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Przezierno?? szk?a - co to jest?

Co to jest szk?o o zmiennej przezierno?ci?
Gdzie stosuje si? szk?o o zmiennej przezierno?ci?

Przezroczysty jak szk?o, mawiamy. Tymczasem nie zawsze jest to prawda - szyba mo?e by? przejrzysta lub
matowa, uniemo?liwiaj?ca zajrzenie do ?rodka. Ale jest te? szk?o, które czasami jest przezroczyste, a czasem
nie.
W szk?ach inteligentnych stosowanych w architekturze stosuje si? najcz??ciej dwie technologie, obie oparte o
technik? laminowania. W pierwszej wykorzystywana jest zawiesina cz?steczek (SPD, ang. Suspended
particle devices), w drugiej dyspersja ciek?ych kryszta?ów (PD-LCD, ang. polimer dispersed liquid crystal
devices).
W szkle SPD mi?dzy dwiema taflami szk?a lub z jednej strony pojedynczej szyby laminuje si? foli? z
zawiesin? cz?steczek. S? one u?o?one tak, ?e szyba jest nieprzejrzysta – mleczna lub ciemna (niebieska lub
szara). Jednak, gdy przy?o?ymy do szyby niewielkie napi?cie elektryczne, uk?ad cz?steczek si? zmienia i
szk?o staje si? przezierne. Szk?o oparte na dyspersji ciek?ych kryszta?ów dzia?a podobnie – gdy jest
„wy??czone”, kryszta?y uk?adaj? si? tak, ?e szyba ma mleczny odcie? i jest ca?kowicie nieprzezierna, kiedy
pod??czymy napi?cie – zmieni si? w przeziern? tafl?.
Zmiana przezierno?ci powy?szych szkie? nast?puje niemal natychmiast po przy?o?eniu napi?cia. Co wa?ne,
nie wyp?ywa ona na zdolno?? szyby do przepuszczania ?wiat?a s?onecznego. Dlatego przy nieprzeziernej

tafli nie trzeba u?ywa? dodatkowego o?wietlenia wn?trz. Niezale?nie od zmiany transparentno?ci
charakteryzuje si? sta??, bardzo wysok? przepuszczalno?ci? ?wiat?a. W procesie laminowania szk?a o
zmiennej przezierno?ci mo?na doda? do niego elementy dekoracyjne, np. kolorowe folie. Otrzymamy wtedy
szk?o o zmiennej przezierno?ci PRIVA-LITE COLOR w ciekawych, nowoczesnych kolorach.

Zastosowanie szk?a o zmiennej przezierno?ci
Inteligentne szk?o o zmiennej przezierno?ci ma wiele zastosowa?, najcz??ciej jednak wykorzystywane jest do
wykonywania ?cianek szklanych we wn?trzach. Mo?e by? u?ywane wsz?dzie tam, gdzie chcemy mie?
kontrol? nad prywatno?ci? pomieszcze?. W przestrzeni publicznej np. w salach konferencyjnych czy
szpitalnych, o?rodkach SPA, stosuje si? jako ?cianki dzia?owe. Szczególnie przydatne jest w biurach - w
swojej nieprzeziernej postaci, PRIVA-LITE mo?e by? wykorzystane jako ekran projekcyjny. W warunkach
domowych sprawdzi si? jako ca?o szklane drzwi przesuwne, oddzielaj?ce ?azienk? od sypialni lub jadalni?
do pokoju dziennego. Szk?o takie warto tak?e stosowa? jako ?cianki dzia?owe do podzia?u pomieszcze?, gdy
zale?y nam na zachowaniu wra?enia ich przestronno?ci, np. gdy mamy niewielki gabinet wydzielony z
pokoju dziennego. Mo?e te? by? uk?adane na pod?ogach, gdzie daje zaskakuj?cy efekt aran?acyjny i
przestrzenny.
Szk?a o zmiennej przezierno?ci u?ywa si? równie? na elewacjach, gdzie chroni pomieszczenia przed
wzrokiem ciekawskich, zapewniaj?c nam prywatno?? i intymno??. Szk?o o zmiennej przezierno?ci mo?e te?
wchodzi? w sk?ad pakietów szybowych w oknach (wymagaj? jednak doprowadzenia instalacji elektrycznej).

Zalety szk?a o zmiennej przezierno?ci
Szk?o PRIVA-LITE nie jest wielkim obci??eniem dla bud?etu, poniewa? w stanie „OFF - wy??czonym” nie
pobiera energii elektrycznej, a niewielkie jej ilo?ci potrzebne s? tylko do utrzymania stanu „ON w??czonego”. Napi?cie, ok. 5W/m2 jest tak niewielkie, ?e nie stanowi ?adnego zagro?enia dla
u?ytkowników, nawet w razie awarii instalacji. PRIVA-LITE mo?e by? montowane jako wewn?trzna ?cianka
dzia?owa, drzwi, witryny sklepowe, przeszklone pod?ogi, fasady budynków. U?ytkownik ma mo?liwo??
monta?u PRIVA-LITE w profilach, lub po??czy? kraw?dzie szk?a za pomoc? ta?my lub silikonu MULTISIL
w celu osi?gni?cia efektu jednolitej ?ciany.

PRIVA-LITE CLASSIC & XL
PRIVA-LITE jest aktywnym szk?em, które pod wp?ywem pr?du elektrycznego, zmienia swoj? nieprzeziern?

posta? na przeziern?. Niezale?nie od zmiany transparentno?ci charakteryzuje si?…

