
ELECTROCHROME SageGlass®
Dynamische licht- en warmtebeheersing voor architecturale gevels

ZONNEWARMTEWEREND • ENERGIE EFFICIËNT • TRANSPARANT 

ELECTROCHROME SageGlass® is een type dubbel- of drievoudig isolatieglas dat door middel van lage spanning kan worden veranderd  
van helder naar donkergetint (en vice versa), zonder afbreuk te doen aan het doorzicht. ELECTROCHROME SageGlass® kan standaard  

zonweringssystemen vervangen en is een ideale, transparante oplossing voor ramen, dakvensters of geveltoepassingen en biedt controle 
over de hoeveelheid natuurlijke licht en warmte die het gebouw binnen komen.

Tussenliggende staat Ruimtelijke optimalisatie door kleurgradaties Donkere staat

Heldere staat Energie efficiënt en behaaglijk in elk jaargetijde Donkere staat

Heldere staat Het architecturaal ontwerp blijft gehandhaafd vervanging van mechanische zonwering Donkere staat

In januari 2011 heeft QUANTUM GLASS een zorgvuldige keuze gemaakt voor ELECTROCHROME SageGlass® 
technologie om architecten de eerste betrouwbare, elektrochromische oplossing te bieden. 
ELECTROCHROME SageGlass® is reeds in honderden huizen en gebouwen geïnstalleerd.
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SageGlass® / VOORDELEN

ELECTROCHROME SageGlass® vermijdt verblinding en biedt energie-efficiëntie en een behaaglijk gevoel (wat een comfortabeler en 
productievere leefomgeving creëert) en dit wordt versterkt door:
•	 altijd	transparant:	het	doorzicht	blijft	gehandhaafd	ongeacht	de	kleur
•	 stille	en	geleidelijke	overgang	van	de	kleurgradaties
•	 vier	verschillende	tinten
•	 volledig	automatisch	systeem	inclusief	de	beglazing	en	de	elektronische	bediening
•	 een	onderhoudsvrije	en	gemakkelijk	te	integreren	oplossing
•	 optimale	energiebesparing	bij	elk	jaargetijde

ELECTROCHROME SageGlass® heeft onmiskenbaar esthetische en economische voordelen:
•	 externe-	en	interne	mechanische	zonweringssystemen	zijn	niet	meer	nodig
•	 optimalisatie	van	de	daglichttoetreding
•	 het	oorspronkelijk	architecturaal	ontwerp	van	het	gebouw	blijft	onaangetast
•	 optimalisatie	energieverbruik	van	het	netwerk	(verlichting,	klimaatregeling,	verwarming)
•	 langdurige	betrouwbaarheid	van	het	systeem,	weinig	onderhoud)
•	 ‘plug	&	play’	systeem	met	lage	spanning

DUURZAAMHEID
De anorganische, volledig keramische structuur van het 
ELECTROCHROME SageGlass® systeem biedt een zeer 
hoge mate van duurzaamheid, die voldoet aan de ASTM 
E2141-06 eisen: een cyclische rondgang bij hoge tem-
peratuur en intense blootstelling aan de zon, terwijl er 
voortdurend wordt gewisseld tussen de heldere – en de 
donkere staat om de coating te testen. Samenstellingen 
getest door het NREL zijn in 9.924 uren 100.000 keer van 
staat veranderd en hebben daarmee de teststandaard 
met 50.000 keer overtroffen (dit betekent 9 keer per dag 
een verandering van staat, gedurende 30 jaren).
 
CERTIFICERINGEN
EN 1250, EN 12600, EN 410, EN 1096, EN 1279

SGG COOL-LITE SKN 174
TL 68%, g 41%

SGG COOL-LITE XTREM
TL 60%, g 28%

SGG COOL-LITE SKN 144
TL 40%, g 23%

Prestaties SageGlass® en Saint-Gobain 
hoog-rendement zonnewarmtewerende beglazing

zontoe-
tredings-

factor

helder SageGlass®

donker SageGlass®

lichttransmissie (in %)

ENKELE REFERENTIES

CHAbOT COLLEGE, HAywARD, 
CALifORNiA, VS
170 m² ELECTROCHROME SageGlass, in decem-
ber 2009 geïnstalleerd in een gevel en verdeeld 
over 6 zones die afzonderlijk kunnen veranderen 
en direct worden bediend door het gebouw- 
beheersysteem.

bALL STATE UNiVERSiTy, iNDiANA, VS
162 m² ELECTROCHROME SageGlass®, in 2010 
geïnstalleerd in al bestaande dakvensters die 
een open binnenplaats overdekken om zo een 
overdekte binnenplaats te creëren voor activitei-
ten. Het glas wordt automatisch bediend door 
gebruikmaking van de waarden van lichtsen- 
soren, om een bepaald lichtniveau in de ruimte 
te handhaven. Door middel van handbediening 
kan het glas volledig donker worden gemaakt als 
dat nodig is voor visuele presentaties.

PUTNAM AVENUE, GREENwiCH, 
CONNECTiCUT, VS
162 m² ELECTROCHROME SageGlass, in sep-
tember 2008 geïnstalleerd om een bestaand dak- 
venster te vervangen als onderdeel van de ver-
rijking van het interieur en om schittering tegen 
te gaan. De beglazing is verdeeld over 8 zones, 
wordt bediend door het ELECTROCHROME  
SageGlass® bedieningssysteem en wordt gevoed 
door geïntegreerde fotovoltaïsche panelen.
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HOE WERKT HET

ELECTROCHROME SageGlass® is een type isolatieglas dat door middel van lage spanning kan worden veranderd van helder naar  
donkergetint (en vice versa), terwijl het altijd doorzichtig blijft.

Het buitenste glasblad van de dubbele- of drievoudige 
beglazing is door middel van een sputterprocédé voor-
zien	van	laagjes	metaaloxide	(totale	dikte	is	minder	dan	
1/50e van een menselijke haar). Het glas wordt donker-
der	door	de	werking	van	het	oxidatie/reductie	principe.	
Als er lage spanning door de coating wordt geleid, ver-
plaatsen de ionen zich van de ene laag naar de andere, 
waardoor de coating getint wordt en de hoeveelheid 
licht vermindert dat doorgelaten wordt. Door de polari-
teit van de toegepaste spanning om te keren, verplaat-
sen de ionen zich terug naar hun oorspronkelijke positie 
en krijgt het glas haar heldere staat terug.

QUANTUM GLASS levert een compleet systeem met 
een elektronische besturing, die handbediening, auto-
matische besturing of beide toestaat. Deze toepassing 
kan volledig en eenvoudig worden geïntegreerd in ge-
bouwbeheersystemen.

SageGlass® / KENMERKEN

SageGlass® 
coating  

SageGlass® 
coating  

Buitenkant
van gebouw

Buitenkant
van gebouw
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van gebouw
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Afstandhouder Afstandhouder

SageGlass® Isolatieglas

Donkere staatHeldere staat

SageGlass® Isolatieglas
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SCHEMA
Dit schema is gebaseerd op een raam met dubbele beglazing en 
een standaard montage.

AFMETING
Minimaal:	 457	x	457	mm
Maximaal:	 1016	x	1524	mm	(nu	leverbaar)
	 1500	x	3000	mm	(leverbaar	in	2013)
DIKTE
Minimale dikte: 20 mm
Standaard dubbele beglazing

GLAS SNIJDEN
Het glas wordt geleverd in de gewenste maten.
Verder bijsnijden of boren is niet mogelijk.

SAMENSTELLING DUBBELE BEGLAZING
buitenblad glas: 6 mm gehard helder glas met ELECTROCHROME 
SageGlass® coating.

binnenblad glas: 6 mm gehard helder glas met Low-E coating of 
gelaagd thermische half-voorgespannen glas met Low-E coating.

Afstandhouder: met droogmiddel gevulde, 100% roestvast stalen 
afstandhouder van 8 tot 16 mm.

Afdichting: hoogwaardig afdichtingssysteem, bestaande uit 
siliconen en polyisobutyleen.

Spouw: gevuld met 90% Argon.

PRODUCTASSORTIMENT EN PRESTATIES*

* van toepassing zijnde toleranties cf. EN1096-4: prestaties volgens EN 410 en de EN673 ** Spouw gevuld met Krypton in plaats van Argon levert U=0.6W/m2.K

BIJZONDERE TECHNISCHE SPECIFICATIES
-  Elektrochromische beglazing verandert van een heldere- naar 

een donkere staat (en vice versa) maar blijft transparant.
- Lichtdoorval varieert van 55% tot 3%.
- Opbrengst van zonnewarmte varieert van 0,40 tot 0,08.

-  Transitie van transparante- naar de donkere staat (en terug)  
in circa 5 minuten.

-  Volledig onafhankelijk en integreerbaar automatisch  
besturingssysteem, aangestuurd door de hoeveelheid extern 
licht en de zonnewarmte.

Conform D65 2° Conform 
EN410

Conform 
EN673

Samenstelling Staat Licht- 
transmissie Tl

Reflectie 
extern Rle

Reflectie 
intern Rli

Zontoetre-
dingsfactor g

U-waarde  
w/m2.K
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16mm spouw gevuld met 90% Argon
6mm voorgespannen helder floatglas

helder 63% 11% 12% 0,47 1,4

tussenstaat 1 21% 6% 10% 0,16 1,4

tussenstaat 2 6% 5% 9% 0,09 1,4

donker 2% 5% 10% 0,06 1,4

6mm gehard glas met SageGlass® coating
16mm spouw gevuld met 90% Argon
6mm voorgespannen glas met Low-E  
coating (CEN272)

helder 55% 10% 9% 0,39 1,1

tussenstaat 1 19% 6% 7% 0,14 1,1

tussenstaat 2 5% 5% 7% 0,07 1,1

donker 1% 5% 7% 0,06 1,1
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** 6mm gehard glas met SageGlass® coating
13mm spouw gevuld met 90% Argon
6mm voorgespannen helder floatglas
13mm spouw gevuld met 90% Argon
6mm voorgespannen glas met Low-E  
coating (CEN272)

helder 54% 14% 18% 0,4 0,8

tussenstaat 1 19% 6% 16% 0,12 0,8

tussenstaat 2 5% 5% 16% 0,06 0,8

donker 1% 5% 16% 0,04 0,8
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AANPASSING VAN HET GLAS

SAMENSTELLING
Dubbele- of drievoudige beglazing. Het buitenste glaspaneel  
kan niet worden veranderd, terwijl het binnenste kan worden  
aangepast aan de kenmerken van het project.

SNIJDEN
De beglazing wordt geleverd in de gewenste afmetingen. 
Nader snijden en boren is niet mogelijk.

INSTALLATIE 

TYPEN KOZIJN / BEVESTIGING
Vaste-, draaiende- en schuifkozijnen. ELECTROCHROME SageGlass® past in bijna elk raam- of gevelkozijn (aluminium, kunststof of hout).
De mechanische installatie is hetzelfde voor zowel standaard dubbele-  als drievoudige beglazing.

BELANGRIJKSTE WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK EN IMPLEMENTATIE
belangrijke voorzorgsmaatregelen voor gebruik en implementatie. De installatie moet voldoen aan de wettelijke eisen voor electrische 
apparatuur en moet worden uitgevoerd door een erkend electriciën.

SageGlass® / iMPLEMENTATiE

TOEPASSINGEN

ELECTROCHROME SageGlass® zorgt voor de functionele optimalisatie van glazen oppervlakten die zijn blootgesteld aan licht; vooral bij 
gevels, atriums en foyers. Uitzonderlijk geschikt voor gebouwen met een laag energieverbruik en in veel gevallen ook voor het vervangen 
van mechanische zonweringssystemen. Afhankelijk van de toepassing en de vereisten, levert QUANTUM GLASS de meest geschikte 
beglazing en bedieningsconfiguraties, aangepast aan de geografische ligging, geveloriëntatie en gebruik van het gebouw.

VORMEN
Standaard: rechthoekig, vierkant     Speciaal trapeziumvormig, driehoekig 

SPECIFITEIT
indien de basis of de hoogte van de beglazing groter is dan 685mm, 
dan wordt de eenheid voorzien van een collectorleiding om zo goed 
mogelijk te kleuren.

100 m max.

Zone 1

Zone 1

Zone 2

 

 

Zone 2

Zone 3

Zone 3

100-240VAC 50/60Hrz

Voorbeeld van ELECTROCHROME SageGlass® systeemonderdelen voor een  
automatische bediening van 3 zones, op basis van het externe lichtniveau.

aansluitsnoer 
isolatieglas

waterdichte 
verbinding

kozijn
bekabeling

SageGlass® 
aftakdoos

lichtsensor

SageGlass®AT-
wandschakelaar

BEDIENINGSSYSTEEM

Het bedieningssysteem is speciaal ontworpen en heeft eigen algoritmes om 
de kleur van het ELECTROCHROME SageGlass® door middel van lage span-
ning handmatig of automatisch te bedienen, op basis van het lichtniveau in de 
lichtsensoren. Het systeem werkt onafhankelijk of volledig geïntegreerd in 
een gebouwbeheersysteem (GbS). QUANTUM GLASS levert het complete 
systeem inclusief bekabeling, glaselectronica, handbediende muurschake-
laars, geavanceerde bedieningselementen, lichtsensoren, etc.

INTERFACES
RS-232, RS-485, USb, Droge contactpunten, Lonworks, bACnet (MS/TP of TCP/iP)

SCHAKELTIJD
De transitie duurt normaliter 3 tot 5 minuten, om 90% van het bereik te halen.

Sagebus™ 
kabel

Compleet SageGlass® bedieningssysteem 
(inclusief afzonderlijke electronica voor 
bediening, stroomtoevoer, etc.)

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedieningsspanning - voeding 100-240 volt wisselstroom 50/60 Hrz
 - electronica (AT-410) beglazingselektronica 12 volt gelijkstroom

Normaal stroomverbruik - voedt tot 200 m2 ELECTROCHROME SageGlass® en  
   kost evenveel stroom als een lamp van 60 watt

Stroom per eenheid oppervlakte in W/m2 - Piekspanning: 2,5 watt Gemiddeld: 0,4 watt

Standaard en certificering - Voldoet aan de VS en EN eisen

GARANTIE
ELECTROCHROME SageGlass® isolatieglas heeft standaard 10 jaar garantie op de afdichting.
Het ELECTROCHROME SageGlass® bedieningssysteem en de elektronische onderdelen hebben 5 jaar garantie.

v1.4
Page 3/4


