimaalse 
pimendamise, kui täielik läbipaistvus või pimenda-
mine ei ole vajalik). Tänu sellistele võimalustele 
pakub SageGlass arhitektidele ja majaomanikele 
uusi disainivõimalusi.

Süsteem on sektsioonide kaupa juhtmestatud. See 
hõlbustab paigaldamist ja võimaldab süsteemi käiku 
lasta nii, et ei ole vaja koordineerida klaasijate ega 
madalpinge valdkonna elektritööde töövõtjate tööd. 
Aladeks jaotatud süsteemi on mugavam hooldada ja 
klaaspaketi vahetamine on samuti lihtsam, kui see 
peaks vajalikuks osutuma. Kui mõni komponent 
ütleb üles, mis on väga ebatõenäoline, mõjutab see 
ainult ühte osa süsteemist ja selle saab hõlpsalt 
asendada.

SageGlass 101

Kuidas see toimib?

Süsteemi ülevaade

SageGlass®, läbipaistev, SR2.0 %Tvis %Rf Ext. %Rb Int. %Tsol Päikesefaktor U-faktor %Tuv %Tdw-K

Läbipaistev olek 60 16 14 33 0,41 0,28 0,4 15

Vahepealne olek 2 18 10 9 7 0,15 0,28 0,2 5

Vahepealne olek 1 6 10 9 2 0,10 0,28 0,1 2

Täielikult tumendatud 1 11 9 0.4 0,09 0,28 0 0,6

Valgusläbivus, 
ülalt alla: 
60%, 18%, 6%, 1%

Modelleeritud programmiga Window 6.3; 25 mm argooniga täidetud klaaspakett

SageGlassi juhtimissüsteem

Alljärgnevas tabelis on toodud kokkuvõtlikult 
meie standardklaaside omaduste tehnilised näita-
jad. SAGE laias tootevalikus on klaasid, mida 
eristavad erineva konfiguratsiooniga klaaspaketid, 
erinevad tehnilised näitajad, värv ja kuju. Kõige 
ajakohasema tooteteabe leiate veebilehelt 
sageglass.com.
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12 soonega kaabel

Klemmikarp
Raami kaablid  

Kulgevad läbi 
raami ja tagavad 

ühenduse 
SageGlassi 

klaaspakettide ja 
12 soonega 

kaabli vahel läbi 
klemmikarbi ; 
nende kaablite 

abil võib ühenda-
da klaaspaketid 
ka otse juhtimis-

paneeli.

Kulgeb SageGlassi 
lülitist juhtimis-

paneeli või on 
paigaldatud 

juhtimispaneelide 
vahele.

Kulgevad SageGlassi 
klaaspaketi ühest 

servast ja ühendatak-
se klaasimise taskus 
raami kaabliga, et 

tagada elektriühendus 
igasse klaaspaketti.

Klaaspaketid tumenevad 
ja muutuvad läbipaist-

vaks vajaduse järgi. 
Maksimaalse kontrolli 

tagamiseks saab 
klaaspaketid jagada 

väiksemateks aladeks.

Kasutatakse siis, kui automaa-
trežiimi ei soovita kasutada: 

süsteem kohandab klaaspake-
tid ümbritseva valguse 

tasemega kooskõlas kasutaja 
tehtud seadistustele.

SIM II juhib kogu SageGlassi 
juhtimissüsteemi. Seda saab 

programmeerida tumendamise 
reguleerimiseks selliste 

sisendite järgi nagu päevaaeg, 
päikese kõrgusnurk ja päevaval-

guse anduri väärtused.

Mõeldud klaaspa-
kettide käsitsi 

juhtimiseks.

Tagab ühenduskoha 12 
soonega kaablile, et 

ühendada raami kaablid ja 
anduri kaablid.

Kulgeb juhtimispaneelist 
klemmikarpi, kus see 

ühendatakse raami kaabliga.

Selles on elektroonika, sh 
SIM II ja alalisvoolu 

toiteseadmed, mida on vaja 
SageGlassi klaaspakettide 
juhtimiseks. Siin muunda-

takse vahelduvvool 
madalpingeliseks alalisvoo-

luks.

 

 

 

 

Klaaspakettide
kaablisilmad

  Välis- või 
sisevalguse andur

 
 

SageGlassi 
lüliti

 
 

SageGlassi 
klaaspaketid

 

Anduri
kaabel

SYSTEM COMPONENTS

Sellel joonisel on kujutatud SageGlassi põhiskeem. SageGlassi klaaspaketid ühendatakse juhtimispaneeliga 
läbi kaablisilmade, raami kaablite ja 12 soonega kaablite. Mõnikord suunatakse juhtmestik 
klemmikarpidesse ja mõnikord kulgevad juhtmed otse klaaspakettidest juhtimispaneeli. SageBusi kaabel 
ühendab SageGlassi lüliti juhtimispaneelidega. Sisevalguse andurid on ühendatud klemmikarpi või 
juhtimispaneeli.

Toiteallikaks on UL-nimekirja ja klassi 2 kuuluvad väga töökindlad seadmed, mis tagavad ohutuse ning 
võimaldavad kasutada kulutõhusaid klassi 2 kuuluvaid juhtmete paigaldamise meetodeid. Kaabel on madalpinge 
alalisvoolu kaabel, pleenum-tüüpi.
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Juhtimispaneel SageBusi kaabel
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Üldjuhul on meie süsteem projekteeritud kas keskse või jagatud arhitektuuriga või olenevalt 
projekti suurusest ja vajadustest nende kahe kombinatsioonina. Mõlemat süsteemi saab laiendada 
ja mõlema saab integreerida hoone haldussüsteemiga.
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Missugune süsteem sobib teie projekti jaoks?

KESKNE JUHTIMISSÜSTEEM

 

 

Näide kesksest 
juhtimissüsteemist.

.

SageGlassi keskse juhtimissüsteemi korral võib juhtimispaneel asuda ühes kohas, kuni 91,4 m 
kaugusel klaaspakettidest. See lihtsustab juhtimisseadiste paigutamist. Reeglina kasutatakse sellist 
konfiguratsiooni projektides, kus paigaldatava SageGlassi pindala on alla 111,5 m2, ja suuremates 
süsteemides, kus füüsiliselt ei ole võimalik paigaldada juhtimispaneele klaaspakettide lähedale.

Alljärgneval joonisel on kujutatud üks võimalus keskse juhtimissüsteemi konfigureerimiseks. 
Selles näites on üks juhtimispaneel paigaldatud keskele, hoone tehnosõlme, kuhu on paigutatud 
ka teised hoone juhtimissüsteemid. 12 soonega kaablid kulgevad juhtimispaneelist klemmikarpi-
desse, millest igaüks asub ühes kolmest ruumist, kuhu on ette nähtud paigaldada SageGlassi 
klaaspakett. Raami kaablid väljuvad klemmikarpidest ja need ühendatakse klaasimise taskus 
klaaspakettide kaablisilmadega. Klemmikarpidesse võib otse ühenda ka sisevalguse andurid, 
mis asuvad igas ruumis. Kui juhtmestiku kogupikkus on alla 38,1 m, võib raami kaabli ühendada 
otse juhtimispaneeli. Sel juhul ei ole klemmikarpi vaja. 
SageGlassi lülitid, mis on mõeldud süsteemi käsitsi juhtimiseks, 
ühendatakse pärgühenduse meetodil SageBusi kaabliga.

SAGE pakub kolmes erinevas suuruses juhtimispaneele, 
millest igaühega saab juhtida erineval arvul 
klaaspakette. Suured juhtimispaneelid 
võimaldavad juhtida klaaspinda 
maksimaalse suurusega 
kuni  185,8 m2.



Sellise konfiguratsiooni korral paigutatakse juhtimispaneelid hajusalt üle kogu hoone. 
Suuremate projektide korral vähendab see paigalduskulusid. Alljärgneval joonisel on kujutatud 
klaaspakettidele võimalikult lähedale paigaldatud juhtimispaneelid, näiteks ripplagede kohale või 
kappidesse. Need võib paigaldada pinna peale või süvistada seina. Juhtimispaneelid on ühendatud 
klaaspakettidega (või sisevalguse anduritega) läbi raami kaabli, mis on kinnitatud klaasimise 
taskusse klaaspaketi kaablisilmaga.

Paneelid ühendatakse pärgühenduse meetodil 
koos SageGlassi lülititega, kasutades 
selleks SageBusi kaabli võrku või 
TCP/IP-d.

Meie süsteemid on hõlpsalt skaleeritavad, kui ühendada igal korrusel 
asuvad juhtimissüsteemid tavalise Etherneti kaabli või BMS-liidesega. See 
lihtsustab juhtmestiku paigaldamist ja vähendab paigalduskulusid, 
tagades samas maksimaalse paindlikkuse.

Kõik ülal kirjeldatud süsteemid saab integreerida BMS-iga läbi BACneti, 
LonWorksi või kuivkontaktide. Võimalik on ka täielik juhtimine läbi 
BMS-liidese, kuid maksimaalse kontrolli tagamiseks eelistatakse sageli 
süsteemi sellist ülesehitust, mis võimaldab käsitsi ümberlülitamist, 
sättepunktide muutmist ja sisestuste tegemist hoone kasutajate poolt.
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JAGATUD JUHTIMISSÜSTEEM

 
  

 
 

Hoonetes, kus SageGlass on 
paigaldatud mitmele korrusele, 
ühendatakse kõik korrused läbi 
Etherneti või ühega mitmest 
BMS-liidesest

 

MITMEKORRUSELISTES HOONETES

HOONE HALDUSSÜSTEEM

Näide jagatud 
juhtimissüsteemist.

. 



Päev SageGlassi elus
Nendel joonistel on kujutatud päevaval-
guse reguleerimise plaanid, millesse on 
integreeritud automaatsed ja käsitsi 
juhtimisseadised päikesevalguse kõige 
tõhusamaks juhtimiseks. Aladeks jaota-
mine sõltub paljudest teguritest, sh hoone 
paigutusest, hoones viibijate asukohast ja 
vajadustest ning sisekujundusest. Meie 
süsteem on ülimalt kohandatav ja seda 
saab programmeerida praktiliselt iga 
projekti nõuete järgi.

PÄIKESETÕUS. Päikese madal asend 

horisondi kohal, nii et valgus paistab otse 

idast, põhjustades pimestava valguse. See 

fassaad on seatud pimendamisele, samas kui 

hoone teised osad on seatud maksimaalsele 

valgusläbilaskvusele.

VARAJANE 
PÄRASTLÕUNA. 
Kui päike hakkab kõrgemalt 

paistma, muutuvad selle 

kompenseerimiseks ka aknad. Ida- 

ja lõunapool olev klaas hakkab 

tumenema erinevate alade 

plaanide kohaselt. Kuna päike 

hakkab kõrgemale tõusma, siis 

selles näites on juhtimissüsteem 

programmeeritud nii, et 

eelmääratud valgustustaseme 

saavutamiseks lülituvad teatud 

alad vahepealsele olekule.

PÄIKESELOOJANG. 
Pimestav valgus tekib siis, kui 

valgus paistab otse läbi klaasi 

ruumi, kus istuvad inimesed. 

Otsese pimestamise vältimiseks 

tumendatakse aknad täielikult. 

Ülemised aknad lülituvad ümber 

täiesti läbipaistvale režiimile, et 

lasta ruumi võimalikult palju 

päevavalgust.

HILINE 
PÄRASTLÕUNA.  
Sel ajal on suureks 

probleemiks kuumenemine 

päikese toimel. Läänepoolsete 

akende juures viibijad peavad 

blokeerima päikesest 

tuleneva kuumuse, samas kui 

hoone teistes osades olevad 

inimesed soovivad muuta 

klaasi läbipaistvaks, et 

võimalikult palju 

päevavalgust sisse lasta. 

Erinevate alade plaanid 

võimaldavad optimaalselt 

kontrollida nii soojust kui ka 

pimestamist.

ÖÖ. Kui soovitakse maksimaalset nähtavust 

(kujutage ette, et soovite nautida näiteks 

linnavaadet), saab aknad muuta täiesti 

läbipaistvaks. Teisalt aga saab 

valgusläbilaskvust vähendada klaasi täieliku 

tumendamisega.

 

 

  

 



Zoning 

strategies are 

highly important in 

ensuring a feeling of 
natural light in 

the space. 

Aladeks jaotada võib ükskõik millises konfiguratsioonis: ruumide, hoone 
paiknemise järgi, ridade või tulpade kaupa. Projekteerimisvõimalusi piiravad 
ainult teie vajadused ja kujutlusvõime.

Neutraalse värviedastuse tagamiseks ruumis, kus klaas on väga tume, tuleb 
lasta sisse mõni protsent rohkem loomulikku valgust, näiteks siis, kui SageGlass 
on täielikult tumendatud. Selle saavutamiseks tuleb pind aladeks jaotada. Aladeks 
jaotamine võimaldab tumendada mõned klaasitahvlid peegelduse ja soojuse 
kontrollimise vajaduse järgi, ent võimaldab jätta teised alad läbipaistvaks, et tagada 
ruumis loomulikumad valgustustingimused. Nagu alljärgnevatel graafikutel on näidatud, 
piisab selle saavutamiseks vähesest valgusest läbi läbipaistva klaasi.

1.0

0.0

300 400 500 600 700 800

0.2

0.4

0.6

0.8

Lainepikkus

V
al

gu
sl

äb
iv

us

1.0

0.0

300 400 500 600 700 800

0.2

0.4

0.6

0.8

Lainepikkus

V
al

gu
sl

äb
iv

us

1.0

0.0

300 400 500 600 700 800

0.2

0.4

0.6

0.8

Lainepikkus

V
al

gu
sl

äb
iv

us

1.0

0.0

300 400 500 600 700 800

0.2

0.4

0.6

0.8

Lainepikkus

V
al

gu
sl

äb
iv

usKui SageGlass on täielikult läbipaistev, 
on valgusjaotus (läbi klaasi edastatud 
valguse värv) loomulikum nagu näitab 
graafikul olev roheline joon.

Kui SageGlass on täielikult tumendatud, 
liigub edastatud valguse värv nähtava 
valgusspektri madalamasse otsa, nagu 
näitab sinine joon.

Edastatud valguse värv jääb endiselt 
suhteliselt neutraalseks, kui ainult 1/5 
(pildil kujutatud) või isegi 1/8 klaasist 
on läbipaistev.

Kui 1/3 klaastahvlitest on läbipaistvad, on 
segunenud sissetuleva valguse värv 
väga sarnane kõikidest läbipaistvatest 
klaastahvlitest sisse tuleva valguse 
värviga. Võrrelge kahvaturohelist värvi ala 
rohelise joonega. (Tumerohelisega 
varjutatud alal on kujutatud valguse 
absoluutne kogus.)

 

  

 

 

 

Läbi täielikult 
läbipaistva 
klaasi 
edastatud 
valguse värv

Läbi täielikult 
tumendatud 
klaasi 
edastatud 
valguse värv

Ruumi 
edastatud 
valguse värv 
(normali-
seeritud)

Päevavalguse 
absoluutne 
kogus
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Aladeks jaotamine

ALADEKS JAOTAMINE LOOMULIKU VALGUSE EDASTAMISEKS

Modelleerimisandmed on saadud John Mardaljevicilt (hoone 
päevavalguse modelleerimise professor, Loughboroughi ülikool, 
tsiviil- ja üldehituse kool, Ühendkuningriik).

Aladeks 
jaotamise plaan 

on väga oluline, et 
tagada ruumis loomuliku 

valguse tunne.
 



SageGlassi juhtimissüsteem tagab praktiliselt piiramatud 
võimalused SageGlassi dünaamilise klaasi projekteerimisel hoonesse. 
Olenemata sellest, kas teie projektis kasutatakse mõnesid klaastahvleid 
või sadu ruutmeetreid SageGlassi, saame aidata teil projekteerida 
juhtimissüsteemi just sellise arhitektuuriga, mis sobib teie vajadustele 
pimestava valguse ja päikesefaktori kontrolli all hoidmisel. Meie 
meeskond on siin, et teid aidata. saatke e-kiri juba täna või vaadake 
meie veebilehele.

sageglass.com

SAGE Electrochromics, Inc. 
1 Sage Way 
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877 724 3321 
archsolutions@sageglass.com
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