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Ontwikkelingen in het glas in de nabije toekomst 
met impact op ons aluminium schrijnwerk  

1. Ug waarde : glassamenstelling van enkel 
naar dubbel naar triple terug naar enkel 

2. Lichttransmissie en zonnefactor : de éne 
zo hoog mogelijk de andere zo laag 
mogelijk

3. Energieopwekking ( fotovoltaïsche 
beglazing)

4. Andere evoluties : o.a. 5G integratie
5. ? Co2 opname 
6. recyclage
-…

KORT SAMENGEVAT: de komende jaren komen er in de glassector 
heel wat nieuwe producten  die een niet onbelangrijke invloed 
zullen hebben op ons werk als schrijnwerker/gevelbouwer  

Dynamische beglazing



Tendens  1 : vacuümglas
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Ug waarde minstens equivalent 
aan triple glas  



Tendens 2 : energy-generating glass

4Dynamische beglazing

Niet meer op basis van de 
klassieke zonnecellen  



Tendens 3 :Dynamische beglazing  
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DEFINITIE :
meekleurend dynamisch veranderlijk glas
Zelfverduisterend zonwerend glas
Omschakelbaar glas 
Smart glas……

Glas met een variabel instelbare 
TL en FS factor   



Dynamische beglazing: voorloper  
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Dubbele beglazing  met ingebouwde jaloezieën: 
• De ingebouwde jaloezie laat aansturing van lichttransmissie en reflectie toe 
• Voordelen

• compact geheel met ingebouwde zonnewering
• de werking van de zonnewering is niet weer- wind afhankelijk 
• eenvoudig in onderhoud

POLYSUN



Dynamische beglazing : eerste doel
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Dynamische controle van zonne-energie versus lichtintensiteit 

In de warme maanden: licht en 
zonne-energie buiten houden

In de koude donkere maanden: licht 
en zonne-energie binnenlaten



Dynamische beglazing : voordelen
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• Smart glass maakt het mogelijk om de energiekosten voor gebouwen aanzienlijk terug te brengen.
• Besparing op kosten van installaties (HVAC).

• Bijna onmiddellijke lichtsturing.
• Controle over de exacte toelaatbare hoeveelheid licht.
• Verbetering van comfort en afgeschermd gevoel van de gebruiker.
• Een grote hoeveelheid niveaus van lichtdoorlaatbaarheid zonder dat het  zicht beperkt wordt.
• Grotere veiligheid.

• 99% vermindering van ultraviolete straling, hierdoor geen verkleuring van inrichting en bescherming 
tegen huidkanker.

• Geen voorzieningen als raamdecoraties bijv. gordijnen, rolgordijnen en zonneschermen.
• Duurzaamheid.



Dynamische beglazing : kort door de bocht 
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Dynamische beglazing: families
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Electrochromie: systemen die ‘elektrisch’ gestuurd zijn 
Thermochromie : systemen die ‘temperatuur’ gestuurd zijn 



Dynamische beglazing : electrochromie
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Dynamische beglazing: electrochromie
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• Aansturing via een zonnecel : meet de lichtintensiteit en geeft 
signalen door 

• Domotica of sturingsmodule zet dit om in een elektrische impuls 
naar het glas

• Direct voordeel: dit systeem is extern aanstuurbaar



Dynamische beglazing: thermochromie
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SUNTUITIVE



Dynamische beglazing: thermochromie
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-Aansturing via  temperatuur ( opwarming)

-direct voordeel: monolitisch product te plaatsen zoals een klassieke beglazing 



Dynamische beglazing: thermochromie versus 
electrochromie
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• Niet aanstuurbaar
• Verschillend gedrag in zomer en winter 
• Gemakkelijk qua installatie en onderhoud
• Goedkoper

• aanstuurbaar
• Naar comfort
• Naar rendement 
• Naar andere doeleinden ( bijv

verduistering/privacy) 
• Ingewikkeldere installatie ( electrisch

gedeelte)
• Inbouwen in glasgevels/ramen niet 

altijd evident 
• Vraagt onderhoud/service Gekoppeld 

aan een elektrische installatie : sturing



• Niet weersafhankelijk 
• Eenvoudiger in onderhoud ( reiniging)
• Eleganter ( onzichtbaar)
• Moeilijke vormen zijn mogelijk  (driehoeken,…)
• Hogere prijsklasse , niet concurrentieel tegenover een klassiek 

buitenzonnewering (vandaag)
• Wel te overwegen als dit in de plaats kan komen van een dubbele gevel met 

geïntegreerde store (klimaatgevels)
• Nog geen courante producten (wel  niet meer in research fase maar nog in 

evolutie )
• Beperkte en complexe productiecapaciteit voorhanden
• Niet alle combinaties zijn mogelijk ( rf, inbraakwerend, bomblast, kogelwerend, 

gebogen , verlijmde beglazing,…)  
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Dynamische beglazing versus klassieke zonnewering



Dynamische beglazing: prestaties
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Energetische prestaties lichttransmissie zonnefactor

van tot van tot 

thermocromie 10-20% 50-60% 10-15% 28-35%

electrochroom 0-5% 65-71% 1-5% 30-35%

lichtreflectie tussen de 4 à 11%

Totaal andere perceptie    



Dynamische beglazing toepassingsgebied vandaag 
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• Moeilijk bereikbare ramen/gevels voor onderhoud
• ‘speciale lokalen’ :

• Vergaderruimtes
• Directielokalen 
• Toonzalen 

• Prestigeprojecten
• Luxeappartementen
• Daar waar zonneweringen moeilijk kunnen toegepast worden bijvoorbeeld : 

‘vormruiten’. Deze oplossing was ideaal geweest voor projecten als : het 
Provinciehuis of het Havenhuis te Antwerpen 



Dynamische beglazing: praktische ervaring  
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1. Elk project vraagt een degelijke voorstudie over:
• Performanties (leverancier en productafhankelijk)
• Inbouwmogelijkheden ( ook de impact op de glasdiktes…)
• Sturing
• Kablering

2. Bij electrochromie moet nagegaan worden 
-waar/welke kabels dienen ingebouwd
-connectie kabels met de aansturing extern 
-waar de connectors komen ( en afmetingen)

3. Oppassen met financiering ( de beglazing is in 
aankoop duurder dan het schrijnwerk.

4. Oppassen met garanties ( tijdens en na de 
uitvoering) 



Dynamische beglazing toepassingsgebied vandaag 
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Gare Maritime Brussel 
kantoren
inbouwen van Haliobeglazing in het kantoorgedeelte 



Dynamische beglazing: praktische ervaring  
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• Cherche Midi Parijs:
• Luxeappartementen
• Electrochroom in alle 

zichtbeglazing van de Zuid en 
westgevel 



Dynamische beglazing: vervolg 

• 3 partners zullen nu hun product meer in detail 
bespreken:

• De nadruk ligt op :
• opbouw
• technische kenmerken en prestaties 
• richtlijnen bij toepassing voor de constructeurs 

Let goed op: het lijkt allemaal hetzelfde , maar dat is het 
niet…
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Verre toekomst 
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Energy saving vacuüm smart glass

Dynamische beglazing
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