Οι 3+2 ςημαντικζσ παράμετροι των ιδιοτήτων ενόσ υαλοπίνακα
Ανάμεςα ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υαλοπινάκων, ξεχωρίηουμε 3 τα οποία
είναι ςθμαντικά για τθν επιλογι του ςωςτοφ υαλοπίνακα, από ενεργειακι άποψθ.
1. Συντελεςτήσ θερμοπερατότητασ υαλοπίνακα Ug ( ςε W/m².K), ο οποίοσ
εκφράηει τθ κερμικι ιςχφ (ςε Watts), θ οποία διαπερνά τον υαλοπίνακα, για κάκε
τετραγωνικό μζτρο του (m²), όταν θ διαφορά κερμοκραςίασ, μεταξφ εςωτερικοφ και
εξωτερικοφ χϊρου, είναι 1 βακμόσ (K) τθσ κλίμακασ Κζλβιν ( ι κλίμακασ Κελςίου).
Εννοείται ότι όςο πιο μικρόσ είναι ο ςυντελεςτισ αυτόσ, τόςο πιο καλόσ, από
κερμομονωτικι άποψθ, είναι ο υαλοπίνακασ.
Ζνασ μονόσ υαλοπίνακασ ζχει Ug, περίπου 5 W/m².K, ζνασ διπλόσ περίπου 2,7
W/m².K και ζνασ μζςοσ ενεργειακόσ, περίπου 1,4 ζωσ 1,5 W/m².K
2. Συντελεςτήσ διαπερατότητασ φωτόσ υαλοπίνακα LT (Light transmittance)
Εκφράηει, ςε ποςοςτό επί τοισ εκατό (%) το πόςο φωτεινόσ (διαπερατόσ ςτο φϊσ)
είναι ο υαλοπίνακασ. Όςο μεγαλφτεροσ ο ςυντελεςτισ τόςο πιο φωτεινόσ
(διαφανισ) είναι ο υαλοπίνακασ. Από ενεργειακι άποψθ, υψθλι φωτεινότθτα
(διαφάνεια) ςθμαίνει λιγότερθ χριςθ τεχνθτοφ φωτιςμοφ και επομζνωσ μικρότερθ
κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Οι ικανοποιθτικζσ τιμζσ LT, βρίςκονται ςτθν
περιοχι του 70% και άνω.

3.Συντελεςτήσ ολικήσ (ειςερχόμενησ) ηλιακήσ ενζργειασ, δια μζςου του
υαλοπίνακα (g), εκφράηει το ποςοςτό (%), τθσ ολικισ ενζργειασ, δθλ φωτεινισ αλλά
και κερμικισ, που τον διαπερνά και επομζνωσ ειςζρχεται ςτο εςωτερικό του κτιρίου
(αλλά και εκείνθσ που απορροφάται, από τθ μάηα του υαλοπίνακα και εκπζμπεται
ςτον εςωτερικό χϊρο). Όταν ο ςυντελεςτισ αυτόσ είναι μεγάλοσ, ςυμβάλλει ςτθ
δθμιουργία φαινομζνου θερμοκηπίου. Γενικά, όςο πιο φωτεινόσ είναι ζνασ
υαλοπίνακασ, τόςο μεγαλφτερο τείνει να είναι και το ποςοςτό τθσ ειςερχόμενθσ
(ολικισ άρα και ) κερμικισ ενζργειασ.

Άρα, για το δικό μασ Μεςογειακό κλίμα και ιδιαιτζρωσ, για ανατολικό, νότιο και
δυτικό προςανατολιςμό, είναι άκρωσ ςημαντική η «καλή ιςορροπία», μεταξφ των
2 ανωτζρω, ανταγωνιςτικών παραμζτρων, LT και g.

Η ςημερινή τεχνολογία, ζχει να παρουςιάςει υαλοπίνακεσ οι οποίοι είναι αρκετά
διαφανείσ (φωτεινοί), ταυτόχρονα όμωσ είναι και ελάχιςτα διαπερατοί, από
πλευρά ολικήσ ενζργειασ (υαλοπίνακεσ SOLAR CONTROL).
Δφο ακόμθ ενδιαφζρουςεσ παράμετροι των υαλοπινάκων είναι ο ςυντελεςτήσ
ηχομείωςησ (sound insulation), Rw και ο δείκτησ απόδοςησ χρωμάτων (color
rendering).
Ο ςυντελεςτήσ ηχομείωςησ δείχνει κατά πόςο μειϊνεται ο ειςερχόμενοσ
εξωτερικόσ ιχοσ, μιασ περιοχισ ςυχνοτιτων από 100 ζωσ 600 Hz, λόγω του
υαλοπίνακα. Μετρείται ςε dB (ντεςιμπζλσ).
Ο δείκτησ απόδοςησ χρωμάτων, δείχνει ςε μια κλίμακα από 1-100, ςε ποιο
ποςοςτό διατθροφνται, μζςω του υαλοπίνακα, όλεσ οι αποχρϊςεισ (δθλ όλα τα
μικθ κφματοσ του φάςματοσ ςτθν περιοχι του ορατοφ), του φωτόσ που εκπζμπεται
από ζνα αντικείμενο, το οποίο φωτίηεται με το φυςικό φωσ θμζρασ.
Τιμζσ από 90% και πάνω, κεωροφνται ότι πρακτικά δεν επιφζρουν αλλοίωςθ τθσ
ποιότθτασ χρωμάτων, του εξωτερικοφ οπτικοφ πεδίου, όπωσ αυτό φαίνεται μζςω
του υαλοπίνακα.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται, ςε κίτρινο φόντο και με υπογράμμιςθ, οι
προαναφερκείςεσ παράμετροι (Κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ και κατά τα διεκνι,
μθ Ευρωπαϊκά ISO), για ζνα ςυνικθ τφπο ενεργειακοφ υαλοπίνακα, από εκείνουσ,
που χρθςιμοποιεί θ GREENWINDOWS .

Τφποσ υαλοπίνακα:
6 mm Planibel Energy N pos.2 - 16 mm Air - 4 mm Planibel Clear.

Thermal properties (EN 673)
Ug-Value (W/(m².K)) 1.4

Light properties (EN 410)
Light Transmission (LT)

70

Light Reflection (v)

12

Internal light reflection (vi)

13

Colour Rendering - RD65 (Ra) 96

Energy Properties
EN 410 ISO 9050
Direct Energy Transmission (e) 38

35

Energy Reflection (e)

28

31

Total Energy absorption (e)

34

34

Solar abs. Glass 1 (e (1) )

32

33

Solar abs. Glass 2 (e (2) )

2

1

Solar factor (g)

41

39

Shading coefficient (SC)

0.47

0.45

UV Transmission (UV)

7

Schattenfaktor (DE) (b-Faktor)

49.0
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