
Ülitõhusat SageGlassi iseloomustavad konkurentsitult 
parimad tööomadused ning praktikas tõestanud töökindlus 
äri-, ameti- ja eluhoonetes.

 
 

Dünaamiline klaas muutuva maailma jaoks
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Parim valik energiatõhusatesse hoonetesse

Miks on SageGlass® ideaalne valik majaomanike, arhitektide ja 
klaasijate jaoks?

 

Tavaline klaas on üks suurematest kitsaskohtadest hoone 
projekteerimisel ja kasutamisel. Aknad, katuseaknad ja 
klaasfassaadid lasevad sisse loomulikku valgust, millega kaasneb 
ka soovimatu kuumus ning pimestav valgus. Traditsioonilised 
päikesekaitsetooted varjavad vaadet, takistades klaasi 
kasutusotstarvet. Selle probleemi lahendab SageGlass, mis toob 
esile nii rahalised kui ka energiat säästvad eelised.

Dünaamiline, elektrooniliselt tumenev SageGlass võimaldab 
majaomanikel ja kasutajatel päevavalgust ja päikesesoojust 
kontrolli all hoida, parandades seeläbi hoones viibijate heaolu 
ning vähendades oluliselt energiatarvet ja kulusid. Selle tulemusel 
annab SageGlass arhitektidele võimaluse projekteerida 
keskkonnasäästlikud, visuaalselt mõjuvad hooned, mis on 
erakordselt energiatõhusad. Klaasijad saavad aga võimaluse 
paigaldada rohkem aknaid ja teenida seeläbi suuremat kasumit.

Vastupidav uuendus

SageGlassi eesmärk on tagada paigalduslihtsus ja kauakestev 
töökindlus. Pärast kattekihiga katmist koostatakse SageGlassi 
tahvlitest klaaspaketid, mis paigaldatakse sobivatesse akna-, 
katuseakna- või klaasfassaadiraamidesse.



-

Sobiva toote valimine

SageGlassi tootevalikus on erineva suuruse ja kujuga ning 
erinevat värvitooni standardsed kahe- ja kolmekordsed 
klaaspaketid. SageGlassi klaaspakette on võimalik 
integreerida enamikesse raamisüsteemidesse. Meie 
klaaspakettide valmistamisel kasutatakse kvaliteetseid 
tihendusmaterjale ja komponente. Klaaspaketid on saanud 
sertifikaadi klaaspakettide sertifitseerimisnõukogult 
(Insulating Glass Certification Council, IGCC).

Kahekordne klaaspakett
Alljärgneval joonisel on kujutatud meie standardne 
kahekordne klaaspakett. Meie standardne toode on 25 mm 
KLAASPAKETT, kuid välimiste ja sisemiste klaastahvlite 
paksus võib olla kohandatud kliendi vajadustele.

Kolmekordne klaaspakett
Veel suurema energiatõhususe tagamiseks on meie 
SageGlassi klaaspakett saadaval ka kolmekordse 
klaaspaketina. Kolmekordne klaaspakett on praegu kõige 
energiatõhusam klaaspakett turul.

Muutumise kiirus
Keskmise suurusega SageGlassi klaastahvel muutub 90% 
ulatuses oma dünaamilisest vahemikust (läbipaistvast 
olekust kuni tumendatud olekuni või vastupidi) 7–12 
minutiga. Muutumise kiirus sõltub mitmest tegurist, 
muuhulgas ka ümbritsevast temperatuurist ja klaasi 
suurusest: mida kõrgem on välistemperatuur, seda 
kiiremini muutub klaasi olek. Oleku täielikuks 
muutumiseks kulub suurtel klaastahvlitel kauem aega kui 
väiksematel. Peale selle tuleb silmas pidada, et 
igapäevasel kasutamisel muutub klaasi olek pigem 
väiksemas vahemikus (nt ühelt vahepealselt olekult 
üleminekul järgmisele heledamale või tumedamale 
olekule) kui täielikult läbipaistvast olekust üleminekul 
täielikult tumendatud olekusse. See tähendab, et oleku 
muutumine võtab vähem aega.

Mõõdud ja kujud
SageGlass on saadaval neljakandiliste 
klaastahvlitena mõõtudes 1524 x 3048 mm, 
mis sobivad kasutamiseks nii uusehitustes 
kui ka renoveerimisprojektides. Peale selle 
pakume erineva kujuga klaastahvleid, sh 
rööpküliku-, trapetsi- ja kolmnurgakujulisi, 
mis võimaldavad projekteerida 
omanäolisemaid vorme.

Värvid
SageGlass on saadaval erinevates värvitoonides ja 
erinevate kattekihtidega, et tagada sobivus hoone 
välisilmega.

Raamid
SageGlassi saab integreerida praktiliselt igasse raami. 
Teeme tihedat koostööd juhtivate akna-, katuseakna- ja 
klaasfassaaditootjatega ning oleme välja töötanud 
integreerimistarvikud paljude nende 
raamimissüsteemide jaoks.

Toitelatid
Klaaspaketid, mille üks mõõt on maksimaalselt 
1016 mm, on varustatud kahe toitelatiga, mis kulgevad 
paralleelselt piki klaastahvli pikemaid servi. Kui tahvli 
lühema serva pikkus on üle 1016 mm, kulgeb piki tahvli 
keskjoont 3 mm laiune elektrijuht. Juhi mõlemal pool 
asuvaid kattekihte saab juhtida eraldi. Nii moodustub 
klaastahvlile kaks eraldi ala. Seeläbi on võimalik 
paremini kontrollida valguse pimestamist ja 
maksimaalselt pikendada kasuliku päevavalguse 
kasutusaega.

Pakume erineva kujuga 
SageGlassi 
klaastahvleid, mille 
servad on alati sirged.

Katuseaknad keskele 

paigutatud elektrijuhtidega .
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SageGlassi klaaspaketi ristlõige (tumendatud olekus)

Hermeetiline
õhuruum
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Laminaat

2,2 mm kattekihiga 
klaastahvel

SageGlassi
kattekiht

6 mm klaastahvel 
(termiliselt tugevdatud)

Musta värvi tumendusriba

4 mm klaastahvel 
(termiliselt tugevdatud)

SageGlassi klaaspakett raamis



SageGlass võimaldab laias vahemikus reguleerida 
valgusläbivust ja kuumenemist päikese toimel. 
Hoone projekteerimisel ei pea te enam kunagi 
tegema kompromissi klaastahvli päikesefaktori ja 
valgusläbivuse näitajate vahel. 
Ilmastikutingimustest või valgusoludest sõltumata 
tagab SageGlass ideaalse tasakaalu valguse ja 
soojuse vahel, et vähendada energiakulusid ning 
tagada hoones viibijatele mugav keskkond.

Konkurentsitult parim kontroll pimestamise üle
SageGlass tumeneb kuni 1%-ni valgusläbivusest, mis on 
parim näitaja valdkonnas. Sellisel tasemel tumendamine 
blokeerib 99% pimestavast valgusest, andes teile 
võimaluse tõhusalt pimendada ruumi, säilitades samas 
vaate välja. SageGlass on ideaalne lahendus olukorras, kus 
on vaja peaaegu täielikku pimendamist, näiteks 
ruumides, kus toimuvad audiovisuaalsed esitlused.

Keskkonnasäästlik SageGlass
SageGlassi kahekordne klaaspakett võimaldab luua 
mugava, keskkonnasäästliku ja energiatõhusa keskkonna, 
kust on alati tagatud selge vaade välja. USA 
energiaministeeriumi Lawrence Berkeley riikliku labori 

Konkurentsitult parimad näitajad
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Valgusläbivus (Tvis) Päikesefaktor UV-kiirguse 
läbilaskvus Pleekimiskaitse*

SageGlassi omadused 
(läbipaistev – täielikult 
tumendatud)

60% – 1% 0,41 – 0,09 0,4% – 0% 15% - 0,6%

SageGlassi erinevus SageGlass võimaldab 
kontrollida paljusid 
erinevaid päikeseval-
guse tingimusi, samas 
kui tavaline klaas 
tuleb optimaalselt 
toime vaid ühega.

SageGlass võimaldab 
klaasi tumendada või 
muuta läbipaistvaks ja 
lasta päikesekuumuse 
sisse või tõkestada 
selle sissepääs.

SageGlassi maksimaal-
ne UV-kiirguse 
läbilaskvus on väiksem 
kui tavalise läbipaistva 
selektiivklaasi 
minimaalne UV-kiirguse 
läbilaskvus.

SageGlass tagab 
praktiliselt 100% 
pleekimiskaitse, 
kusjuures selle 
minimaalne väärtus on 
oluliselt suurem kui 
tavalisest klaasist 
toodete maksimaalne 
väärtus.

*KDF mõõdab läbi klaasi edastatava päikesekiirguse kogust, mis põhjustab pleekimise. Pleekimiskaitse on 1 - KDF.
Ülaltoodud andmed põhinevad argooniga täidetud 25 mm paksusega klaaspaketi andmetel, milles on arvestatud Window 6.3 kasutamist.

Lühikokkuvõte SageGlassi omadustest

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

Modelleeritud programmiga Window 6.3; 25 mm argooniga täidetud klaaspakett

hinnangul võib elektrokroomse klaasi kasutamine 
vähendada jahutuskulusid kuni 20%, energia 
tippnõudlust kuni 30% ja valgustuskulusid kuni 60%. 
Tänu SageGlassi energiatõhususele võib kütte-, 
ventilatsiooni- ja kliimasüsteemid projekteerida 25% 
väiksemad, kui need on teistes hoonetes, kus kasutatakse 
tavalist klaasi. Kui soovite saada oma hoonele LEED®-i 
sertifikaati, siis SageGlass aitab teil teenida plusspunkte.



SageGlassi juhtimissüsteem

SageGlass tumeneb või muutub läbipaistvaks juhtimissüsteemilt saadud käskluste järgi. Meie juhtimissüsteemis 
kasutatakse patenteeritud algoritme, et saavutada erinev tumendamistase klaasi kogu toonivahemiku piires. Meie 
süsteem sisaldab ka täiustatud tööriistu päevavalguse, pimestamise, energiakasutuse ja värviedastamise juhtimiseks 
hoone hõivatuse ning valgustatuse taseme järgi või süsteemi integreerimiseks hoone haldussüsteemidesse. Juhtimine 
võib olla automaatne, millel on käsitsi ümberlülitamise võimalus või mis on täielikult käsitsi juhitav. Olenemata teie 
esmasest eesmärgist päevavalguse juhtimisel, saame projekteerida just teie vajadustele vastava süsteemi.

Päevavalguse kõige tõhusamaks juhtimiseks saab meie klaasi jaotada 
aladeks ja programmeerida kõik alad erinevalt. Aladeks jaotamine sõltub 
paljudest erinevatest teguritest, nagu hoone paigutus, hoones viibivate inimeste asukoht ja vajadused, siseruumi 
kujundus ja klaasimise esmane eesmärk (peegeldamise või soojuse kontrollimine). Pakume kahte tüüpi aladeks 
jaotamist: (1) standardne aladeks jaotamine, mille puhul klaastahvlite rühmi juhitakse koos, ja (2) klaastahvlisisene 
aladeks jaotamine, mille puhul klaastahvel jaotatakse kaheks või kolmeks eraldi sektsiooniks, millest igaühte saab 
eraldi juhtida.
Aladeks jaotamine on väga oluline, et tagada ruumis optimaalne tasakaal valguse kvaliteedi, visuaalse ja soojusmuga-
vuse ning energiatõhususe vahel. Näiteks standardseteks aladeks jaotatud fassaadi puhul võib olla üks rida täielikult 
tumendatud, et tagada kontroll pimestava valguse üle. Teise rea võib jätta läbipaistvaks, et tagada neutraalsemat värvi 

Aladeks jaotamine

Vahepealsed olekud võimaldavad 

peenhäälestada päevavalguse sisselaskmist. 

Parempoolne klaas on jaotatud aladeks, et 

lasta sisse (alates ülemistest kuni alumise 

reani) 6%, 18% ja 60% nähtavast valgusest, mis 

tagab piisava päevavalguse, kuid blokeerib 

päikese kõige otsesemalt paistvad kiired.

Standardne aladeks jaotamine

valgus. Samas võib vajaduse korral ülejäänud klaastahvlid tumenda-
da vahepealse tasemeni, et optimeerida ruumis päevavalguse kogust 
ja päikesefaktorit. Kui klaas ulatub põrandast laeni, on ruumis 
viibijate mugavuse tagamiseks hädavajalik aladeks jaotamine. Kui 
klaastahvlid on väga suured, on vaja kontrollida pimestamist, sest kui 
kõik klaasid on tumendatud, oleks ruum ebamugavalt pime. Klaas-
tahvlisisese aladeks jaotamise puhul tumendatakse kuni 1% VLT 
ainult see osa klaasist, kuhu langeb otsene päikesevalgus. Ülejäänud 
klaasiosad tuleb tumendada tasemeni, mis optimeerib päevavalgust, 
energiatarvet ja valguse värvi kvaliteeti. Sel moel saaksid hoones 
viibijad kogeda loomuliku valguse tunnet ruumis, nautides samas 
parimat kontrolli pimestava valguse üle.

Vahepealsed olekud
Vahepealsed olekud võimaldavad kontrolli päevavalguse üle veel 
rohkem peenhäälestada. Kui väljas ei ole just eriti ere ega soe, kuid 
ruumis on vaja veidi varju, võib klaasi osaliselt tumendada, lastes 
ruumi päevavalgust piisavalt, kuid mitte liiga palju. Olenemata 
sellest, missugust päevavalgust te vajate, on meie süsteem täielikult 
kohandatav ja selle võib programmeerida teie vajaduste järgi.



SageGlassi kirjeldamine

Kui olete valmis SageGlassi kirjeldamiseks, oleme siin, 

et teid aidata. SAGE pakutavad teenused

 Klaasi omaduste modelleerimine

 Optimaalse klaaspinna määratlemine ja aladeks jaotamine

 Paigaldusandmete kooskõlastamine akna-, katuseakna- ja 

klaasfassaaditootjatega

 Raamisüsteemi läbiva juhtmestiku projekteerimine ja 

spetsi�tseerimine

 Raamisüsteemide valimine ja sobivuse hindamine

 Juhtimissüsteemide juhtmestiku diagrammide ja skeemide 

väljatöötamine

 SageGlassi juhtimissüsteemide integreerimine hoone 

automatiseerimissüsteemidega

 Juhtimissüsteemi kon�guratsioonide spetsi�tseerimine ja 

projekteerimine

 Kohapealne väljaõpe ning telefonitugi klaasimis- ja 

madalpingevaldkonna töövõtjatele

  

sageglass.com

SAGE Electrochromics, Inc.
1 Sag}e Way
Faribault, MN 55021 USA

877.724.3321
commercialsales@sageglass.com
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