
 

                

 

  

 
 PRIVA- LITE
 

 Szkło ze sterowaną przeziernością
 

  

 OPIS
  PRIVA- LITE jest szkłem laminowanym, w którym umieszczono folię zawierającą ciekłe kryształy (LC). Pod wypływem 
pola elektrycznego (100 VAC) ciekłe kryształy ulegają uporządkowaniu, a szkło staje się przezierne. Po odcięciu 
dopływu prądu szkło wraca do wyglądu matowego: chroni przed niepożądanymi spojrzeniami, dając poczucie pełnej 
prywatności, a zarazem przepuszcza światło (jest szkłem półprzeziernym).
 

 ASORTYMENT
  PRIVA- LITE może być montowane jako szyba pojedyncza lub łączone w szyby zespolone z innymi typami szkła z 
naszego asortymentu.
  Saint- Gobain Glass dostarcza następujące elementy:
   szkło
  grubość minimalna - 7 mm (33.2)
  grubość standardowa - 11 mm (55.2 w przypadku szkła ekstra białego)
  wymiary maksymalne - 1000x3000 mm
  wymiany minimalne - 305x405 mm;
   transformatory dla następujących powierzchni: 3,5 m2, 10 m2 i 20 m2 (ten ostatni wymiar wymaga stosowania 
przekaźników);
  silikon Bayer Multisil (jedyny zalecany);
  kable ekranowane o przekroju zewnętrznym 2,8 mm2;
  skrzynia do transportu drogowego, powietrznego lub morskiego.
 

 MONTAŻ
   Montaż może być wykonywany wyłącznie przez przeszkolonych instalatorów.
  Warunkiem gwarancji jest skrupulatne przestrzeganie instrukcji montażu szkła PRIVA- LITE.
  Okablowanie 230 V powinno być wykonane przez profesjonalnego elektryka.
 

 ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
   Szkło i instalacja elektryczna, testowane zgodnie z normami PN- EN 550146-2 i PN- EN 60335-1, posiadają certyfikat,
  Poziom ochrony transformatora: IP 42,
  Poziom ochrony szkła: IP 43.
 

 ZASTOSOWANIE
  Zastosowania wewnętrzne:
   ścianki, drzwi stałe i przesuwne, płyty podłogowe, okienka obsługi klienta;
  matowe ekrany do rzutników / ściany wideo.
  Zastosowania zewnętrzne:
   okna i elewacje, w postaci szyb pojedynczych i zespolonych (prosimy o kontakt);
  ekrany do rzutników / ściany wideo.
  Dziedziny zastosowań: transport i budownictwo.
 

 ZALETY
   Możliwość uzyskania natychmiastowej przezierności lub prywatności za pomocą jednego przełącznika.
  Szkło laminowane utrudniające włamanie (11 mm = P4A PN- EN 356).
  Bardzo małe zużycie prądu: 24 VA/ m2
  Zatrzymywanie 99% promieni UV
  Własności rozpraszające ciekłych kryształów pozwalają na stosowanie tego typu szkła w ekranach rzutników.
 

 PARAMETRY
  Przepuszczalność światła w przypadku szkła SGG  PRIVA- LITE 55.2 (ekstra białe):
   w stanie przeziernym: 77%;
  w stanie matowym: 76%.
 

 Priva- Lite PL Priva- Lite EN 
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