
FOLIE COMUTABILĂ 

Caracteristici 

FOLIA COMUTABILĂ este o folie opacă de aproximativ 0.4 mm grosime, din poliester, ce conține 

cristale lichide dispersate şi straturi conductive de polimeri. Conectată la o sursă de curent electric, 

folia devine instantaneu  transparentă. Suprafața revine la starea sa opacă atunci când sursa de 

curent este întreruptă.  

Împreună cu folia se livrează şi barele de cupru necesare sistemului. Este obligatoriu ca pentru 

conectarea sistemului la sursa de curent electric să se folosească echipamentul original. 

 

FOLIA COMUTABILĂ a fost concepută pentru fabricarea de sticlă comutabilă, în principal pentru 

utilizarea în spații interioare. Filmul comutabil este disponibi în variantă auto-adezivă (se lipește pe 

orice sticlă existentă) sau în variantă fără adeziv, ideală 

pentru sticlă laminată sau geam termopan.  

Aflată în starea sa opacă, sticla cu folie comutabilă poate 

fi folosită ca un ecran de proiectie din spate, cu un unghi 

de vizionare de 180, pe ambele părți ale suprafeței. 

 

Acest produs inovativ a devenit o atracție, o soluție 

inteligentă pentru nenumărate aplicații, cum ar fi: 

compartimentarea semipermanentă a încăperilor, a 

sălilor de conferinţe sau reuniuni, pentru standuri 

expoziționale, ghișeele băncilor, vitrine (dacă nu este 

expusă la temperaturi ridicate sau lumină directă a 

soarelui), săli de așteptare în gări, aeroporturi, saloane şi restaurante.  

 

Mod de prezentare 

Folia este disponibilă sub formă de role de 1.15m lățime x 5m lungime (maxim) sau poate fi tăiată la 

dimensiunea necesară.  

 

Parametrii de funcționare 

Voltaj: AC 110V, 50 sau 60 Hz . 

Consum de putere: 5 W/m2 la 110V, 50 Hz, la temperatura camerei . 

Timp de raspuns: mai puțin de o secundă pentru a obține oricare dintre cele două stări (opacă sau 

clară). 

Temperatura operațională: între -15 ° C la 50 ° C. 

 

Instalarea  

Instalarea trebuie făcută de personal specializat, în deplină conformitate cu instrucțiunile de 

instalare furnizate.  Clienţii şi instalatorilor trebuie să țină cont de specificaţiile produsului şi de 

modurile de manipulare și depozitare. FOLIA COMUTABILĂ trebuie să fie conectată la reţeaua de 

alimentare doar cu unitatea de alimentare proprie (originală). 

 



APLICAȚII 
 
 Sectorul spațiilor de birouri și cel comercial reprezintă cea mai mare piață pentru sticla și filmul 

comutabil, multe dintre cele mai mari companii ale lumii optează pentru utilizarea sticlei 

comutabile. 

 

 
 

 
 

 Domeniul residențial. De ce să nu instalăm sticlă sau film comutabil acasă? Aplicațiile includ 

pereți de partiționare, ferestre/geamuri exterioare, panouri, pereți de sticlă de la cabine de duș, 

uși, etc.  

 

 

 Aplicații specialist: studiouri TV de știri, rezerve de spital, cabinete medicale, cabinete 

cosmetice, etc. 



 
 

 
 Ecran HD: în starea sa mată, sticla sau filmul comutabil pot fi folosite și drept ecran HD pentru 

proiecție din spate, fiind adesea utilizate pentru proiecția de filme, în biserici și în muzee. 

 

 
 

 


