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شیشه  دوجداره با ضریب تبادل حرارتی پایین
شیشه  مقاوم در برابر سرقت و زلزله 

شیشه  ضد گلوله و ایمن در برابر انفجار
شیشه  دکوراتیو

شیشه   هوشمند
شیشه ضد حریق

سازه های شیشه و فلز

شیشه با اشکال و رنگ های گوناگون همراه دیرینه ماست و نقش آن به 
مثابه جزئی کلیدی در معماری مدرن، چشم گیر و غیرقابل انکار است. 

شیشه حافظ ما ، بخشنده نور، روشنایی و زیبایی است و ما در ونوس 
شیشه خود را وقف آن کرده ایم تا با توجه به نیاز مشتریانمان، شیشه 

را فرآوری و عرضه نماییم.

در ایــن مختصر شــمارا با محصــوالت ونوس شیشــه به عنوان 
پیشرفته ترین و بزرگ ترین تولید کننده شیشه های ساختمانی در ایران 

آشنا می کنیم:

مقدمه 

شــرکت تولیدی ونوس شیشه در ســال 1383 فعالیت خود را در زمینه طراحی و تولید پیشرفته ترین 
شیشــه های ساختمانی و خودرویی آغاز نمود. این مجموعه در زمینی به وسعت  8۰/۰۰۰ متر مربع و 
زیر بنای 3۰/۰۰۰ متر مربع در شــهرک صنعتی شمس آباد ، با بهره گیری از مدرن ترین ماشین آالت 
و تجهیزات اروپایی و تیمی متخصص و توانا، یکی از برترین تولید کنندگان شیشــه های ساختمانی و 

خودرویی در ایران و منطقه خاور میانه محسوب می گردد.

واحد برگزیده کشوری سال 93
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

دفتر مرکزی
ونوس شیشه



این نوع شیشه )Switchable Glass( تنها با فشردن یک کلید از وضعیت مات 

به شفاف و بالعکس تغییر می یابد. این تغییر حالت به واسطه عبور جریان الکتریسیته 

رخ داده و باعث می گردد درصد عبور نور مرئی از 6۰% به حدود 77% افزایش یابد.

ونوس شیشه ، معتبرترین تولید کننده در داخل کشور است که این نوع شیشه را با 

نام تجاری V-Smart به بازار عرضه می دارد.  استفاده از مواد اولیه مرغوب و دانش 

فنی معتبر، ونوس شیشه را قادر ساخته است در زمانی کوتاه  این نوع شیشه را همراه 

با خدمات پشــتیبانی مناسب در اختیار مصرف کننده ایرانی قرار داده و محصوالت 

خود را به مدت  5 سال گارانتی نماید.

شیشه هوشمند

دفتر فروش شرکت ونوس شیشه

 V-Smart ویژگی های شیشه
• کنترل حریم شخصی در کوتاه ترین زمان ممکن 

 Ultra Clear امکان تولید با استفاده از شیشه های •
• امکان تولید در انواع رنگ، ضخامت و ساختارهای مختلف

• امکان عملکرد شیشه ها به صورت مجزا و متوالی
• قابلیت استفاده به صورت تک جداره و دوجداره 

• قابلیت بهبود خواص ایزوالسیون حرارتی و درجه ایمنی 
• عایق صوتی مناسب 

UV جلوگیری از ورود اشعه مضر •

اطالعات الکتریکی
VAC 80 - 70ولتاژ

Hz 60 - 50فرکانس

W/m2 8>مصرف الکتریسیته

second 0.1>زمان روشن شدن

اطالعات نوری
3% ± 60%درصد عبور نور در حالت خاموش

77%<عبور نور در حالت روشن



   PDLC به واسطه فیلم V-Smart  امکان کنترل حریم خصوصی را در کوتاه ترین زمان ممکن و به سادگی فراهم می آورد. این ویژگی شیشه  V-Smart شیشه
)کریستال مایع با آرایش ذرات نامنظم( می باشد که در ساختار این شیشه لمینیت به کار رفته است. ذرات پراکنده و بی نظم، نور را در جهات مختلف پراکنده کرده و 
باعث می شوند که شیشه مات به نظر رسد )حالت A(. هنگامی که جریان الکتریکی مناسب از فیلم  PDLC  عبور نماید، ذرات کریستال مایع همسو و منظم شده و 

.)B در نتیجه نور بدون پراکنده شدن، از فیلم عبور کرده و شیشه شفاف به نظر می رسد )حالت

موارد استفاده
مراکز تجاری و اداری :

پارتیشن، اتاق های کنفرانس، اتاق مدیریت، پرده نمایش تصویر از پشت
با باالترین کیفیت

ساختمان های مسکونی:
پنجره، نما،سقف، پارتیشن،دور دوشی، سرویس های بهداشتی

بیمارستان ها و مراکز درمانی:
اتاق عمل و جهت جداسازی تخت ها و اتاقک های ارائه خدمات پزشکی

هتل ها:
جداسازی فضای حمام و سرویس بهداشتی از  فضای داخل اتاق هتل

استفاده به عنوان پرده  نمایش تصویر از پشت
شیشه  V-Smart می تواند به عنوان یک پرده ی نمایش تصویر از پشت با باالترین 
کیفیت مورد اســتفاده قرار گیرد که این امر به دلیل خواص کریســتال مایع است 
که تضاد )کنتراست( باالیی را به وجود می آورد. مزیت شیشه V-Smart بر دیگر  
 V-Smart پرده های نمایش تصویر در این است که ویدئو  پروژکتور در مقابل شیشه
و در سمت مخالف تصویر قرار می گیرد.  با استفاده از این ویژگی، می توان شیشه ی 
ویترین فروشــگاه ها  را با تبدیل شیشه به صفحه نمایش، به ابزار تبلیغاتی تبدیل 
نمود. سینماهای خانگی، سالن های سرگرمی و غیره از جمله کاربردهای بسیاری 

هستند که شیشه  V-Smart می تواند در آنها مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات فنی
3۰۰۰ میلیمتر  x2۰۰۰ :حداکثر ابعاد تولیدی •

• کنترل عملکرد شیشه ها:   •   کلید        •   ریموت       •   دیمر
• شرایط دمای محیطی: )5۰+  تا  1۰- درجه سانتیگراد(

A B  در حالت خاموشدر حالت روشن

پلیمر

کریستال مایع

شیشه

ITO-PET
طلق

نمایش ساختار الیه  اِی شیشه 

طلق شفاف

کریستال مایع

شیشه

ITO-PET فیلم    

V-Smart


