Digitális fólia

BEVEZETÉS
A digitális - más néven intelligens vagy okos - fólia egy célszerűen üveg vagy plexi
felültre rögzíthető réteg, amely többfunkciós előnyökkel ruházza fel az alkalmazott térelválasztást. A fólia meglévő felületekre utólag is felhelyezhető. Működésének lényege, hogy elektromos áram hatására megváltoztatja átláthatóságát.
A PEDOT anyagnak köszönhetően 40 % energiát is megtakaríthat a besugárzott
hőből, elnyeli az UV sugarak 99%-át és az infrasugarak 90%-át. Figyelje meg otthonát vagy irodáját és a lehetőségek tárházát fogja látni a digitális vagy intelligens
fólia felhasználására. Az okosfólia hasznos és szórakoztató is egyben. Az okosfólia
vezérlése nem csupán hagyományos kapcsolókkal lehetséges, hanem akár a saját
mobil eszközéről, iOS és Android operációs rendszereken is.

Mi az az okosüveg?
Az intelligens üveg dinamikus, hagyja, hogy a hagyományosan
statikus anyag életre keljen és többfunkciós legyen. Ez a technológia lehetővé teszi a fény különféle formáinak vezérlését,
beleértve a látható fényt, az UV-fényt és az IR-t. Az üvegüveg
termékek olyan technológiákon alapulnak, amelyek lehetővé teszik az átlátszó anyagok (például üveg vagy polikarbonát) igény
szerint átlátszó árnyékoltá vagy teljesen átlátszatlanná válását.
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A fóliáról

Az okos fólia egy üveg felületre rögzíthető réteg, amely többfunkciós előnyökkel ruházza fel
azalkalmazott térelválasztást.

A fólia egy speciális kristállyal ellátott többrétegű
anyag, amelyet két oldalról egy-egy PET Polimer réteg
borít. Feszültségmentes állapotban a polimer molekulák rendezetlenek, a fólia ezért opálos, átláthatatlan.
Feszültség alatt molekulák egy irányba rendeződnek.
Ettől látjuk átlátszónak.

Szín: Fehér + 12 szín
Méret: 1500 mm x végtelen
Működtetés: Átlátszó (be) ; Átláthatatlan (ki)
Fényáteresztés: 75% (be) ; 25% (ki)
Átláthatóság: 95% (be) ; 5% (ki)
UV sugárzás elnyelése: 99%
INFRA sugárzás elnyelése: 90%
Reakcióidő: < 10mp
Feszültség: AC 60 - 230 V
Frekvencia: 50 - 60 Hz
Fogyasztás: 33 W/M2 (220V) ; <6w/m2 (60V)
Élettartam: < 50.000.000. bekapcsolás
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STANDARD
- 60 V -ról üzemeltethető transzformátorral
- Egyszerű telepítés
- Meglévő és új üvegfelületekre is
- Elsősorban beltéri felhasználásra - nem közvetlen
napra
- Akár fürdőszobába is
- Kiváló vetíthetőség
- Belátásgátlásra, térelválasztónak és betörésvédelemre is ajánljuk
- Többféle vezérlési lehetőség (Android, IOS, falikapcsoló, távirányító)
- Egyszerű karbantartás

PREMIUM
- 220 V-ról közvetlenül üzemeltethető
- Kiváló hőszigetelő (akár 20%)
- Digitális árnyékolóként is használható - közvetlen
napsugárzásnak kitehető
- Dinamikus képernyő, reklámfelület, interaktív kirakatnak is használható
- „Holo” képes vetíthetőség
- Többféle vezérlési lehetőség (Android, IOS, falikapcsoló, távirányító)
- Utólag is telepíthető

DELUX
- 60- 70 V- ról üzemeltethető transzformátorral
- 4 mm vastag, dupla edzett üveg közé laminálva
- Egyedi méretre gyártva
- Újépítésű ingatlanoknál, iroda épületeknél
ajánljuk
- Biztonsági üvegként, betörésgátlásra is használható (bank, pénzváltó)
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Előnyök
Priváttér elválasztás, „elektromos függöny”
A modern építészet térérzet növelő megoldásként nagy üvegfelületeket alkalmaz, ezért hasznos lehet az intelligens fólia használata.

Projektorral vetíthető felület
Projektorral vetíthető felületként a Digifol digitális fólia kiemelkedő képminőséget biztosít, így nem marad le a fontos részletekről.

Interaktív iroda vagy szoba
A digitális fólia jól integrálható IT eszközökkel, így interaktív helyiség kialakítására is alkalmas. (Érintőképernyő, TouchScreen)
Sokoldalú vezérelhetőség
Az okosfólia vezérlése nem csupán hagyományos kapcsolókkal lehetséges,
hanem akár a saját mobil eszközéről is, lehetővé teszi, hogy egyszerre több
üvegpanelt vezéreljen, beállíthatja az ütemezéseket, hogy automatikusan
vezérelje az intelligens üvegét, valamint a mozgásérzékelőket és a hangvezérlést. iOS és Android operációs rendszereken is.
Bel - és kültéri épület dekoráció
Az intelligens fólia bármilyen formára szabható, így modern és igényes dekoráció készíthető belőle. (Lézer gravírozás)

Kirakat reklám, marketing okosfóliával
A Digifol digitális fólia felhasználási lehetőségeinek csak a képzelet szab
határt. Látványos marketing megoldások kiváló alapanyaga. A kirakatüveg
teljes egészében vagy részben történő fóliázásával igény szerint megvetíthető
reklámfelületet kapunk.

Energiatakarékosság
A DigiFol Prémium speciális anyagnak köszönhetően 40 % energiát is megtakaríthat a besugárzott hőből, elnyeli az UV sugarak 99%-át és az infrasgrak
90%-át.
Pormentes szoba
Az okosfólia statikusan magához vonzza a levegőben lévő finom porszemcséket, ezért pormentes szoba kialakítására is ajánlott.
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Smartglass ajtók és válaszfalak
Legyen szó akár kis változásról, akár egy fürdőszoba újjáépítéséről,
a Smartglass tökéletes megoldás ahhoz, hogy mind tiszta, mind
funkcionális legyen. A rendelkezésre álló üvegrétegek vizuálisan
hozzáadhatnak helyet és több fényt biztosíthatnak, mint korábban.
Gyakran kisebbek a fürdőszobák, és speciális „osztóteret” igényelnek, hogy megőrizzék a magánélet védelmét.

Adatvédelem az irodában
Az irodai ablakokon, a tárgyalóteremben vagy az irodai partíciókban is használható, hogy gyorsan hozzon létre privát munka- és
találkozótereket.
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Privát Szféra az egészségügyben
Az átkapcsolható üvegtechnológia integrálása az orvosi létesítményekbe egy lenyűgöző dizájn esztétikát eredményez,
miközben betartja a csúcsminőségű egészségügyi szolgáltató
által előírt vízhatlan biztonsági előírásokat.

Az intelligens vagy okosfólia használatával jelentős mértékű energiát
takaríthat meg, ezért épületmenedzsment szempontjából érdemes
számolni vele.

Felhasználási javaslatok
KERESKEDELEM:
Tárgyalótermek, konferenciatermek, meglévő
ajtók és ablakok, irodai válaszfalak, vezetői irodák, ajtók, tolóajtók, tetőablakok, kiállítások és
rendezvények.
SZOLGÁLTATÓ ÉS VENDÉGLÁTÓIPAR:
Szállodai szobák adatvédelmi partíciói, fürdőszoba / hálószoba, adatvédelmi képernyő, külső
ablakok, ajtók, konferenciaközpont ablakok és
tetőablakok, bár- és éttermi képernyők, WC-fülkék, korlátok és erkélyek.
MAGÁN SZEKTOR:
Fürdőszoba elválasztó, meglévő ajtók és ablakok, vetítővászonok, ajtók, tolóajtók, tetőablakok, hajó vagy repülőgép ablakok.

SZEMÉLY ÉS VAGYONVÉDELEM:
Biztonsági ablakok (golyóálló üveggel), banki pénztárablak és biztonsági ablakok, látótáblák, bejárati
előcsarnok és cellás ajtók, ablakok.
SZÓRAKOZTATÓ IPAR:
Hátsó vetítővászonok, jellemzőképernyők, speciális
effektus panelek.
EGÉSZSÉGÜGY,OKTATÁS:
Óvoda, sürgősségi, műtőterem, klinikák, őrző ajtók,
adatvédelmi / korlátozott megtekintési területek.
RETAIL REKLÁM:
Vetítési képernyők,öltözők, interaktív kirakatok, innovatív média felület, megállító tábla.
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