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Egyes fénycsatorna-gyártók sokszor nehezen értelmezhet
zsargont használnak és ködösítenek a műszaki információkkal. Hogy 
mindez átláthatóbb legyen, felkértük az Épületkutatási Intézetet (BRE 
Building Research Establishment), hogy egy vizsgá
össze a Solarspot rendszert a versenytársak, a Monodraught és a Solatube 
hasonló kínálatával. A nagy tiszteletnek örvend
származó eredmények megadnak minden információt, hogy Ön 
eldönthesse, melyik a legideálisabb fénycsatorna
projektje számára. Az eredményeket a jobb oldali grafikonon találja.

 

Hogyan lehetséges, hogy a Solarspot teljesítménye jelent
versenytársakét? Minden a technológián múlik:

 

A Solarspot® kupola 
A kupola teljesen átlátszó, így a lehető legnagyobb fénymennyiséget engedi 
a fénycsatornába anélkül, hogy a fény interferenciába kerülne az 
úgynevezett fénygyűjtő prizmás lencsékkel. Ezek több fényt képesek 
eltéríteni, mint amennyit összegyűjtenek, és a So
valójában ez is a rendeltetésük*. 

 

RIR™ fénygyűjtő lencse 
A fénygyűjtés maximalizálása érdekében szabadalmaztatott RIR 
fénytölcsér-technológiát használunk a Solarspot rendszerben. A reggeli és 
késő délutáni órákban a RIR az alacsony szög
rendszerbe tükrözi. Amint a nap magasabbra ér az égen, illetve felh
napokon semmi nem áll a fény útjába, és az bejut a fénycsatorna tetején 
vagyis a fénygyűjtés bármilyen időjárási körülmény között maximális.

 

Vegalux® fényáteresztési technológia 
A páratlan, 99,7%-os visszatükrözési tulajdonságú Vegalux csatornaanyag 
és toldórendszerek több fényt képesek átereszteni és hosszabb távolságot 
képesek áthidalni, mint bármelyik más fénycsatorna 

 

Vásárolja meg bizalommal – vigyen több napfényt következ
projektjébe 
Nincs még egy rendszer, amely ugyanilyen méret
ennyi fényt tudna szállítani, és ez tény. 

 

A Solarspot az egyetlen rendszer, amely a szabadalmaztatott fénygy
fényszállító technológia komplett csomagját kínálja, és ezáltal Európa els
számú rendszere a természetes fényt használó rendszerek piacán.

 

Teljesen összeszerelt készlet – takarítso
már a beépítési helyszínen! 
Az idő pénz – a mondás talán az építőiparban a leghelytállóbb. A rendszer 
beépítésének meggyorsítása érdekében a Solarspot rendszerek teljesen 
összeszerelt felső és alsó szerelvényekből állnak, Önnek csak a 
toldócsöveket kell beillesztenie. Ez azt jelenti,
beillesztése után percek alatt időjárásálló lesz, így Ön id
meg, és kiküszöböli az elkapkodott beépítés miatt kés
kockázatát. 

 

Solarspot, nincs gerillamarketing 
tények 
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gyártók sokszor nehezen értelmezhető értékesítési 
űszaki információkkal. Hogy 

mindez átláthatóbb legyen, felkértük az Épületkutatási Intézetet (BRE – 
Building Research Establishment), hogy egy vizsgálat keretében hasonlítsa 
össze a Solarspot rendszert a versenytársak, a Monodraught és a Solatube 
hasonló kínálatával. A nagy tiszteletnek örvendő független intézménytől 
származó eredmények megadnak minden információt, hogy Ön 

legideálisabb fénycsatorna rendszer otthona vagy 
projektje számára. Az eredményeket a jobb oldali grafikonon találja. 

Hogyan lehetséges, hogy a Solarspot teljesítménye jelentősen meghaladja a 
versenytársakét? Minden a technológián múlik: 

 legnagyobb fénymennyiséget engedi 
a fénycsatornába anélkül, hogy a fény interferenciába kerülne az 

 prizmás lencsékkel. Ezek több fényt képesek 
jtenek, és a Solatube rendszerben 

jtés maximalizálása érdekében szabadalmaztatott RIR 
technológiát használunk a Solarspot rendszerben. A reggeli és 

 délutáni órákban a RIR az alacsony szögben érkező fénysugarakat a 
rendszerbe tükrözi. Amint a nap magasabbra ér az égen, illetve felhős 
napokon semmi nem áll a fény útjába, és az bejut a fénycsatorna tetején – 

járási körülmény között maximális. 

os visszatükrözési tulajdonságú Vegalux csatornaanyag 
és toldórendszerek több fényt képesek átereszteni és hosszabb távolságot 

mint bármelyik más fénycsatorna rendszer. 

vigyen több napfényt következő 

Nincs még egy rendszer, amely ugyanilyen méretű fénycsatornán 

A Solarspot az egyetlen rendszer, amely a szabadalmaztatott fénygyűjtő és 
fényszállító technológia komplett csomagját kínálja, és ezáltal Európa első 
számú rendszere a természetes fényt használó rendszerek piacán. 
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iparban a leghelytállóbb. A rendszer 
beépítésének meggyorsítása érdekében a Solarspot rendszerek teljesen 

ől állnak, Önnek csak a 
toldócsöveket kell beillesztenie. Ez azt jelenti, hogy a tető a zárólemez 

járásálló lesz, így Ön időt és pénzt takarít 
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Solarspot, nincs gerillamarketing – csak konkrét 
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Összegzés a BRE jelentésb
 
A három dupla/szimpla üveges fénycsatornát 
összehasonlítva a Convas
Solarspot rendszernek volt a legmagasabb 
fényáteresztő képessége: 0,57. Ez az érték a 
Monodraught rendszernél 0,43, a Solatube
nál 0,40 volt. Relatív értelemben a rendszer 
fényáteresztése 33%
mint a Monodraught, és
hatékonyabb, mint a Solatube rendszer*.

 

*Forrás, BRE vizsgálati jelentés száma:
280962 
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Eltereli a nyári, déli órák túl erős napsugarait 

Solarspot Solatube 
D-38 290DS 

Összegzés a BRE jelentésből: 

A három dupla/szimpla üveges fénycsatornát 
összehasonlítva a Convas lencsével ellátott 
Solarspot rendszernek volt a legmagasabb 

ő képessége: 0,57. Ez az érték a 
Monodraught rendszernél 0,43, a Solatube-
nál 0,40 volt. Relatív értelemben a rendszer 
fényáteresztése 33%-kal volt hatékonyabb, 
mint a Monodraught, és 44%-kal volt 
hatékonyabb, mint a Solatube rendszer*. 

*Forrás, BRE vizsgálati jelentés száma: 


