dors, passadissos,
etc.)

(sales de reunions,
sales de projeccions,
etc.)

La combinació del sistema Solatube amb l’Anell Led ens permet
obtenir un estalvi energètic sense precedents. Només consumim
l’energia necessària en el moment en què la llum natural no és suﬁcient.

Estalvi Energètic

El sensor lumínic detecta si hi ha suﬁcient il·luminació a l’interior
(provingui del sistema Solatube, d’una ﬁnestra, o de qualsevol altra
font d’il·luminació) i acciona i regula l’Anell Led (via radiofreqüència)
quan el nivell d’il·luminació està per sota del nivell desitjat.

Sistema d’Il·luminació Intel·ligent

Tot i l’alt rendiment que ofereix el sistema d’il·luminació natural
Solatube, per si sol no ens permet garantir una quantitat de llum
òptima per a la correcta realització de tasques com treballar, estudiar o
practicar un esport ja que depenem dels constants canvis climatològics (estiu/hivern, sol/núvol, dia/nit). L’Anell Led ens permet, de manera
automàtica, compensar la manca de llum que pugui haver-hi.

Quantitat de llum garantida

L
L’Anell
Led es regula mitjançant una senyal de radiofreqüència. Això
p
permet
una ràpida instal·lació i configuració del sistema ja que no
necessita cablejat (per a la regulació).

(oﬁcines, aules,
tallers, biblioteques,
línies de producció,
etc.)

Indicat en llocs de
treball o d’estudi

Regulador
automàtic

L’Anell Led està disponible per a tots els models de Solatube (ø25cm, ø35cm, ø53cm i ø74cm)

150 lx
300 lx
500 lx

Indicat en espais
públics i/o llocs de
pas (lavabos, vesti-

Detector de
presència

Indicat en espais
que requereixin un
control de la llum

Regulador
manual

Control per Radiofreqüència

El més utilitzat en
l’ús residencial.

((obrir/tancar))

Interruptor

L’Anell Led ofereix ﬁns a 21.000 lúmens i pot ser accionat mitjançant
diferents sistemes:

La nova sèrie SkyVault de Solatube és una innovado
innovadora línia de
dispositius d'il·luminació natural tubulars dissenyats e
especíﬁcament per
a grans superfícies.
superfícies.

Un Anell Led situat a l’interior del sistema Solatube ens permet gaudir
de Llum Eﬁcient tant de dia (llum natural) com de nit (llum Led).
D’aquesta manera evitem duplicitats (2 làmpades en 1).
NELL
LED

934 187 244
info@grupdolmen.com

DESIGN

Leak Proof

Year Warranty
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GUARANTEED
All day long. All year long.

Highest Performance

ANT
ORT
IMP
El kit SkyVault també pot incorporar l’Anell Led (ø740mm) per tal d’obtenir un
sistema d’il·luminació eﬁcient dia & nit.
Més informació sobre l’Anell Led en aquest folletó o a www.soltecnic.com

L’Ampliﬁcador permet
una millor focalització de
e
la llum natural.

Ampliﬁcador
de la llum

Amb un 99.7% de reflectivitat
especular el de
és
Solatube és el tub més
reflectant del mercat..
jos
Filtra els raigs infrarojos
eminimitzant la transfeerència tèrmica a l’interior de l’ediﬁci. Permet
et
transportar la llum natural
atural en el seu
color original (tot l’espectre).

Spectralight® Inﬁnity

El Col·lector de llum solar disponible
pel model SkyVault
de Solatube, està
ideat per obtenir la
màxima captació
de llum solar
possible. El seu
disseny permet
la obtenció de
gran quanitat de llum
m
natural des de primera hora del matí
ﬁns que el sol es pon, obtenint uns
resultats lumínics superiors a d’altres
sistemes convencionals de majors
dimensions.

Màxima Captació

SkyVault

ETAT
NOV

Ara també...

Il·luminació Industrial Eﬁcient

Anell LED

Il·luminació Eﬁcient Dia & Nit

www.soltecnic.com

Especialistes en
Il·luminació Natural

