ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΑΛΩΣΗ
Τα πολλαπλά οφέλη του ενεργειακού γυαλιού
Αν αναλύσουμε τις ευθύνες των δομικών στοιχείων στη
θερμοδιαρροή σε ένα μέσο σπίτι βλέπουμε ότι:
•το 20% της θερμικής απώλειας οφείλεται στη σκεπή.
•το 25% της θερμικής απώλειας οφείλεται στους τοίχους.
•το 20 % της θερμικής απώλειας οφείλεται στο δάπεδο.
•το 35% της θερμικής απώλειας οφείλεται στα παράθυρα.
Αθροίζοντας όλα τα παραπάνω εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο ευκολότερος οικονομικότερος, οικολογικότερος
αλλά και αποδοτικότερος τρόπος μείωσης των απωλειών θερμότητας, και συνεπώς εξοικονόμησης χρημάτων για ψύξη
και θέρμανση, επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ενεργειακών υαλοπινάκων μαλακής επίστρωσης.

Τι είναι το ενεργειακό γυαλί (Low-E);
Ενεργειακό γυαλί νέας γενιάς (Low-Ε) είναι ένα διάφανο γυαλί, το
οποίο έχει επίστρωση μικροσκοπικών μεταλλικών οξειδίων στη μία
του πλευρά. Αυτή η επίστρωση δεν επιτρέπει τη μεταφορά
θερμότητας από τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού στον εξωτερικό
περιβάλλοντα χώρο ή και αντίστροφα.

Ενεργειακό γυαλί και ζεστό κλίμα:
Το ενεργειακό γυαλί:
•Αντανακλά το υπέρυθρο φως του ήλιου (θερμότητα).
•Δρα σαν ασπίδα στην έμμεση θερμότητα από τον περιβάλλοντα
χώρο.
•Μειώνει το κόστος ψύξης.
Το ενεργειακό γυαλί έχει την ιδιότητα να αντανακλά το υπέρυθρο
φως του ήλιου (θερμότητα) και να επιτρέπει τη διέλευση μόνο στο
ορατό φως. Όταν το ηλιακό φως χτυπά ένα αντικείμενο (πεζοδρόμιο, βρόχο, μπαλκόνι, γλάστρα κ.α.), αυτό θερμαίνεται
και εκπέμπει με τη σειρά του έμμεση θερμότητα, η οποία προσπαθεί να εισέλθει στον χώρο μας. Το ενεργειακό γυαλί δρα
σαν ασπίδα και σε αυτού του είδους τη θερμότητα και δεν της επιτρέπει να περάσει στον εσωτερικό μας χώρο. Αυτό μας
βοηθά να διατηρήσουμε το σπίτι ή τον εργασιακό μας χώρο πιο δροσερό το καλοκαίρι, καθώς η θερμότητα από το
περιβάλλον, αλλά και αυτή που εκπέμπε¬ται από τα διάφορα αντικείμενα δεν περνά στον εσωτερικό διατηρώντας έτσι
τον χώρο μας δροσερό με συνέπεια να έχουμε μειωμένο κόστος ψύξης.

Ενεργειακό γυαλί και ψυχρό κλίμα:
Το ενεργειακό γυαλί:
•Μεγιστοποιεί την ευεργετική ενέργεια του ήλιου.
•Δρα σαν ασπίδα στη θερμότητα που προσπαθεί να διαφύγει από
τον εσωτερικό χώρο.
•Μειώνει το κόστος θέρμανσης.
Το ενεργειακό γυαλί μεγιστοποιεί την ευεργετική ενέργεια του ήλιου.
Η ενέργεια από το φως του ηλίου απορροφάται από τα αντικείμενα
στο εσωτερικό του χώρου, όπως καναπέδες και χαλιά και ουσιαστικά μετατρέπεται σε θερμότητα. Το ενεργειακό γυαλί
δρα σαν ασπίδα σε αυτή τη θερμότητα και δεν της επιτρέπει να διαφύγει από τα παράθυρα, Ας μην ξεχνάμε ότι η
θερμότητα που υπάρχει στον εσωτερικό χώρο κινείται προς τα ψυχρότερα (πιο δροσερά παράθυρα. Το ενεργειακό γυαλί
λειτουργεί σαν καθρέφτης και αντανακλά τη θερμότητα που πάει να διαφύγει πίσω στον χώρο μας, διατηρώντας τον
ζεστό, με συνέπεια να έχουμε μειωμένο κόστος θέρμανσης.

Συνολικά οφέλη του ενεργειακού γυαλιού
•Τα συνολικά οφέλη του ενεργειακού γυαλιού μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
•Αποδοτικότερη θερμομόνωση τον χειμώνα.
•Ευκολότερη ψύξη το καλοκαίρι.
•Μείωση του ετήσιου κόστους θέρμανσης και ψύξης έως και 35%.
•Ουσιαστική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.
•Μείωση έως και 70% της εισερχόμενης υπεριώδους ακτινοβολίας που φθείρει χαλιά κουρτίνες, έπιπλα κ.α.
•Ελάχιστη διαφορά κόστους από το διπλό γυαλί.
•Όμοια όψη με το απλό γυαλί.

Ενεργειακά κρύσταλλα μαλακής επίστρωσης 3ης γενιάς ενισχυμένα με αέριο argon εσωτερικά και
συντελεστή U=1.1 w/m^2.k

