
Turvalasit
vahinkoja, Uv-säTeilyä  

ja äänTä vasTaan. 

DIM Glass
KORKEALAATUISET ÄLYLASIT

KOTIMAISENA AVAINLIPPUTYÖNÄ 



Kotimainen, laadukas ja kestävä älylasi, joka
korvaa pölyä keräävät verhot ja kaihtimet

Lasiliiri DIM Glass -älylasi on hyvin huolellisen tuotekehityksen tulos. 
Rakenne muodostuu kahdesta lasista ja lasien väliin laminoiduista 
kalvoista. Laminointi tapahtuu rakenteellisesti vahvalla ja sään- 
kestoltaan erinomaisella EVA-laminoinnilla. Sandwich-rakenteen 
keskellä sijaitsevan elektrokromaattisen PDLC-kalvon (sähkö- 
virtaan reagoivan nestekidekalvon) ansiosta elementti saadaan
täysin läpinäkyväksi heikon sähkövirran avulla. Koska kalvo on 
(mahdollisesti karkaistujen) lasien välissä, se on lähes täydellisesti
suojattu mekaaniselta kulumiselta, rasitukselta ja ilkivallalta. Näin 
ollen Lasiliirin kotimainen älylasiratkaisu ei ole altis häiriöille. Lasit 
ovat rivikytkettävissä. Elementtien asentaminen on hyvin nopeaa. 

Elementtien sivut eivät tarvitse puisia tai metallisia puitteita. Pitkät 
ja yhtenäiset lasiseinäpinnat voidaan toteuttaa vaivattomasti DIM 
Glass -ratkaisuna. Sävyvaihtoehdot ovat tällä hetkellä harmaa 
ja opaali (kuvissa opaali). Sävyn määrittää elektrokromaattinen 
kalvopaketti. DIM Glass on erinomainen ratkaisu myös näyttäville 
graafisille laseille, eli Print Glass -ratkaisuille. Lasiliiri DIM Glass 
soveltuu erinomaisesti myös oviteollisuuden vaativiin tarpeisiin.

Säänkestävä älylasi, joka soveltuu
kaikkiin kohteisiin, sisälle ja ulos 

Ikkunoiden tarjoama näkyvyys ja luonnonvalon hyödyntäminen 
on aina kaivattu ominaisuus. Välillä myös yksityisyys on tarpeen. 
Kotimainen älylasi tarjoaa helpon ja nopean tavan saavuttaa 
yksityisyys. Ratkaisu tarjoaa myös nopean ja helpon tavan luoda 
hetkellinen näköyhteys tilasta toiseen. Erittäin hygienisinä ja pölyä 
keräämättöminä älylasit ovatkin suosittuja mm. sairaaloissa sekä 
edustavimmissa neuvottelu- ja toimitiloissa. 

Älylasi on vuosien kehitystyön jälkeen yleistymässä hotelleissa, 
toimistoissa, sairaaloissa, oppimisympäristöissä sekä kodeissa. 
Älylaseja on aiemmin tavattu lähinnä lentokoneissa, veneissä sekä 
edustavimmissa hotelleissa. Kokenut tekninen neuvontamme auttaa 
kaikissa Lasiliiri DIM Glass -ratkaisuihin liittyvissä kysymyksissä. 
Haluamme kanssasi varmistua parhaasta kustannustehokkuudesta 
sekä teknisestä ja visuaalisesta laadusta.



Lasiliiri DIM Glass on käytännöllinen turvalasiratkaisu, joka
laminoituna rakenteena eristää ääntä hyvin. DIM Glass -ratkaisut 
voidaan toteuttaa myös antimikrobisilla SaniTise -laseilla, jotka
puhdistuvat automaattisesti hygienisemmiksi, hyödyntäen valon 
UV-säteilyä. Ei ole tavatonta, että mm. ostoskeskuksissa lasipintoihin 
kosketaan jopa tuhansia kertoja vuorokaudessa. Antimikrobisuutta 
voidaan tänä päivänä pitää yhtenä turvalasin moderneimmista 
ominaisuuksista, taistellessamme viruksia ja bakteereja vastaan.

Lasiliiri DIM Glass on ohjattavissa monella tapaa. Lasin vaihtuvaa 
läpinäkyvyyttä voi määrittää liiketunnistin, ajastettu toiminto, 
kaukosäädin, mobiilipäätelaitteeseen ladattu ohjelma tai vaikkapa 
katkaisin – esimerkiksi valokatkaisimen yhteyteen sijoitettuna. 

Kotimaista laatua aina
kilpailukykyiseen hintaan

Kotimainen DIM Glass on odotettu uutuus, joka toimii näyttävänä 
ratkaisuna monissa edustavissa kohteissa. Elementti on lepo-
tilassa läpinäkymätön, eikä kuluta virtaa. Vakiopaksuudet ovat 
10-14 mm. Läpinäkyvyyden ylläpitoon elektrokromaattinen 
PDLC-kalvo tarvitsee vain vähän energiaa; 5 W/m². Se kestää jopa 
satoja tuhansia aktivointeja – jollaiseen kaihtimet tai verhot tuskin 
pystyisivät. Energiatehokas DIM Glass on parhaimmillaan suurina 
pintoina. Lasiliirin älylasi soveltuu upeaksi projisointipinnaksi
multimedialle. Ratkaisun avulla voidaan suurellekin kuvapinta-
alalle projisoida näyttävää videokuvaa, joka voi alle sekunnissa
vaihtua läpinäkyvyyteen – ja taas takaisin liikkuvaksi kuvaksi.
Lasiliiri DIM Glass luo unohtumattoman ensivaikutelman. 
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Lasiliiri Oy:n tuotteet ovat tunnettuja ja ne 
on testattu puolueettomasti. Valmistamme ne 
kansainvälisten tuotestandardien mukaisesti 
ja ne ovat FI-sertifioituja. 

Toimintajärjestelmämme on sertifioitu 
ISO 9001:2008 mukaan. Tuotteiden takuut 
vahvistetaan Suomen Tasolasiyhdistys ry:n 
voimassaolevien takuuehtojen mukaisesti. 
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