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Τα νέα συστήματα φωτοσωλήνων 
Solarlight INDUSTRIAL αποτελούν τη 
σύγχρονη, εξελιγμένη γενιά Φωτοσωλή-
νων Ηλιοσωλήνων. Έχουν ειδική σχεδίαση 
και παράγονται κάτω από πολύ αυστηρές 
προδιαγραφές ποιότητας. Με δυνατότητες 
προέκτασης έως και 25m αποτελούν πλέ-
ον πρότυπο σύστημα μεταφοράς φυσικού 
ηλιακού φωτός. 

Οι φωτοσωλήνες Solarlight ® διαθέ-
τουν όλα τα πρόσθετα συστήματα όπως 
«Dumpers» ελεγχόμενης ροής φωτός, ει-
δικές εσωτερικές ηλεκτρικές λυχνίες χα-

μηλής κατανάλωσης με αντίστοιχη απόδο-
ση λαμπτήρων πυρακτώσεως 350W, 750W 
& 1000W, όπως και το αποκλειστικό πατε-
νταρισμένο σύστημα ελέγχου θερμικής 
αγωγιμότητας “BLUE PERFORMANCE”.

Οι φωτοσωλήνες Solarlight μπορούν να 
μεταφέρουν κρυστάλλινο ηλιακό φως 
ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία, 
προσφέροντας εκπληκτικό περιβάλλον, 
πλούσιο σε ηλιακό φως, εξοικονομώντας 
παράλληλα έως και 100% ηλεκτρική ενέρ-
γεια, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία 
του περιβάλλοντος.



	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

•   Ο υπέρ ανακλαστικός φωτοσωλήνας Γερ-
μανικής τεχνολογίας , ο οποίος παράγεται 
κάτω από πολύ αυστηρές προδιαγραφές 
και διαθέτει εργοστασιακή εγγύηση 25 
ετών είναι μηχανικής επεξεργασίας πολ-
λαπλών στρώσεων με τελική επίστρωση 
ασημιού. Είναι επίσης παραγόμενος με 
την πρωτοποριακή μέθοδο υψηλής τε-
χνολογίας Physical Vapor Deposition 
Process. Η συγκεκριμένη μέθοδος παρα-
γωγής, του προσδίδει υψηλές ιδιότητες 
ανάκλασης, διάχυση ανάκλασης < 4%, 
μεγάλη μηχανική αντοχή, μεγάλη διάρ-
κεια ζωής ενώ ταυτόχρονα είναι αποδο-
τικός όλες τις εποχές του χρόνου, ακόμα 
και κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθή-
κες (συννεφιά).

•   Ο Θόλος είναι από ειδικής επεξεργασίας 
Κρύσταλλο Βοημίας για απόλυτη στεγα-
νοποίηση ενώ η ειδική σχεδίαση συντε-
λεί στην απρόσκοπτη συλλογή ηλιακών 
ακτινών, χωρίς απώλειες ανάκλασης, 
όπως επίσης για τέλεια μεταφορά στο 

εσωτερικό του φωτοσωλήνα ηλιοσωλή-
να, ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας, 
την γωνία πρόσπτωσης αλλά και την έλ-
λειψη ηλιοφάνειας (συννεφιά). 

Επιπλέον, λόγω της ειδικής σχεδίασης του 
ο θόλος είναι αυτοκαθαριζόμενος, γεγονός 
που ελαχιστοποιεί τις εργασίες συντήρη-
σης!

•   Όλοι οι φωτοσωλήνες διαθέτουν ειδικό 
κολάρο διαπνοής, σύνδεσης, και απορ-
ρόφησης διαστολών - συστολών. Το 
ειδικό κρυστάλλινο τεμάχιο διάχυσης 
Prismatic Diffuser, υψηλής τεχνολογί-
ας, του φωτοσωλήνα προσφέρει ομοιό-
μορφη διάχυση, μηδενική απορρόφηση 
και τέλεια μεταφορά της παραγόμενης 
ανάκλασης. Σε συνδιασμό με τα υπόλοι-
πα τμήματα του φωτοσωλήνα, επιτυγχά-
νεται η ελαχιστοποίηση της μεταφοράς 
θερμότητας καθώς φιλτράρεται η UV & 
I.R. ακτινοβολία.



TΟΜΕΣ
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Eπιδόσεις

 

Daylight performance

type
tube 

diameter 
(mm)

illumination 
space (m2)

recommended 
length up to (m)

Lightway Crystal 200 HP 152 6 5

Lightway Crystal 300 HP 220 9 5

Lightway Crystal 400 HP 320 19 10

Lightway Silver 600 520 50 15

Lightway Silver 800 760 107 25

LW type lighting area (m2)
max lenght  

of tubes
performance 

(lumens)

Lightway Silver 600 50 15 15 000 Lumens

Lightway Silver 800 107 25 32 000 Lumens

*A 100W voltage bulb lights up the area with the intensity of 160 Lux















Παρακολουθήστε video  
στο κανάλι μας στο YouTube!

Solarlight Hellas You Tube Chanel
https://www.youtube.com/user/SolarLightGR/videos


