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گـــروه بازرگانـــی Smart View ســـال 1390 فعالیـــت خـــود را در زمینـــه 
ــود. ــاز نمـ ــدرن آغـ ــازی مـ هوشمندسـ

ــده در بخـــش  ــارب ارزنـ ــه تجـ ــا بیـــش از دو دهـ ــان Smart View  بـ موسسـ
ـــت  ـــی جه ـــراز اول بین الملل ـــاور ت ـــین مش ـــا مهندس ـــگام ب ـــد هم ـــی و تولی بازرگان
ــز ــات و تمرکـ ــانی اطالعـ ــه روز رسـ ــد بـ ــم هماننـ ــی مهـ ــه اهدافـ ــتیابی بـ  دسـ

بـــر روی ارائـــه جدیدتریـــن تکنولوژی هـــای نویـــن هوشـــمند و ارتقـــای ســـطح 
ـــت. ـــوده اس ـــزون نم ـــالش روزاف ـــواره ت ـــود هم ـــنل خ ـــش پرس دان

ـــی،  ـــوده و کار گروه ـــرد ب ـــود عملک ـــوب و بهب ـــت مطل ـــه کیفی ـــیدن ب ـــا رس ـــش م چال
ــتری ــا مشـ ــل بـ ــت کامـ ــب و صداقـ ــانی مناسـ ــول، خدمت رسـ ــت محصـ  کیفیـ

خط مشـی ما از بـدو تـأسیس تـا کنـون بـوده اسـت.
مـا برایـن باوریم که سیسـتم اجرایـی و فنی از ارزشـمندترین منابع محسـوب می گردد 

و تخصـص و اسـتعداد آنهـا رمز موفقیت پروژه های انجام شـده می باشـد. 

ـــم. ـــفظ نمـائـیــ ـــود را حـ ـــاص خـ ـــت خـ ـــا هـویـ ـــم تـ ـــواره مـی کـوشیـ همـ

دربـاره مــا
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تـکنـولـوژی

در حضور جریان الکتریسیته، کریستا های مایع موجود به 
شکل هم جهت، جهت دهی شده و به همین دلیل اجازه 
عبور هر گونه نور از خود را داده و شیشه به شکل کامال 

شفاف دیده می شود.
به محض قطع جریان برق، نظم این کریستال های مایع از 
بین رفته و کریستال های مایع به شکل کامال تصادفی در 
بین الیه پلیمری جهت دهی می کنند. به همین دلیل این 
الیه به هر نوع نوری اجازه عبور از خود را نداده و شیشه از 
حالت شفاف به حالت مات تبدیل می شود و در این حالت 

اشیای موجود در پشت شیشه دیگر دیده نمی شوند.
تبدیل یک شیشه هوشمند از حالت شفاف به مات در زمان 
بسیار کمی در حدود ۲00 میلی ثانیه انجام می شود. شیشه های 

هوشمند کریستال مایع با ولتاژ نسبتا کمی کار می کند.
با استفاده از ترانس برق ۲۲0 ولت شهری به ۶0 ولت تبدیل 
می شود. بنابر این هزینه مصرف برق این نوع شیشه های 
هوشمند بسیار کم است. برای راحتی بیشتر و انتخاب راه 
حل مناسب برای مواقع ضروری، برای نصب شیشه های 
هوشمند هم از کلید قطع و وصل مکانیکی و هم از ریموت 

کنترل استفاده می شود.

جدول مشخصات فنـی 

امروزه در حدود 30 درصد انرژی یک ساختمان از طریق 
پنجره ها هدر می رود. شیشه یکی از مصالح ساختمانی 
 بسیار متنوع، فرصت های عالی برای ایجاد خالقیت های 
فوق العاده در معماری و طراحی داخلی ایجاد می کند.
تکنولوژی شیشه های هوشمند کریستال مایع یکی از 

انواع روش های ساخت شیشه های هوشمند است.
در این نوع تکنولوژی، با استفاده از جریان الکتریسیته، 
شیشـه قابلیت جلوگیری از عبور نور خورشید به درون 
ساختمان را داشته و تا حدود 9۸ درصد اشعه ماورا بنفش 
و مادون قرمز را حذف مي نماید. با توجه به اینکه این 
منابع مهم گرمایشی محسوب می شوند،  از  اشعه ها 
انتقال  استفاده از شیشه های هوشمند به عنوان مانع 
کاهش  سبب  ساختمان،  درون  به  مادون قرمز  اشعه 
مصرف وسایل سرمایشی در فصول گرم سال می شود. 
قابل ذکر است که میزان برق مصرفی این نوع شیشه ها 

بسیار ناچیز است. 
مایع  کریستال های  شیشه ها،  نوع  این  ساخت  برای 
احاطه شده توسط الیه های پلیمری محافظ داخلی و 

دو صفحه شیشه ای لمینیت می شود.

Item Status Parameters Unit

Max Width - 1.8 m

Transmittance (parallel light) on 78 %

Transmittance (parallel light) off 5 %

Transmittance (visible light) on 84 %

Transmittance (visible light) off 52 %

Ultraviolet (UV) Resistance - 98 %

Haze on 6 %

Haze off 92 %

Viewing Angle on 120 o

Response Time on 10 ms

Response Time off 200 ms

Operating Voltage on 48-60 V

Working Temperature - -10-60 oC

Life Time on <50000 h
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فیلم هوشمند چسب دار

از این محصول ویژه برای استفاده در هوشمند سازی پنجره یا شیشه هایی 
که عالقه ای به تعویض آن وجود ندارد استفاده می شود.

در واقـع بـا چسـباندن ایـن طلـق بـه یک طـرف شیشـه، قابلیـت مات و 
شـفاف شـدن به شیشـه داده می شـود. در سـاختار این محصول یک الیه 

چسـب دار بـه طـور مسـتقیم بر روی یک سـمت الیـه قـرار  می گیرد.
نصـب ایـن محصـول نسـبت بـه شیشـه های لمینیـت شـده هوشـمند 

سـریع تر بـوده و از قیمـت نسـبتا کمتـری نیـز برخـوردار اسـت.  

فیلم هوشمند بدون چسب
ــه  ــدد شیشـ ــن دو عـ ــا بیـ ــب مـ ــدون چسـ ــمند بـ ــم هوشـ فیلـ
ـــه ـــه ضرب ـــه دلیـــل جلوگیـــری از هرگون  یک پارچـــه لمینیـــت شـــده و ب
 و خـــط و خـــش، از طـــول عمـــر و دوام بســـیار باالتـــری نســـبت

به فیلم های هوشمند چسب دار برخوردارند.
نگهــداری و نظافــت ایــن نــوع شیشــه هوشــمند نیــز در مقایســه بــا 

ــر اســت. دیگــر محصــوالت بســیار راحت ت
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کاربرد شیشه هـای هوشمند 
  بیمارستان: آزمایشگاه، اورژانس، اتاق مراقبت های ویژه، مطب ها و...

  محیط های اداری: پارتیشن بندی، دکوراسیون داخلی محیط های آموزشی، 

ادارات خصوصی، شـرکت هـا و سـازمان هـا
  هتـل: اتـاق هـا، البـی، حمـام مستـر، اتـاق مدیـریـت و...

  اماکن ورزشی: استخـر، باشگـاه ورزشی دولتـی و خصوصـی و...
  سـاختمان: اداری، تجـاری، مسکونـی و ویـال

سـالن کنفرانس،  فـودکــورت،  کافی شـاپ،  رسـتوران،  اماکن عمومـی:    

فـرودگاه، وسـایل نقلیه عمومـی و خصوصـی، طـال فروشـی، صرافی، نمایشـگاه 
اتومبیـل، فروشـگاه، اماکـن مقـدس، مـوزه و...
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هوشمندسـازی مراکـز آموزشی
ـــوان  ـــمند می ت ـــه های هوش ـــور از شیش ـــتفاده از ویدئوپروژکت ـــا اس ب
درصـــورت لـــزوم بـــه عنـــوان یـــک صفحـــه نمایـــش هوشـــمند 

ـــود.  ـــتفاده نم ـــات اس ـــت م ـــر در حال ـــش تصاوی ـــرای پخ ب
ــوان  ــه عنـ ــه ها بـ ــن شیشـ ــوان از ایـ ــت می تـ ــن قابلیـ ــا ایـ بـ
ـــن  ـــاختمان و همچنی ـــای س ـــگاه ها و نم ـــی در فروش ـــورد تبلیغات بیلب
ــات و  ــاق جلسـ ــب در اتـ ــش مناسـ ــه نمایـ ــوان صفحـ ــه عنـ بـ
مدیریـــت  اتـــاق  و  آموزشـــگاه ها  و  کنفرانـــس  ســـالن های 

اســـتفاده نمـــود.
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قابلیت استفاده از ویدئو پروژکتـور
بـــا اســـتفاده از ویدئوپروژکتـــور از شیشـــه های هوشـــمند می تـــوان 
ـــرای  ـــمند ب ـــش هوش ـــه نمای ـــک صفح ـــوان ی ـــه عن ـــزوم ب ـــورت ل درص

پخـــش تصاویـــر در حالـــت مـــات اســـتفاده نمـــود.
بـــا ایـــن قابلیـــت می تـــوان از ایـــن شیشـــه ها بـــه عنـــوان بیلبـــورد 
تبلیغاتـــی در فروشـــگاه ها و نمـــای ســـاختمان و همچنیـــن بـــه عنـــوان 
ـــس و  ـــالن های کنفران ـــات و س ـــاق جلس ـــب در ات ـــش مناس ـــه نمای صفح

آموزشـــگاه ها و اتـــاق مدیریـــت اســـتفاده نمـــود.
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مزایـای شیشه هـای هوشمند

هوشـمند  شیشـه های  خصوصـی:  حریـم  ایجـاد 
امـکان ایجـاد حریـم خصوصـی در بخش هـای مدیریتـی 

فراهـم می نمایـد. را  و مسـکونی  تجـاری  اداری، 

نفوذ پذیـری نـور در حالت مـات: حتی اگر شیشـه 
هوشـمند شـفاف نباشـد )در حالـت خامـوش( انتقـال نور 
از شیشـه بسـیار عالـی اسـت. پنجـره هوشـمند در حالت 
خامـوش مانند شیشـه شـفاف اجـازه عبور نـور را می دهد.

قابلیت تغییر شکل فوری در کمتر از صدم ثانیه: 
هنگامی که ولتاژ سوئیچ بین روشن و خاموش تغییر می کند، 
در کمتر از صدم ثانیه شیشه از حالت مات به شفاف و بالعکس 
بدون هیچ تاخیری تغییر حالت می دهد. این خاصیت شیشه 
هوشمند هنگامی که در صنایع نظامی و یا هوا فضا استفاده 

می شود یکی از عوامل کلیدی محسوب می گردد.

کنتــرل دمــا: شیشــه های هوشــمند بــا خاصیــت 
ــش باعــث  ــاورای بنف ــز و م ــادون قرم ــکاس اشــعه م انع

کاهــش دمــای ســمت داخلــی محــل نصــب ایــن 
ــردی  ــگام س ــده و در هن ــرم ش ــول گ ــه ها در فص شیش
هــوا بــا تغییــر حالــت، امــکان انتقــال اشــعه مــادون قرمــز 
کــه عامــل گرمایشــی محســوب می شــود را داده و باعــث 

ــردد. ــاختمان می گ ــل س ــش داخ گرمای

کنترل اشـعه ماورای بنفـش: پنجره های هوشـمند 
اشـعه مـاورای بنفـش را تـا 9۸ درصـد جـذب می کننـد و 

مانـع از انتقـال آن بـه محیـط داخل می شـوند.

پنجره هـای  خـواص  از  دیگـر  یکـی  صـدا:  عایـق 
هوشـمند عملکـر آنهـا به عنـوان عایـق صوتی می باشـد 
کـه تـا حـدودی باعـث محدودیـت عبـور صـدا می گردد. 

مقاومـت در برابـر نفوذ: چنانچه در شیشـه هوشـمند 
بـه صـورت تصادفـی بشـکند )در حـد خفیـف( یـا در آن 
حفـره ای ایجاد شـود، بـا توجه بـه خاصیت این شیشـه ها 
باعـث ترمیـم حفره بـه صورت محـدودی می شـوند، این 
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خاصیـت باعـث آزادی عمل در زمان تعویـض و یا ترمیم 
شیشـه شـده و ماننـد شیشـه های سـنتی تعویـض فوری 

شیشـه الزم نیست.

ـــه های  ـــن: شیش ـــیار پایی ـــداری بس ـــه نگه هزین
ـــد. ـــی دارن ـــرق بســـیار پایین هوشـــمند مصـــرف ب

جلوگیـری از پاشـش و خرد شـوندگی شیشـه 
درحـوادث: در صورت شکسـتن شیشـه های هوشـمند، 
و  پخـش  شیشـه  خرده هـای  سـنتی  شیشـه های  ماننـد 
پراکنـده و حادثـه سـاز نمی شـنود. شیشـه هوشـمند بـا 
سـاختاری کـه دارد باعـث نگهـداری تکه های شیشـه در 

کنـار هـم می شـود. 

ایمنـی و امنیـت: هنگامی که از شیشـه های هوشـمند 
در سـاخت شیشـه های چند الیـه و یا ضد گلوله اسـتفاده 
شـود ایـن قابلیـت بـه شیشـه داده می شـود تـا بـه لحاظ 
امنیتـی، در زمان الزم مات و  دارای سـاختار مسـتحکمی 

باشـد. ایـن نـوع شیشـه ها در سـفارتخانه ها، بانک هـا یـا 
در فروشـگاه هایی کـه احتیـاج بـه ضریـب امنیـت باالیی 

دارنـد قابل اسـتفاده می باشـند.

آســایش در محــل زندگــی: بــر خــالف پرده هــا و 
ــک  ــث تاری ــوند باع ــته می ش ــی بس ــه وقت ــا ک کرکره ه
شــدن محیــط می گردنــد، شیشــه های هوشــمند در 
ــی ــور طبیع ــتفاده از ن ــکان اس ــز ام ــوش نی ــت خام  حال

را به ما می دهند.

کاربری آسـان: شیشـه های هوشـمند دارای کاربردی 
بسـیار آسـان بـوده و با کلید هـای برق معمولـی و ریموت 

کنتـرل قابلیت خاموش و روشـن شـدن را دارند. 

طـــول عمـــر بـــاال: شیشـــه های هوشـــمند 
ـــد  ـــا مانن ـــداری آنه ـــوند و نگه ـــراب نمی ش ـــگاه خ هیچ
شیشـــه های معمولـــی می باشـــد. تنهـــا هزینـــه شـــما 

ــد. ــه می باشـ ــت شیشـ نظافـ
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الیه کریستال مایع
الیه رساناالیه رسانا
فیلم محافظ کریستال
الیه فیلم خارجى

الیه فیلم داخلى
شیشه

خاموش

الیه کریستال مایع
الیه رساناالیه رسانا
فیلم محافظ کریستال
الیه فیلم خارجى

الیه فیلم داخلى
شیشه

روشن

نحوه عملکرد شیشه هوشمنـد

عملکرد شیشه هوشمند در حالت خاموشعملکرد شیشه هوشمند در حالت روشن
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