
A ještě 
něco navíc
Představujeme nový 
Solatube® SkyVault® 
Collector s nejnovější 
technologií  
Raybender® HD.

•  Maximalizuje množství 
přivedeného denního 
světla tím, že zachycuje 
a usměrňuje veškeré 
paprsky dopadající pod 
ostrým úhlem 

•  Minimalizuje tepelné 
zisky tím, že brání 
vstupu infračervených 
paprsků do systému

Zachyťte každý
  světelný paprsek
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Solatube® M74 DS
sestava základní

Poskytuje světlo rovnoměrně  
po celé ploše

Solatube® M74 DS
sestava s Amplifier

Poskytuje soustředěné světlo  
do potřebné zrakové úrovně

Solatube® M74 DS
sestava s Collector

Maximalizuje světlený  
výkon

Solatube® M74 DS
sestava s Amplifier a Collector

Maximalizuje a soustřeďuje  
denní světlo

Solatube® M74 DS s prvky
Collector a Amplifier

Technologie

Když chcete osvětlit velkoobjemové prostory s vysokým 
stropem, je potřeba využít veškeré možné denní světlo. 
Nový Solatube® SkyVault® s prvkem Collector umožňuje 
zachytit výrazně více denního světla než tradiční světlíky, 
aniž by přehříval interiér. Patentovaný Raybender® HD 
a LightTrackerTM s technologií Cool Tube posunuly 
tubusové denní systémy na zcela novou úroveň.

Technologie Raybender® HD
Výška systému s vertikální čočkou způsobuje že:
•  zvyšuje příjem veškerých paprsků dopadajících  

pod ostrým úhlem
•  zvyšuje světelný výkon i za nepříznivých světelných  

podmínek v zimních měsících

Technologie LightTrackerTM a Cool Tube
Vysoce odrazná vnitřní plocha způsobuje že:
•  zvyšuje množství světla sraženého do tubusu  

pro větší světelný výstup
•  usměrňuje paprsky dopadající pod ostrým úhlem
•  filtruje infračervené paprsky, aby nedocházelo  

k přehřívání interiérů

Solatube® M74 DS s prvky 
Collector a Amplifier 

 
 

Technologie 
 
Když chcete osvětlit velkoobjemové prostory s vysokým stropem, je potřeba využít 
veškeré možné denní světlo. Nový Solatube® SkyVault® s prvkem Collector umožňuje 
zachytit výrazně více denního světla než tradiční světlíky, aniž by přehříval interiér. 
Patentovaný Raybender® HD a LightTrackerTM s technologií Cool Tube posunuly 
tubusové denní systémy na zcela novou úroveň. 
 
 
 
Technologie Raybender® HD 
Výška systému s vertikální čočkou způsobuje že: 
• zvyšuje příjem veškerých paprsků dopadajících 

pod ostrým úhlem 
• zvyšuje světelný výkon i za nepříznivých 

světelných podmínek v zimních měsících 
 
Technologie LightTrackerTM a Cool Tube 
Vysoce odrazná vnitřní plocha způsobuje že: 
• zvyšuje množství světla sraženého do tubusu 

pro větší světelný výstup 
• usměrňuje paprsky dopadající pod ostrým 

úhlem 
• filtruje infračervené paprsky, aby nedocházelo 

k přehřívání interiérů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Solatube® M74 DS Solatube® M74 DS Solatube® M74 DS Solatube® M74 DS 
 sestava základní sestava s Amplifier sestava s Collector sestava s Amplifier a Collector 
 Poskytuje světlo rovnoměrně Poskytuje soustředěné světlo Maximalizuje světlený Maximalizuje a soustřeďuje 
 po celé ploše do potřebné zrakové úrovně výkon denní světlo 


