Inovacija v osvetlitvi z dnevno svetlobo

BROŠURA S PRIMERI ZA POSLOVNE IN STANOVANJSKE STAVBE

Revolucionarna tehnologija
za večjo učinkovitost
➊

Tehnologija Raybender® 3000*

• Patentirana leča v obliki kupole za prestrezanje dnevne svetlobe
• Preusmerja sončno svetlobo z nizkim vpadnim kotom
• Odbija premočno poletno opoldansko sončno svetlobo
• Enakomerna osvetlitev tekom celega dneva
➋

Odbojna ploskev LightTracker™

• Patentirana odbojna ploskev znotraj kupole
• Preusmerja zimsko sončno svetlobo z nizkim vpadnim kotom
• Zvišuje količino ujete svetlobe in tako omogoča boljšo osvetlitev
• Zagotovljena učinkovitost tekom celega leta
➌

Odbojna cev Spectralight® Infinity

• Cev z najvišjo učinkovitostjo odboja svetlobe na svetu
• Spektralna odbojnost znaša 99,7%
99,7 %

• Omogočena je najboljša reprodukcija barv
• Prenos sončne svetlobe na razdalji 15 m
➍
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Načrtovana razpršitev svetlobe

• Preprečuje prenos UV svetlobe
• Optične leče zagotavljajo vrhunsko razpršitev svetlobe
• Zasnovano za doseganje čimvečjega vizualnega ugodja
*Na voljo pri izdelkih serije Brighten Up®
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SOLATUBE.SI

Sistem za osvetlitev z dnevno svetlobo Solatube®

Območje PRESTREZANJA
Kupola prestreže sončno svetlobo
in jo usmeri navzdol v cev.

➊

Območje PRENOSA
Sončna svetloba je usmerjena navzdol
skozi podstrešje.

➋

➌

V vsakem izdelku Solatube® boste odkrili vrsto inovativnih
tehnologij, ki kljubujejo našim običajnim predstavam.
Tehnologija v kupoli skorajda podvoji efektivno
površino za prestrezanje dnevne svetlobe (Effective

➍ Območje RAZPRŠEVANJA

Sončna svetloba se razprši po prostoru.

Daylight Capture Surface - EDCS), če jo primerjamo
z običajnimi prozornimi kupolami, ki se uporabljajo v
“cevnih strešnih oknih”. Naša zaščitena tehnologija odbojne cevi
uporablja revolucionarno večplastno polimerno površino, ki odbija več svetlobe
kot so fiziki mislili, da je mogoče. Pravzaprav je to najbolj odbojen material na svetu, pri katerem niso uporabljene okolju škodljive kovine.
Optične leče dajejo projektantom možnost osvetljevanja z dnevno svetlobo, ki je doslej še niso imeli. To je sistem za osvetlitev z dnevno
svetlobo Solatube®.
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Zasnova, ki zagotavlja
brezskrbno uporabo
Ko smo načrtovali naše izdelke Solatube®, nismo imeli v mislih le dnevne svetlobe. Navsezadnje se v snovanju sistema za osvetlitev z dnevno
svetlobo skriva mnogo več kot je vidno očem. Naši inženirji so se poglobili tudi v najmanjše podrobnosti in zasnovali izdelke, ki so odporni
na udarce, ki ne zahtevajo veliko vzdrževanja in katerih vgradnja je izredno enostavna celo ko naletimo na težavne ovire. Rekli bi lahko, da
prav v vsak sistem za osvetlitev z dnevno svetlobo Solatube® vgradimo garancijo brezskrbne uporabe. Pa to niso le besede, temveč to res tudi
storimo.
KUPOLA
Kupole Solatube® so izdelane z brizgalnim vlivanjem
akrilnega stekla, ki je odporno na udarce. Njegova
posebna sestava vključuje zaščito pred ultravijolično
svetlobo z valovno dolžino do 380 nanometrov, s
čimer je preprečeno tisto sončno sevanje, ki povzroča
bledenje barv in tudi kožnega raka. Edinstvena
geometrija kupole omogoča kar največje prestrezanje
svetlobe ter preprečuje nabiranje prahu na njeni
površini. Naravne padavine v obliki dežja in rose
pripomorejo k ohranjanju čistosti kupole.

STREŠNA OBROBA
Puščanje na mestu prehoda skozi streho preprosto ni
dopustno, zato smo zasnovali krožno strešno obrobo,
ki zanesljivo odvaja vodo. Naša revolucionarna obroba
je izdelana iz enega kosa in nima nobenih spojev,
ki bi se lahko odprli zaradi toplotnega raztezanja in
krčenja, s čimer postavlja nova merila na področju
izdelave vodotesnih sistemov obrob.
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KOTNI NASTAVKI
Standardni element vseh sistemov za osvetlitev z
dnevno svetlobo Solatube® so kotni nastavki, katerih
montaža je enostavna in omogočajo hitro prilagajanje
poteka cevi mimo različnih ovir na podstrešju.
Zahvaljujoč odličnim odbojnim lastnostim površine
Spectralight® Infinity v notranjosti cevi vam ne bo
treba sklepati kompromisov glede prenosa svetlobe
niti pri uporabi opcijskih nastavkov za kote
od 0° do 90°.

SISTEM ZA ODVAJANJE VLAGE
Možnosti kondenzacije vlage v cevnih sistemih za
osvetlitev z dnevno svetlobo se praktično ne moremo
izogniti. Vendar to še ne pomeni, da ne obstaja tudi
rešitev. Vsak sistem za osvetlitev z dnevno svetlobo
Solatube® je izdelan s tovarniško vgrajenimi tesnili,
ki zagotavljajo minimalen vdor zraka v notranjost
sistema. Poleg tega pa naš sistem za odvajanje vlage
spelje vlago v poseben kanal pod kupolo in od tam
preko posebej oblikovanih izhodnih odprtin na
prosto.

MONTAŽA
Odličen izdelek je dober le toliko, kolikor
je dobra njegova montaža. Zato smo z
uporabo manjšega števila delov in predhodno
sestavljenih sklopov montažo poenostavili bolj
kot kdajkoli. Prav ta enostavnost pa zagotavlja
tudi cenovno ugodno in kakovostno montažo.

PREDPISI IN ATESTI
Zagotavljamo vam, da lahko sistem za osvetlitev z dnevno svetlobo
Solatube® brez vsakršnih nevšečnosti uporabite pri vašem projektu. Sistemi
za osvetlitev z dnevno svetlobo Solatube® so bili potrjeni s strani vseh večjih
ustanov za preverjanje in potrjevanje gradbenih proizvodov, kot so:
• A440-05 (AAMA/WDMA/CSA)
• ICC
• Florida Building Code/High Velocity Wind Zone
• City of Los Angeles
• Texas Department of Insurance
• ENERGY STAR®/NFRC
• BBA, Velika Britanija

SOLATUBE.SI str. 5

Serija Brighten Up®

Solatube 160 DS (250 mm)
Solatube 290 DS (350 mm)

Popolnoma novi sistemi za osvetlitev z dnevno svetlobo Solatube® 160 DS in 290 DS postavljajo nova
merila kakovosti in učinkovitosti, ki doslej še nikoli niso bila dosežena. Ta dva modela se odlikujeta
z našo patentirano tehnologijo Raybender® 3000 in z odbojno ploskvijo LightTracker™ in tako
zagotavljata efektivno površino za prestrezanje dnevne svetlobe (Effective Daylight Capture Surface EDCS), ki je znatno višja kot pri naših prejšnjih modelih Solatube® s premerom 250 mm in 350 mm
ter je skoraj dvakrat večja kot pri posnemanih izdelkih podobne velikosti. S tema visoko učinkovitima
modeloma, katerih montaža je zelo enostavna, lahko osvetlimo temnejše notranje prostore ali pa večje
in razsežnejše prostore, kjer lahko z uporabo več enot ustvarimo edinstven arhitekturni učinek.

Primerno za:
• Kopalnice / toaletne prostore
• Veže / hodnike
• Večnamenske sobe
• Delovne sobe / domače pisarne
• Kuhinje
• Jedilnice
• Garderobe
• Stopnišča/ vetrolove
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Serija Brighten Up® • Razpršilniki

Solatube 160 DS (250 mm)
Solatube 290 DS (350 mm)

Serija Brighten Up® nudi možnost izbire dveh razpršilnikov – difuzorjev, zasnovanih z našimi lastno
razvitimi lečami za visoko učinkovito razprševanje svetlobe. Vsaka ima elegantno zaključno obrobo s
tankim profilom. Te privlačne in elegantno oblikovane razpršilnike lahko brez vidnih pritrdil vključimo
v večino stropnih površin in tako ustvarimo enovit videz stropa.

Razpršilnik Vusion™
Za izjemno učinkovito razprševanje
svetlobe izberite razpršilnik Vusion™, ki
se skladno zlije s površino stropa. Sodobna
oblika je skladna z večino notranjih
ureditev, poleg tega pa zagotavlja sij
naravne svetlobe.

Razpršilnik OptiView®
Predstavlja vrhunec v oblikovanju razpršilnikov.
Ta tehnološko najnaprednejši razpršilnik
uporablja sistem Fresnelovih leč, preko katerih
v prostor pošilja kristalno čisto dnevno svetlobo
in nudi edinstven pogled na nebo.

Možnosti izbire razpršilnikov in leč z različnimi svetlobnimi učinki

Leča z učinkom
naravne svetlobe

Leča z učinkom
tople svetlobe

Leča z učinkom
mehke svetlobe

Leča z učinkom tople
razpršene mehke svetlobe
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Serija Brighten Up® • Strešne obrobe

Solatube 160 DS (250 mm)
Solatube 290 DS (350 mm)

Strešne obrobe Solatube® so na voljo za praktično vse vrste streh in njihovih naklonov, kar omogoča
enostavno in hitro vgradnjo. Strešne obrobe zagotavljajo popolno zaščito in ustvarjajo privlačen videz
strehe. Izdelane so iz enega kosa, brez vsakršnih spojev, zato zagotavljajo brezhibno tesnjenje. Obrobe za
poševne strehe zagotavljajo optimalen položaj cevi za prestrezanje dnevne svetlobe na poševnih strehah.

Opečni in cementni strešniki

Univerzalni strešniki

Poševne strehe

Ravne/malo nagnjene strehe

4:12 - 12:12

0:12 - 3:12

• Na voljo so modeli za ravne ali poševne strehe.
• Za osnovo uporabite standardno obrobo
za poševne strehe ali standardno obrobo za
ravne strehe.

Podaljški strešne obrobe
• Uporabite jih za zvišanje položaja kupole
Solatube na strehi, če se na primer želite izogniti
snegu, vodi ali senci zaradi ovir na strehi.
• Pri naročilu cevi Spectralight® Infinity
morate upoštevati dodatno dolžino cevi,
ki bo zadoščala za višino podaljška
strešne obrobe.

• Uporabite na strehah z majhnim naklonom
ali na ravnih strehah.
Na voljo v dveh višinah: 100 mm in 150 mm.
• V območjih, kjer lahko zapade več snega in
na strehah poslovnih stavb, uporabite višino
150 mm.

• Na voljo so podaljški naslednjih
dolžin: 50 mm, 100 mm, 300 mm,
600 mm, 900 mm in 1200 mm.
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50-mm podaljšek obrobe, montiran na
strehi, pokriti s strešniki

Serija Brighten Up® • Dodatna oprema
Podaljševalne cevi Spectralight® Infinity
Podaljševalne cevi lahko dodajamo po odsekih dolžine
400 mm ali 600 mm za prenose na večje razdalje, ne
da bi pri tem ogrozili učinkovitost. Skrivnost leži v
odlični odbojnosti cevi Spectralight® Infinity, ki nima
konkurence. Zaradi tega lahko
izvajamo tudi zavoje cevi do kota 90°
ter dosegamo dolžine cevi do 9 m.

Solatube 160 DS (250 mm)
Solatube 290 DS (350 mm)

Kompleti za prezračevanje Ventilation Add-On Kit
(samo za 160 DS)

S pomočjo tega inovativnega dodatka lahko v enem
stropnem elementu združimo dve funkciji, zaradi česar
zmanjšamo število vgrajenih elementov na stropu
in zagotovimo njegov elegantnejši videz. (Strešna
prezračevalna kapa je naprodaj posebej.)

Strešna prezračevalna kapa
Kapa se uporablja skupaj s kompletom za
prezračevanje (kadar ni na voljo drugih
prezračevalnih odprtin). Opremljena je s
težnostno loputo, ki preprečuje povraten
tok zraka.
Ravna podaljševalna cev

Podaljševalna cev za kote do 90°

Senčilo z nastavljivo loputo za zatemnitev dnevne svetlobe
S pomočjo inovativne lopute za zatemnitev dnevne
svetlobe* lahko z enostavnim pritiskom na stikalo
uravnavate količino dnevne svetlobe, ki vstopa v prostor,
saj ni nujno, da ves čas potrebujete vso razpoložljivo
svetlobo. Naša patentirana dvokrilna nastavljiva loputa
uravnava količino prepuščene svetlobe.
• Idealno za spalnice, multimedijske sobe in pisarne.
• Stensko stikalo omogoča enostavno nizkonapetostno
krmiljenje lopute.
*Patent 7,082,726

Komplet z dodatnim motorjem za prezračevanje. Uporabite ga skupaj s
kompletom za prezračevanje, kadar je zaradi večje dolžine cevi potrebna večja
hitrost zraka.

Komplet za vgradnjo luči
Kadar je sistem za osvetlitev z dnevno svetlobo
Solatube® opremljen s kompletom za vgradnjo luči,
je omogočeno tudi prižiganje luči v nočnem času.
Komplet za žarnico
Naš komplet za žarnico omogoča uporabo ene žarnice
z močjo do 75 W.

Senčilo z loputo za zatemnitev dnevne svetlobe uporabite
za brezstopenjsko uravnavanje želene količine svetlobe, kar
je primerno za pisarniške prostore in spalnice. (Stikalo je
naprodaj posebej.)

Komplet s stikalom za zatemnitveno loputo (naprodaj
posebej)
Vsebuje dvopolno prevesno stikalo, stensko ploščo ter
priključni kabel dolžine 4,5 m. Z enim stikalom lahko
upravljamo več loput za zatemnitev dnevne svetlobe.

Kompaktna fluorescenčna sijalka
Naš nastavek za energijsko varčno kompaktno
fluorescenčno sijalko omogoča uporabo ene sijalke
z močjo 26 W.

Izolacijski nastavek za strešno obrobo

Zaščitni trak roba kupole

Ta izolacijski nastavek pripomore k manjši nevarnosti
kondenzacije vlage v notranjosti strešne obrobe,
do katere lahko pride v hladnejšem vremenu, če
ima vlažen notranji zrak dostop do strešne obrobe.
Izolacijski nastavek položimo pod strešno obrobo in
skozi njegovo odprtino potisnemo zgornjo cev.
Na ta način ustvarimo zatesnitev, ki preprečuje, da bi
notranji zrak prišel do kovinske strešne obrobe.

Zaščitni trak roba kupole je treba
uporabiti na strehah, pri katerih je
zahtevana požarna odpornost.

Izolacijski nastavek za strešno obrobo
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Serija Brighten Up® • Primeri vgradnje

Pred vgradnjo
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Z vgrajenim Solatube® sistemom

Solatube 160 DS (250 mm)
Solatube 290 DS (350 mm)

Serija Brighten Up® • Primeri vgradnje

Solatube 160 DS (250 mm)
Solatube 290 DS (350 mm)
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Serija Brighten Up® • Primeri vgradnje
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Solatube 160 DS (250 mm)
Solatube 290 DS (350 mm)

Serija Brighten Up® • Primeri vgradnje

Solatube 160 DS (250 mm)
Solatube 290 DS (350 mm)
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Serija SolaMaster® (530 mm)

Solatube 330 DS-C, 750 DS-C
Solatube 330 DS-O, 750 DS-O

Za osvetlitev razsežnejših prostorov potrebujemo več naravne svetlobe, zato smo zasnovali serijo
SolaMaster®. Ti sistemi za osvetlitev z dnevno svetlobo se odlikujejo z najbolj učinkovito efektivno
površino za prestrezanje dnevne svetlobe (Effective Daylight Capture Surface - EDCS) in imajo
cev z največjim premerom ter patentirano odbojno ploskev LightTracker™, ki omogoča učinkovito
prestrezanje dnevne svetlobe. Z našimi visoko učinkovitimi cevmi Spectralight® Infinity lahko ti sistemi
ponesejo naravno svetlobo globoko v notranjost stavb, kjer je bilo razkošje naravne svetlobe le redko
dosegljivo.

Solatube 330 DS-C (enojna kupola)
Solatube 750 DS-C (dvojna kupola)
Premer cevi 530 mm

SISTEM ZA SPUŠČENE STROPE
Sistema Solatube 330 DS-C in 750 DS-C sta opremljena s patentiranim prehodnim
elementom, ki zvezno preide iz okroglega preseka cevi na kvadratno obliko
razpršilnika. Prehodni element se zlahka prilega v standardni raster stropnih
nosilcev. Modularna zasnova sistema Solatube® omogoča enostavno prilagajanje
morebitnim kasnejšim spremembam prostorov. Za vgradnjo v spuščene strope
je prehodni element opremljen z možnostjo samodejnega oblikovanja obrobe,
zaradi česar odpade potreba po posebni izdelavi obrob.

Primerno za:

• Pisarne
• Trgovske centre / prodajne salone
• Šole / vrtce
• Prostore za druženje
• Bolnišnice / zdravstvene ustanove
• Druge javne ustanove
• Stopnišča / veže
• Nizkoenergijske objekte

Solatube 330 DS-O (enojna kupola)
Solatube 750 DS-O (dvojna kupola)
Premer cevi 530 mm

PROSTO VISEČI SISTEM
Sistema Solatube 330 DS-O in 750 DS-O omogočata visoko učinkovito
osvetlitev z dnevno svetlobo v prostorih brez spuščenih stropov.
Uporabljata cevi Spectralight® Infinity, po katerih pripeljemo učinkovito
razpršeno dnevno svetlobo mimo konstrukcijskih elementov, ki bi sicer
absorbirali precejšen delež te svetlobe. Tudi same strešne odprtine so
lahko precej manjše kot pri običajnih strešnih svetlobnikih. Poleg tega
je sistem zelo primeren za naknadno vgradnjo, saj ga lahko montiramo
s strehe in za to ne potrebujemo nobenih notranjih odrov ali dvigalnih
naprav.
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Primerno za:

• Skladišča
• Industrijske / proizvodne obrate
• Športne dvorane
• Podstrešne prostore
• Trgovske centre

Serija SolaMaster® (530 mm)

Solatube 330 DS-C, 750 DS-C
Solatube 330 DS-O, 750 DS-O
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Diagram prikazuje primerjavo relativne svetilnosti (v lumnih) sistemov 330 DS in 750 DS, v Denverju, ZDA.

Solatube 330 DS-O in 330 DS-C

Solatube 750 DS-O in 750 DS-C

z dvojno kupolo

330 DS-O in 330 DS-C (akrilna kupola, odbojna ploskev LightTracker™, razpršilnik OptiView®).
750 DS-O in 750 DS-C (Raybender® 3000 tehnologija, notranja kupola, razpršilnik OptiView®).
Dolžina odbojnih cevi Spectralight® Infinity za oba sistema je bila 3,05 m.
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Serija SolaMaster® • Razpršilniki

Solatube 330 DS-C, 750 DS-C
Solatube 330 DS-O, 750 DS-O

Skrbno oblikovani in natančno izdelani razpršilniki sistemov Solatube 330 DS in 750 DS so zasnovani
za doseganje optimalnega razprševanja velike količine dnevne svetlobe, ki se učinkovito prenaša preko
naših odbojnih cevi Spectralight® Infinity z zaščiteno tehnologijo. Ti razpršilniki nudijo številne
možnosti tudi z vidika oblikovanja, saj se lahko skladno zlijejo s površino stropa ali pa poudarjeno
izstopajo.

Razpršilnik OptiView®
Inovativno oblikovanje našega razpršilnika
OptiView® zagotavlja kristalno čisto
naravno dnevno svetlobo. Raster
posameznih Fresnelovih leč nudi edinstven
pogled na nebo ter zagotavlja visoko
učinkovito razprševanje svetlobe, ki nima
konkurence.

OptiView® razpršilnik za viseči sistem

OptiView® razpršilnik za spuščene strope

Prizmatični razpršilnik
Prizmatični razpršilnik je primeren za
posnemanje videza in sloga običajnih
stropnih svetil, saj se skladno zlije
praktično z vsako notranjo ureditvijo
prostora in zagotavlja široko razprševanje
naravne svetlobe.

Prizmatični razpršilnik za spuščene strope
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Prizmatični razpršilnik za viseči sistem

Serija SolaMaster® • Strešne obrobe

Solatube 330 DS-C, 750 DS-C
Solatube 330 DS-O, 750 DS-O

Bogata izbira strešnih obrob zagotavlja vodotesno in enostavno vgradnjo na praktično vse vrste streh in
njihovih naklonov. Obrobe Solatube® za samostojno montažo odpravljajo potrebo po izdelavi dragih
podstavkov in jih lahko brez težav vključimo v sistem kritine.

Samostojna montaža

Montaža na podstavku

• Na voljo so obrobe z višinami 200 mm in 280
mm, ki se uporabljajo na poševnih ali ravnih
strehah.
• Priporočljive so za uporabo na ravnih strehah
poslovnih stavb, da z njimi zadostimo zahteve
po višini elementov nad ravnino strehe.

• Uporabite na poševnih ali ravnih strehah s
poljubno kritino in s predhodno izdelanim
lesenim ali prefabriciranim kovinskim
podstavkom.

Podaljški strešne obrobe
• Uporabite jih za zvišanje položaja kupole Solatube® na strehi, če se npr. želite
izogniti snegu, vodi ali senci zaradi ovir na strehi.
• Pri naročilu cevi morate upoštevati dodatno
dolžino cevi, ki bo zadoščala za
višino podaljška strešne obrobe.
• Na voljo so podaljški
naslednjih dolžin:
300 mm, 600 mm,
900 mm in 1200 mm.
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Serija SolaMaster® • Dodatna oprema

Solatube 330 DS-C, 750 DS-C
Solatube 330 DS-O, 750 DS-O

Senčilo z loputo za zatemnitev dnevne svetlobe

Podaljševalne cevi Spectralight® Infinity

Loputo za zatemnitev dnevne svetlobe* uporabite za
brezstopenjsko uravnavanje želene količine svetlobe.
Možna je priključitev na električno napajanje z
izmenično napetostjo od 90 do 277 V. Loputa je
najprimernejša za uporabo v sejnih sobah, učilnicah in
pisarniških prostorih.

Podaljševalne cevi lahko dodajamo po odsekih
dolžine 600 mm za prenose na večje razdalje, ne
da bi pri tem ogrozili učinkovitost. Skrivnost leži
v odlični odbojnosti cevi Spectralight® Infinity,
ki nima konkurence. Ta zaščitena znamka cevi
ima najvišjo učinkovitost
odboja svetlobe na svetu
in zagotavlja najsvetlejšo
in najbolj čisto svetlobo.
Zaradi tega lahko tudi
izvajamo zavoje cevi do
kota 900 ter dosegamo
dolžine do 15 m.

*Patent 7,082,726

Komplet s stikalom za zatemnitveno loputo
(stikalo je naprodaj posebej) vsebuje dvopolno
prevesno stikalo, stensko ploščo ter priključni kabel
dolžine 4,5 m. Z enim stikalom lahko upravljamo
več loput za zatemnitev dnevne svetlobe.

Izolacijski nastavek za strešno obrobo
Izolacijski nastavek za strešno obrobo pripomore k
manjši nevarnosti kondenzacije vlage v notranjosti
strešne obrobe, do katere lahko pride v hladnejšem
vremenu, če ima vlažen notranji zrak dostop do strešne
obrobe. Izolacijski nastavek položimo pod strešno
obrobo in skozi njegovo
odprtino potisnemo
zgornjo cev.
Na ta način ustvarimo
zatesnitev, ki preprečuje,
da bi notranji zrak prišel
do kovinske strešne
obrobe.

Podaljševalna cev za kote do 900

Ravna podaljševalna cev dolžine 60 cm

Varnostna prečka

Varnostni komplet za kupolo

Varnostno prečko iz
nerjavečega jekla vstavimo v
zgornji del strešne obrobe, in
sicer vzdolž njenega premera.
Prečko pritrdimo s kovicami
in tako preprečimo vstop
skozi kupolo.

Komplet vsebuje šest kovic z zaščitnimi
podložkami iz najlona, s katerimi
nadomestimo pritrdilne
vijake kupole. Varnostni
komplet zmanjšuje
možnost odstranitve kupole.
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Serija SolaMaster® • Primeri vgradnje

Solatube 330 DS-C, 750 DS-C
Solatube 330 DS-O, 750 DS-O
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Serija SolaMaster® • Primeri vgradnje
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Solatube 330 DS-C, 750 DS-C
Solatube 330 DS-O, 750 DS-O

Serija SolaMaster® • Primeri vgradnje

Solatube 330 DS-C, 750 DS-C
Solatube 330 DS-O, 750 DS-O
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Serija SolaMaster® • Primeri vgradnje
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Solatube 330 DS-C, 750 DS-C
Solatube 330 DS-O, 750 DS-O

Tehnični podatki •
Prednosti sistemov Solatube®
• Minimalne toplotne izgube in toplotni dobitki.
• Naravna svetloba se enakomerno razprši po prostoru.
• Učinkovita osvetlitev prostorov (s podaljševalnimi cevmi do 15 m v globino).
• Ne prepušča škodljivih UV žarkov (barve v prostoru ne obledijo).
• Potrebno je minimalno vzdrževanje.
• 10-letna garancija na vse sestavne dele svetlobnika in 5-letna garancija za električne komponente.

Brighten Up®

160 DS

290 DS

Premer cevi ()

250 mm

350 mm

Efektivna površina za prestrezanje dnevne svetlobe (EDCS)*

1032 cm2

1871 cm2

Površina osvetljevanja

14 - 19 m2

23 - 28 m2

Toaletni prostori, hodniki, stopnišča,
shrambe, garderobne sobe

Dnevne sobe, kuhinje, jedilnice,
večnamenske sobe

6 m+

9 m+

3.000 - 4.600 lumnov
3 x 18 W varčna kompaktna
fluorescenčna sijalka

6.000 - 9.100 lumnov
3 x 32 W varčna kompaktna
fluorescenčna sijalka

Dimenzija odprtine za vgradnjo Solatube® sistema

27,5 cm

37,5 cm

SolaMaster®

330 DS

750 DS

Premer cevi ()

530 mm

530 mm

Efektivna površina za prestrezanje dnevne svetlobe (EDCS)*

2129 cm2

4839 cm2

Površina osvetljevanja

20 - 25 m2

20 - 25 m2

Vgradnja
Optimalna dolžina cevi
Svetilnost

Vgradnja
Optimalna dolžina cevi
Svetilnost

Skladišča, industrija, športne
Pisarne, šole, vrtci, bolnišnice,
dvorane, trgovski centri, podstrešja trgovski centri, nizkoenergijski objekti
15 m+

15 m+

13.500 - 20.800 lumnov
400 W metal halogenska sijalka

13.500 - 20.800 lumnov
400 W metal halogenska sijalka

*EDCS (Efective Daylight Capture Surface): efektivna površina za prestrezanje dnevne svetlobe
SOLATUBE.SI str. 23

Tehnične informacije
Načrtovanje s proizvodi Solatube® še nikoli ni bilo enostavnejše.

http://www.solatube.com/commercial/technical-resources/index.php
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• Priprava popisov (aplikacija SpecWizard)
• Fotometrične datoteke IES
• Izvedbene študije

Solatube Global Marketing, Inc.
1261 Liberty Way, Suite A, Vista, CA 92081 USA
www.solatube.com
Tel: +1 760 597 1111 • Faks: +1-760-597 1181

Pooblaščeni uvoznik
in zastopnik Solatube® za Slovenijo:

KERBER d.o.o., Medvode
Gorenjska cesta 50 a, 1215 Medvode, Slovenija
T: 01/36 18 365, F: 01/36 18 363
E-pošta: info@kerber.si; kerber@siol.net
www.kerber.si, www.solatube.si

• CAD risbe
• Predpisi in atesti
• Navodila za montažo

