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 1 Leverancier: Techcomlight B.V.
 2 Type: Solatube SolaMaster® Series
  #
  \330 DS-C, Kantooruitvoering, U-waarde 2,2 W/m2.K,
  LTA-waarde 51%, g-waarde 42%, geluidsisolatie 45 dB.
  \330 DS-O, Magazijnuitvoering, U-waarde 3,0 W/m2.K,
  LTA-waarde 58%, g-waarde 58%, geluidsisolatie 37 dB.
 3 #
  \Diameter (mm): 530.
 4 #
  \Dakdoorvoer plat dak: gepoedercoat staal,
  enkelwandig, hoog 200 mm.
  \Dakdoorvoer hellend dak: lood met zinken opstand
  hoog 200 mm.
  \Dakdoorvoer hellend dak, riet: loden indekstuk met
  loden opstand, hoog 400 mm.
  \Dakdoorvoer curb mounted: corrosievast staal, inw.
  afmetingen 692x692 mm.
 5 #
  \Koepel: acrylaat. \Koepel: polycarbonaat.
 6 #
  \Koepelreflector: aluminium spiegel, met
  Spectralight® Infinity, reflectie 99,7%.
 7 #
  \.....
 8 #
  \Lichttransportbuis, binnenzijde met Spectralight®
  Infinity, reflectie 99,7%:
 9 #
  \- A-tube + B-tube, aluminium buizen voor boven- en
    onderaansluiting, beide voorzien van een instelbare
    0° tot 30° bocht. Met verloopstuk van ø 530 mm naar
    595x595 mm. Netto setlengte 700 mm.
  OPMERKING: t.b.v. 330 DS-C, alle buisconfiguraties
  mogelijk.
10 #
  \- A-tube, aluminium buis voor bovenaansluiting,
    voorzien van een instelbare 0° tot 30° bocht en
    D-tube  verlengstuk. Netto setlengte 700 mm.
  OPMERKING: t.b.v. 330 DS-O, alle buisconfiguraties
  mogelijk.
11 #
  \.....
12 #
  \Losse lichttransportbuizen, binnenzijde met
  Spectralight® Infinity, reflectie 99,7%:
13 #
  \- bochtstuk: A-tube aluminium buis, voorzien van
    instelbare 0° tot 30° bocht, netto lengte 370 mm.
  OPMERKING: kan alleen aan dakzijde toegepast worden.
14 #
  \- bochtstuk: B-tube aluminium buis, voorzien van
    instelbare 0° tot 30° bocht, netto lengte 350 mm.
15 #
  \- bochtstuk 0° tot 90°: 3-delige aluminium buis, elk
    deel voorzien van instelbare 0° tot 30° bocht,
    netto lengte 976 mm, bij maximale overlap.
16 #
  \- verlengstuk: D-tube, aluminium buis, netto lengte
    560 mm.
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17 #
  \.....
18 #
  \Afwerking plafondzijde:
19 #
  \- omvormbak van ø 530 mm naar 595x595 mm, 2,8 mm
    polymeer, inclusief "Natural Effect" lens.
  OPMERKING: t.b.v. 330 DS-C.
20 #
  \- plafondplaat: Prismatic acrylplaat 595x595 mm,
    voorgemonteerd.
  \- plafondplaat: OptiView® polycarbonaat 595x595 mm,
    voorgemonteerd.
  OPMERKING: t.b.v. 330 DS-C.
21 #
  \- plafondplaat: ronde, vlakke Prismatic acrylplaat,
    voorgemonteerd.
  \- plafondplaat: ronde, vlakke OptiView®
    polycarbonaat, voorgemonteerd.
  OPMERKING: t.b.v. 330 DS-O.
22 #
  \.....
23 #
  \Toebehoren:
24 #
  \- Tube-ring, t.b.v. bevestiging lichttransportbuis.
25 #
  \- bevestigingsmiddelen.....
26 #
  \- lichtarmatuur: E-27 fitting, 240 VAC, max. 75 W.
27 #
  \- daglichtdimmer, elektrisch bedienbaar.
  OPMERKING: plaatsing volgens advies Techcomlight B.V.
28 #
  \- daglichtdimmer/-bediening.....
  OPMERKING: ook voor meerdere dimmers in serie.

SOL003  Solatube SolaMaster 330 DS lichtbuissysteem


