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 1 Leverancier: Techcomlight B.V.
 2 Type: Solatube Brighten Up® Series, Energy Care
  Optima #
  \160 DS, ø250 mm; U-waarde 0,5 W/m2.K en
  geluidsisolatie 48 dB.
  \290 DS, ø350 mm, U-waarde 0,7 W/m2.K en
  geluidsisolatie 49 dB.
  OPMERKING: volledige systeem bekleden met isolatie,
  warmtedoorgangscoëfficiënt 0,04 W/m2.K.
 3 #
  \Dakdoorvoer plat dak: dubbelwandig.....
  \Dakopstand hellend dak universeel: dubbelwandig.....
  \Dakopstand.....
 4 #
  \Koepel: acrylaat met Raybender® 3000 systeem.
  \Koepel: polycarbonaat met Raybender® 3000 systeem.
 5 #
  \Koepelreflector: LightTracker aluminium spiegel met
  Spectralight® Infinity, reflectie 99,7%.
 6 #
  \Binnenkoepel: acrylaat.
 7 #
  \Isolatielens: acrylaat.
 8 #
  \Flashing insulator: voorgevormde foam-mat voor
  isolatie van de dakopstand.
 9 #
  \.....
10 #
  \Lichttransportbuis, binnenzijde met Spectralight®
  Infinity, reflectie 99,7%:
11 #
  \- A-tube + B-tube, voorgemonteerde aluminium buizen
    voor boven- en onderaansluiting, beide voorzien van
    instelbare 0° tot 30° bocht, netto lengte 380 mm.
12 #
  \.....
13 #
  \Verlengstuk, binnenzijde met Spectralight® Infinity,
  reflectie 99,7%:
14 #
  \- C-tube: aluminium buis, netto lengte 350 mm.
15 #
  \- D-tube: aluminium buis, netto lengte 560 mm.
16 #
  \- bochtstuk: 0 tot 90°, aluminium buis, netto lengte
    500 mm.
17 #
  \.....
18 #
  \Plafondplaat: Classic Vusion.
  \Plafondplaat: JustFrost. \Plafondplaat: TierDrop.
  \Plafondplaat: OptiView®.
  \Plafondplaat: AuroraGlo. \Plafondplaat: QuadraFrost.
  \Plafondplaat: VividShade.
  OPMERKING: AuroraGlo, QuadraFrost en VividShade
  alleen voor type 290 DS, Ø350 mm.
19 #
  \.....
20 #
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  \Toebehoren:
21 #
  \- bevestigingsmiddelen.....
22 #
  \- lichtarmatuur: E-27 fitting, 240 VAC, max. 75 W.
23 #
  \- daglichtdimmer, elektrisch bedienbaar.
  OPMERKING: plaatsing volgens advies Techcomlight B.V.
24 #
  \- daglichtdimmer/-schakelaar, bedraad.
  \- daglichtdimmer/-ontvanger tbv afstandbediening.
  \- daglichtdimmer/-afstandbediening Mini incl.
    docking clip.
  \- daglichtdimmer/-afstandbediening Mouse wit.
  \- daglichtdimmer/-afstandbediening Mouse zwart-wit.
  \- daglichtdimmer/-afstandbediening Style wit.
  \- daglichtdimmer/-afstandbediening Style zwart-wit.
  OPMERKING: ook voor meerdere dimmers in serie.
25 #
  \- ventilatie-unit.
  OPMERKING: alleen voor type 160 DS, ø 250 mm;
  plaatsing volgens advies Techcomlight B.V.
26 #
  \.....

SOL003  Solatube Brighten Up, 160 DS, 290 DS daglichtsysteem


