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isolerend

E-Glas: visueel-
en warmtecomfort

E-glas is nieuw en toch ook weer niet, want verwarmd glas bestaat al langer en wordt reeds

met succes in Scandinavië toegepast. Maar met de veranderende temperaturen, steeds vaker

voorkomende extreme hoeveelheden sneeuw en de wens om constructies zo transparant

mogelijk te ontwerpen (her)introduceert Saint-Gobain E-Glas in de Benelux.
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Met Quantum Glass beschikt

Saint-Gobain over een lijn ‘revo-

lutionaire’ interactieve glasproducten

van technisch hoogstaande kwaliteit. 

E-Glas, dubbele- of drievoudige beglazing

die elektronisch gestuurd warmte uit -

straalt, past prima in die lijn. ‘Het glas is

een geïntegreerde en onzichtbare ver-

warmingstoepassing’, aldus Saint-

Gobain, ‘die voor visueel- en warmtecom-

fort zorgt en tegelijkertijd lost het struc-

turele problemen op met betrekking tot

onderhoud en beperkt doorzicht als

gevolg van condens of sneeuwval.’

Scandinavië

Net als triple glas is E-Glas als eerste suc-

cesvol toegepast in Scandinavië, waar de

Europese weersomstandigheden het

meest extreem zijn. E-Glas is ontwikkeld

in Finland en vanaf 1986 getest. Op dit

moment is meer dan 100.000 vierkante

meter van het glas geïnstalleerd. En met

dit laatste woord, ‘installeren’ in plaats

van ‘monteren’ of ‘plaatsen’, wordt de

techniek verklaard. E-Glas is een actief

isolerende beglazing die elektrische

stroom omzet in warmte. Het ‘verwar-

mende’ oppervlak van het dubbele- of

drievoudige glas bestaat uit HR glas.

Aangestuurd door middel van elektro-

den straalt de dunne tinoxide coating

op positie 2 – de spouw is gevuld met

Argon gas - warmte uit naar de tegen-

overliggende zijde. Afhankelijk van de

samenstelling kan die warmte naar bin-

nen of naar buiten gericht zijn en zo

sneeuw smelten, condens voorkomen

en een warmtebron vormen. Het vermo-

gen van het glas wordt gereguleerd door

een standaard thermostaat.

De toepassing is afhankelijk van de

gewenste functie. Saint-Gobain geeft

gevels, dakbedekking, erkers, schermen,

interne scheidingswanden, serres, vei-

ligheidsglas en glazen vloeren als voor-

beelden. Het vermogen en de afmetin-

gen van het glas hangen eveneens af

van het gebruik.

• Hoofdverwarming: een gemiddelde

woning heeft ongeveer 25-50 W/m3 (60-

120 W/m2) nodig. Dus 3 tot 6 vierkante

meter glas dat 600 tot 1200 W/m2 produ-

ceert, telt als hoofdverwarmingsbron

voor een ruimte van 30 vierkante meter.

• Anticondensatie: een vermogen van

50 tot 150 W/m2 is nodig.

• Sneeuw verwijderen: een vermogen van

300 tot 600 W/m2 wordt geadviseerd.

Vijf jaar garantie

E-Glas kan als dubbel- of triple glas wor-

den uitgevoerd. Het verwarmend opper-

vlak bestaat uit 4 tot 6 millimeter

gehard glas en wordt geassembleerd

met andere types, zoals helder, zonregu-

lerend, geprint of gezeefdrukt glas. Ook

behoort een combinatie met andere

Quantum Glass-technieken tot de moge-

lijkheden, zoals Priva-Lite en Elektroch-

room schakelbaar glas. Het glas is recht-

hoekig maar kan in elke vorm worden

geleverd en is geschikt voor alle soorten

kozijnen. De oppervlaktetemperatuur

tijdens het gebruik varieert van 20 tot

maximaal 45°C. Bij de installatie dient

rekening gehouden te worden met de

elektriciteitskabel (benodigde sponning:

22 mm). Saint-Gobain geeft vijf jaar

garantie op de werking bij installatie

door een erkend installateur. Meer

informatie: www.quantumglass.com <

Prestaties E-Glas

Tl (lichttransmissie): 68%

g (zonnefactor): 54%

Lichtreflectie: 15%

Ug: 1,2 W/m2K

Vermogen (m2): max. 600 W/m2

E N S A T I E ,  V E R W A R M I N G  E N  S M E L T E N  V A N  S N E E U W

E-Glas kan als dubbel- of triple glas worden uitgevoerd. Het verwar-

mend oppervlak bestaat uit 4 tot 6 millimeter gehard glas.

Glazen Iglo’s van Hotel KaksLauttanen in Finland (2006). 
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