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Licht en zonne-e
reguleren m

Isolatieglas met geïntegreerde lamellen of doek bestaat al heel lang. Een bekende naam uit het verleden was Luxaclair met de eerste

toepassingen. De afgelopen jaren is het product, veelal screenglas genoemd, door diverse partijen doorontwikkeld. Het grote voordeel

van glas met geïntegreerde lamellen is dat men naar behoefte warmte en licht kan reguleren. Bij isolatieglas met een zonwerende

coating moet de opdrachtgever een keuze maken tussen de hoeveelheid warmte die hij wil weren (ZTA) en de hoeveelheid licht (LTA) die

hij wil binnen krijgen, die waarden kunnen niet meer veranderd worden. 

Door isolatieglas te combineren met interne zonwering is een optimale

regulering van zon en licht mogelijk. Foto’s: Pilkington
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Een goed presterende zonwerende

coating houdt de warmte tegen in

de zomer, maar zorgt er ook voor dat er in

de winter geen gratis zonnewarmte bin-

nenkomt terwijl die dan wel gewenst is.

Daarnaast zijn de geïntegreerde lamellen

ongevoelig voor stof, vuil of vandalisme.

Met geïntegreerde lamellen in isolatie-

glas kan men naar behoefte de warmte-

en lichtdoorlaat reguleren, waardoor

men op waarden komt die met coatingen

niet haalbaar zijn. In de zomer zijn met

gesloten lamellen ZTA waarden haalbaar

van 14 procent, terwijl in de winter je

met geopende of opgetrokken lamellen

alle warmte en licht die door het glas

komt doorlaat.  Standaard HR++ begla-

zing in combinatie met geïntegreerde

lamellen creëert glas met een ZTA van 63

procent in de winter en van 14 procent in

de zomer bij gesloten lamellen.

Pilkington produceert al ruim tien jaar

glas met geïntegreerde zonwering

onder de naam Pilkington Insulight

met Screenline en is marktleider op het

gebied van glas met screens. In de loop

der jaren is het product doorontwikkeld

en het is nu verkrijgbaar met verschil-

lende soorten geïntegreerde zonwerin-

gen van lamellen tot 100 procent licht-

dichte duette. Ook is de aansturing van

de zonwering steeds verder ontwikkeld.

Er kan nu gekozen worden tussen een

eenvoudige knop of koordbediening die

door een magneetoverbrenging (zie

kader) de zonwering bediend.

Wireless uitvoering

Er zijn ook systemen met interne motor

die volledig op een zogenaamd domoti-

casysteem (omgevingsbesturing) zijn

aangesloten. Echter, een interne motor

heeft als nadeel dat er een elektrische

voorziening moet zijn waarop die is

aangesloten met als gevolg een doorvoe-

ring in het kozijn. Op dit gebied intro-

duceert Pilkington nu zijn meeste

recente innovatie. Pilkington Insulight

met Screenline met interne motor als

wireless uitvoering, die onafhankelijk

van het stroomnet werkt. De wireless

uitvoering kan ook met een zonnecol-

lector worden geleverd waardoor opti-

maal gebruik wordt gemaakt van

zonne-energie. 

Per ruit is één bedieningsmodule aan-

wezig die voorzien is van oplaadbare

batterijen die met de zonnecollector

door de zon opgeladen worden. De zon-

necollector wordt aan de buitenzijde op

de bovenbak van het systeem bevestigd

en is door zijn formaat onzichtbaar van

binnenuit. De bedrading tussen de zon-

necollector, de houder van de bedie-

ningsmodule en de motor is eenvoudig

weg te werken in de sponning. Hierdoor

is het systeem geschikt voor de renova-

tiemarkt of situaties waar geen stroom-

voorziening voorhanden of gewenst is.

Ook in triple glas

Het glas met screens is nu ook verkrijg-

baar in een drievoudige oplossing met

standaard isolatiewaarden tot 0,6

W/m K. Hierbij wordt de zonwering in

de buitenste spouw gepositioneerd en

de binnenste 2 glasbladen voorzien van

een Pilkington Optitherm S3 coating

(Low-E) om te voorkomen dat de warm-

testraling van de zon, die terug gereflec-

teerd wordt door de zonwering, niet

door de Low-E coating tegengehouden

wordt. Indien de zonwering achter de

coatingen wordt gepositioneerd, dan

zijn nog steeds betere zonwerende waar-

den haalbaar dan met conventionele

-energie 
n met screenglas

P I L K I N G T O N  I N S U L I G H T  M E T  S C R E E N L I N E

>>

Glas met screens in het Bijlmer Sportcentrum.

Naast licht- en zonregulering biedt het inbouwen

van zonwering ook voordelen als ongevoeligheid

voor stof, vuil, weersinvloeden en vandalisme.
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Magneetoverbrenging

Voor de bediening van Pilkington Insulight met Screenline met koord,

knop of externe motor maakt Pilkington gebruik van een magneetover-

brenging. Dit gepatenteerde systeem zorgt ervoor dat de isolatie-een-

heid volledig gesloten blijft. Hierdoor kan het systeem ook met verschil-

lende gasvullingen uitgevoerd worden. Pilkington geeft tien jaar garan-

tie op de isolerende werking, overeenkomstig ‘gewoon’ isolatieglas.

De magneetoverbrening bestaat uit twee magneten: één in de bovenbak van het binnenwerk en

één in de bediening die ter plaatse in de bovenbak op de binnenruit wordt aangebracht. Door

het draaien van de magneten in de bediening beweegt de magneet in het binnenwerk mee. De

enige beperking is de dikte van de binnenruit. Is die te dik, dan is het systeem alleen kantel-

baar. Alternatief is dan te kiezen voor een systeem met interne motor.

Werking van de magneetoverbrenging. Dit gepatenteerde systeem zorgt ervoor dat de isolatie-een-

heid volledig gesloten blijft.

zonwerende coatingen, maar wordt het

binnenblad een stuk warmer.

Met de triple uitvoeringen is het product

voor opdrachtgevers en architecten inte-

ressant geworden voor energiezuinig

bouwen, aldus Pilkington. Het past

namelijk perfect in het passiefhuiscon-

cept, een specifieke bouwstandaard voor

woningen met een comfortabel binnen-

klimaat, gedurende zowel het zomer- als

het winterseizoen, met een beperkt ver-

warmingssysteem en zonder de toepas-

sing van actieve koeling (bijvoorbeeld

airco). In een ontwerp volgens het pas-

siefhuisconcept wordt de zuidgevel uit-

gevoerd met grote glasoppervlakken die

zorgen voor gratis verwarming in de

wintermaanden. De geïntegreerde zon-

wering wordt meegenomen als project-

matige zonwering, wat leidt tot warmte-

winst in de winter en zonwering in de

zomer, zonder dat er aanvullende voor-

zieningen getroffen hoeven te worden. In

een traditioneel ontwerp van een passief-

huis maakt men vaak gebruik van lange

dakoverstekken of lamellen voor de

gevel, die in de zomer de glasoppervlak-

ken van schaduw voorzien. Met screen-

glas in triple uitvoering krijgt de ontwer-

per of architect veel meer vrijheid om te

ontwerpen en kunnen er grotere glasop-

pervlakken gerealiseerd worden.

Aanbieders en informatie

Pilkington is dan wel marktleider, er

zijn meer aanbieders van glas met

screens. Zo leert een kleine zoektocht

op internet dat Saint-Gobain SGG Cli-

maplus Screen op de markt brengt.

Zusterbedrijf Saint-Gobain Vetrotech

beschikt over geteste brandwerende

uitvoeringen. AGC heeft Thermobel

Store iGt in haar gamma. Het product

dat Prins Glas uit Vlissingen op haar

site noemt heet Screenline, terwijl Stol-

ker Glas uit Nieuwegein in eigen huis

screenglas produceert met lamellen

van Holis Industries; het product wordt

op de site van Stolker ‘jalouzie glas’

> Licht en zonne-energie reguleren met screenglas

genoemd. Verder is op de site van

Glas Ockels uit Stadskanaal Sanco

Screenline te vinden. Ook Luxa-

clair komt nog terug op internet,

zoals op de site van Glass Inside

uit Wateringen. <

Meer informatie:

www.pilkington.nl/screenline

Overige aanbieders:

www.saint-gobain-glass.com

www.agc-glass.eu

www.prinsglas.nl

www.stolkerglas.com

www.glasockels.nl

www.glassinside.nl
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Pilkington Insulight

met Screenline met

interne motor als wire-

less uitvoering die

onafhankelijk van het

stroomnet werkt. 
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