Netto-Plusenergiegebouw in Leonberg-Warmbronn

Algemene info bij zonwerende beglazing
De traditie om façades transparanter vorm te

de gebouwen tegen te gaan, moet de overtollige

geven met behulp van glas, is een oude traditie die

warmte-energie in de regel weer afgevoerd worden

voortleeft. Als voorloper van deze ontwikkeling geldt

door airconditioninginstallaties van gepaste omvang.

het glaspaleis van Joseph Paxton uit het jaar

Hierbij moet er rekening mee gehouden worden dat

1851, maar ook industriële gebouwen met grote

de hiervoor vereiste energie-inspanning bij een

beglazingsoppervlakken uit de jaren 20 en 30.

airconditioninginstallatie nog steeds een veelvoud
bedraagt van de stookinstallatie.

Het gebruik van glas in plaats van opake bouwdelen
leidt tot de grootst mogelijke natuurlijke verlichting van

Economie en ecologie dwingen ons ertoe, duurzaam

de ruimten. Bijkomend ondersteunt de zonnestraling in

te werk te gaan. De keuze van een beglazing die aan

het koude jaargetijde de opwarming van het gebouw.

het bouwsel is aangepast, moet daarom de hoogste

Zodoende wordt glas tegenwoordig meer dan ooit

prioriteit krijgen. Hierbij moet met verschillende

tevoren niet enkel als raam of ruimteafsluiting gebruikt,

parameters rekening gehouden worden, zoals bv.

maar als bouwelement geïntegreerd in de façade.

totale energiedoorlaat, warmte-isolatie, transparantie
en kleurneutraliteit. Immers, wat is het nut van zelfs

Wanneer de planning onvoldoende doordacht

de doeltreffendste zonwering, indien tezelfdertijd de

wordt, kunnen de zonnestralen, die zo nuttig zijn in

doorzichtigheid naar buiten toe extreem is ingeperkt,

de periode waarin gestookt wordt, ’s zomers hoogst

en binnen in de gebouwen reeds ’s middags

problematisch worden. Om een oververhitting van

kunstmatige lichtbronnen moeten worden gebruikt?
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1. Warmtestraling

1

2. Lichttransmissie
3. Floatglasruit
4. Coating van edelmetaal
5. Reflectie
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6. Tussenruimte met edelgasvulling
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7. Afstandhouders met droogmiddel
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8. Tweefasige, dichte randverbinding
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Opbouw van zonwerende beglazing

Wat moet zonwerend glas kunnen?
Tegenwoordig worden aan zonwerende beglazing

Bij deze functionele aspecten komen dikwijls ook

verscheidene eisen gesteld:

formele eisen aangaande kleur en weerspiegeling.
Niet elk zonwerend glas is geschikt voor elk

•l

•l

hoge lichtdoorlatendheid, om een optimaal

doel. De verwachtingen van professionele planners,

gebruik van het natuurlijke daglicht te

architecten en opdrachtgevers moeten harmo-

garanderen

niëren met de fysische mogelijkheden van

goede warmte-isolatie (Ug-waarde), om het

zonwerende beglazing.

energieverbruik te reduceren en tezelfdertijd
•l

een behaaglijkheid in de ruimte te scheppen

De mogelijkheden reiken van krachtig gekleurde

aangepaste zonwering, om ook in de winter

en sterk weerspiegelende, tot neutrale beglazingen,

een passieve benutting van de energie van

die nauwelijks verschillen van warmte-isolatieglas.

de zon mogelijk te maken

Het omvangrijke aanbod aan zonwerend glas biedt

•

een breed spectrum aan vormgevingsmogelijk-

•

heden.

uniGlas

®

|3

Zonlicht met gelijktijdige zonwering

Functie en effectiviteit van zonwerende beglazing
Hoe groter de glasoppervlakken, des te groter de

Benut de mogelijkheden van de façadevormgeving,

effectiviteit van de zonnestralen in het binnenste van

die gaan van absoluut neutrale zonwerende glazen

de ruimte. uniGlas | SUN zonwerende beglazingen

tot sterk weerspiegelende of kleurig reflecterende

werken selectief en filteren het naar binnen stralende

producten. Sterk weerspiegelende of kleurig reflec-

zonlicht. Dat wil zeggen dat meer licht in de binnen-

terende ruiten geven een bijzondere indruk in volledig

ruimte terechtkomt, zonder dat deze overmatig

glazen façades en kunnen perfect harmoniëren

verwarmd wordt. Deze zonwerende werking wordt

met dienovereenkomstig aangepaste, opake glas-

verwezenlijkt door coating en/of het gebruik van in

elementen in de zone van het plafond of balustraden.

de massa gekleurd glas, resp. een combinatie

Als slank balustrade-element met maximale isolatie-

van beide. Hierbij is de buitenste ruit steeds het

eigenschappen vult uniGlas | PANEL op ideale

‘zonwerende glas’.

wijze het aanbod voor de complete façadevormgeving

®

®

aan (cf. bladzijde 10).
Naargelang de gekozen coating bevat het zonwerende
glas verschillende functionele eigenschappen.

uniGlas® | SUN zonwerende glazen kunnen op het

uniGlas® | SUN zonwerende glazen minimaliseren
tezelfdertijd warmteverliezen en kunnen indien nodig

vlak van zonwerende werking, lichtdoorlatendheid,

met verdere functies gecombineerd worden, zoals

reflectiegedrag of kleurwerking optimaal worden

bv. geluidsisolatie of veiligheidsglas.

aangepast aan de specifieke vereisten.
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De glazen fabriek

De fabricage
De moderne glazen voor zonwering worden oftewel

welhaast onbegrensde mogelijkheden, van visueel

in de massa gekleurd, oftewel gecoat, oftewel zijn ze

neutraal glas tot een veelgelaagde kleurvormgeving

een combinatie van beide procedés. Bij gekleurde

in een zeer breed kleurenspectrum.

glazen is de stralingsabsorptiegraad – die de basis
voor de zonwerende werking vormt – zeer hoog, en

Door gedeeltelijke schaduw warmt het ruitoppervlak

zodoende moeten deze in de regel op ESG worden

ongelijkmatig op. Indien het temperatuurverschil bij

voorgespannen.

ongespannen glas groter dan 40 K wordt, kan dit
glasbreuk tot gevolg hebben. Door thermisch

Zonwerend glas dat gebaseerd is op gecoat floatglas,

voorspannen is het mogelijk, de bestendigheid tegen

onderscheidt zich door een hoge stralingsreflectie. Er

temperatuurwissels te verhogen tot 200 K, en

zijn twee coatingprocedés: het pyrolitische procedé,

zodoende het gevaar voor thermische glasbreuk

waarbij vloeibare metaaloxiden rechtstreeks op de

zo klein mogelijk te maken.

floatglasband of in een onderdompelingsbad op heet
glas worden aangebracht en zich vast verbinden aan

uniGlas® | SUN ‘high-end’-zonwerende beglazing

het oppervlak. Daarnaast is er het magnetron-hoog-

heeft een gebalanceerde selectiviteitsverhouding,

vacuümprocedé, dat dezer dagen het modernste en

d.w.z. een g-waarde die zo laag is als vereist, en

technisch geavanceerdste procedé vormt. Het opent

daarbij een lichttransmissie die zo hoog mogelijk is.
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uniGlas® | SUN Zonwerende Beglazing

Belangrijke begrippen
De lichttransmissiegraad (τv) is de meeteenheid

De lichtreflectiegraad (rv) geeft aan hoeveel procent

van het aandeel rechtstreeks doorgelaten zonnest-

van het zichtbare licht in de golflengtezone van ca.

raling (lichtbron D65), in de zone van de golflengten

380 - 780 nm op het glasruitoppervlak gereflecteerd

380 nm tot 780 nm, in relatie tot de helderheids-

wordt. Hierbij wordt een onderscheid tussen

gevoeligheid van het menselijke oog. De lichttrans-

reflectie naar buiten en naar binnen gemaakt.

missiegraad wordt beïnvloed door de glasdikte en
de functielaag. Een 4 mm floatglasruit heeft een

De rechtstreekse stralingsreflectiegraad (ρe) is de

doorlaatbaarheid van 90% van het zichtbare licht,

meeteenheid van het rechtstreeks gereflecteerde

isolatieglas van 2 niet gecoate floatglasruiten 82%

aandeel van de zonnestraling in de zone van de

en uniGlas | TOP Premium 80%.
®

golflengten 300 nm tot 2.500 nm.

De rechtstreekse stralingstransmissiegraad (τe) is

De derde eenheid is de rechtstreekse stralings-

de meeteenheid van het rechtstreeks doorgelaten

absorptiegraad (αe). Volgens de wet van behoud

aandeel van de zonnestraling in de zone van de

van energie is de som van transmissie, reflectie en

golflengten 300 nm tot 2.500 nm.

absorptie steeds gelijk aan 1. De geabsorbeerde
energie wordt ten dele naar buiten en ten dele naar
binnen vrijgegeven. Hierbij wordt de vrijgave naar
binnen ‘secundaire warmtevrijgavegraad’ qi
genoemd.
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Office Park, Vienna International Airport

Met de algemene kleurweergave-index (ra) wordt

De totale energiedoorlaatgraad (g-waarde) is de

gemarkeerd welke invloed de spectrale transmissie

som van de rechtstreekse stralingstransmissiegraad

op de kleurherkenning van voorwerpen uitoefent in

(τe) en de inwaartse secundaire warmtevrijgave-

een ruimte die beglaasd is met functie-isolatieglas.

graad van de beglazing qi. Een geringe totale

De bepaling geschiedt overeenkomstig EN 410,

energiedoorlaatgraad gaat steeds gepaard met

met inachtname van een referentielichtbron

een verminderde lichttransmissiegraad.

(lichtbron D65) van gelijke of gelijkaardige
kleurtemperatuur.

Het selectiviteitskengetal S markeert de verhouding van lichttransmissiegraad (τv) ten opzichte

De doorlaatfactor SC (shading coefficient) overeen-

van totale energiedoorlaatgraad g en is de

komstig EN 410, ook b-factor volgens VDI-richtlijn

meeteenheid voor het prestatievermogen van het

2078 genoemd, is de gemiddelde doorlaatfactor

glas. Hoe hoger het kengetal S, des te gunstiger is

van de zonne-energie, in relatie tot de totale

de verhouding. Het momenteel bereikbare maxi-

energiedoorlaatgraad van een niet gecoat isola-

mum ligt bij 2,14, hetgeen met uniGlas | SUN

tieglas met twee ruiten. De factor is cruciaal voor

60/28 wordt bereikt. Het selectiviteitskengetal

de berekening van de noodzakelijke koelbelasting

wordt berekend uit de quotiënten van τv en de

van een gebouw.

g-waarde.

®
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VR-bank Würzburg

Praktijkrapport
De westelijke bebouwing van het marktplein in

De beglazing van uniGlas® | SUN 51/26

Würzburg was verwoest in de vernielingen van

zonwerend isolatieglas beschermt de bureaus op

de Tweede Wereldoorlog. Zich steunend op de

de zolderverdieping (zie foto) alsook het gehele

historische bouwcontouren, richtte de VR-Bank

gebouw efficiënt tegen verhitting, en maakt een

Würzburg een nieuw bureau- en kantoorhuis op.

onbelemmerde blik op de oude stad mogelijk. Ook

De glasfaçades werden door SGT GmbH Sicher-

blijft aldus het reine, kristallijnen verschijningsbeeld

heits- und Glastechnik uit Tauberbischofsheim

van het dak bewaard. Vooral hier zouden externe

vervaardigd, een lid van uniGlas .
®

zonweringsmaatregelen de vormgeving aanzienlijk
verstoord hebben.

Er ontstond een nieuwbouw die de historische
contouren en dimensies volgt. Hij geeft de markt

Met deze elegante beglazingsoplossing van

haar oorspronkelijke stedenbouwkundige vorm

uniGlas® blijft de architectuur bij alle zonne-

terug en open daarbij interessante doorkijkjes in de

en belichtingsomstandigheden onveranderd.

verder leidende straten en stegen, die de bezoeker

Daarenboven wordt de noodzaak tot onderhoud en

nieuwsgierig maken.

reparatie van een externe zonwering gereduceerd,
hetgeen niet het minst een positieve uitwerking op
de onderhoudskosten heeft.

8 | uniGlas

®

uniGlas® | SUN Zonwerende Beglazing

Argumenten voor UniGlas® | SUN
•l

Met de hoogwaardige zonwerende glazen van

uniGlas

®

•l

energiebesparing vergelijkt, is zonwerend glas

beschermt u de ruimten tegen een

het voordeligste alternatief met de laagste

hoge opwarming door zonnestralen
•l

aanschaf- en onderhoudskosten

Dankzij de verschillende kleurtinten van
de glazen bepaalt u zelf hoe helder u uw

•

l

•

l

•

Zonwerende beglazing in verschillende kleuren

Het vervangen van glas in aanwezige
raamconstructies is zonder problemen mogelijk

binnenruimte verlicht wilt
•l

Wanneer men de mogelijkheden voor

•l

Al het zonwerende glas van uniGlas kan
®

maakt ook een optische aanpassing aan uw

worden aangevuld met verdere functies zoals

façade mogelijk

warmte-isolatie, geluidsisolatie en veiligheid

Door de hoogwaardige warmte-isolatie in het

•

zonwerende glas voelt het glas zelf niet koud aan

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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uniGlas® | PANEL Vacuümisolatie

Opake glaselementen voor de combinatie met
UniGlas® | SUN
Bij volledig glazen façades zijn er steeds zones die

De vacuümisolatie (VIP) ligt beschermd tussen

met gepast, opaak glas moeten worden bekleed.

gasruiten op plaatafdekkingen. Ze bestaat uit

Ongeacht of een glaselement voor de koude

geperste silica’s die met een vlies zijn ommanteld en

of warme façade nodig is: uniGlas biedt u
®

in een metallische hogebarrièrefolie zijn gelast en

steeds de juiste, op het kleureffect van de façade

geëvacueerd. Nadat in het vacuüm geen stationaire

afgestemde producten aan.

warmtegeleiding plaatsvindt, ontstaan 10 x hogere
isolatiewaarden in vergelijking met traditionele

Een bijzondere toepassing voor de vormgeving

van warme façades is de uniGlas | PANEL

isolatiestoffen.

®

vacuümisolatie.
Bij uniGlas | PANEL betreft het een sterk
®

Uitzonderlijk voordelig kan uniGlas® | PANEL
gebruikt worden waar, door toedoen van zijn slanke
bouwwijze, de mogelijkheid ontstaat tot bijkomend

warmtegeïsoleerd paneel met uiterst slanke opbouw,

bruik- en verhuurbare oppervlakken; echter ook op

dat in de isolatieglastechniek wordt opgebouwd.

plaatsen waar bv. niet meer voldoende plaats is in
reeds bestaande gebouwen.
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uniGlas® | PANEL Vacuümisolatie

Efficiënt gebruik en voordelen die overtuigen
uniGlas® | PANEL bestaat – van buiten naar

Argumenten voor UniGlas® | PANEL

binnen – uit een ESG-H-plaat, die aan de binnenkant in elke willekeurige kleur wordt gecoat die bij

•

l

de façadevormgeving past. Voorts omvat het een
hogebarrièrefolie, het vacuümisolatiepaneel en als

Winst aan bruikbare oppervlakte, ondanks
optimale warmte-isolatie

•

l

interne afsluiting een ESG-plaat of een aluminium

Montage mogelijk in alle gangbare raampost-/
bovendorpelconstructies of vensterbalustraden

of stalen plaat. De panelen kunnen in alle gangbare

l

•

Plaatsbesparende, slanke constructie

raampost-/bovendorpelconstructies worden

l

•

Algemene toelating volgens het bouwtoezicht

ingebouwd voor een individuele façadevormgeving.

voor het VIP

Hierbij dient telkenmale rekening gehouden te

•

worden met de technische vereisten naargelang

•

het gebruiksdoel (bv. TRAV, brandveiligheid enz.).
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