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Системи денного освітлення Solatube
®
 Daylighting Systems 

 
Пристрій Solatube® вловлює світло через купол, розташований на даху, і направляє його 

вниз по запатентованій системі внутрішнього відбиття Solatube®. Такий трубопровід у 

багато разів ефективніший ніж звичайна повнозбірна світлова шахта, в якій більше 

половини уловлюваного світла може бути втрачено. Труби підганяються між кроквами і 

легко встановлюються без зміни конструкції. На рівні стелі розсіювач, що нагадує 

світильник, втоплений в стелі, рівномірно поширює світло по приміщенню. 
 

Основні данні о системах денного освітлення Solatube® 

 

Моделі Solatube® Daylighting Systems 160 DS 290 DS 330 DS 

Внутрішній діаметр світловода, мм 250 350 530 (600х600) 

Зовнішній вигляд внутрішнього дифузору 
  

 

Площа простору що освітлюється*, м2 до 14 до 25 до 40 

Електрична потужність що заміщується (оріентовно), Вт до 400 до 800  до 1600 

Максимальна (рекомендована) довжина світловода, м 6 9 12 

Вартість базового комплекту (довжина 0.6 м)**, USD 600 800 1000 

*   для розрахунку площи за основу взята середня довжина труби 1,5м та висота стелі 3 м, при  умовах прямого  

    попадання сонячного світла на купол.  

** можлива додатклва комплектація. 

 
Горищнний вентилятор Slar Star®  
 

Конструкція горищних приміщень увазі цілорічне вентилювання цих приміщень. 

Розробка мансардного вентилятора Solar Star® не передбачає перемикачів або 

термостата; вентилятор працює тоді, коли денне світло потрапляє на фотоелектричну 

панель (ФЕП). У зимову пору року правильна вентиляція допомагає перешкоджати 

утворенню конденсації всередині горищних приміщень.Така конденсація, в результаті 

якої намокає ізоляційний матеріал горищних приміщень, є причиною значних теплових 

втрат житлових приміщень. Найкращий спосіб утримати тепло в будинку взимку - не 

опалювальний, сухе горище. 

  

Вентилятор Solar Star® не обладнаний батареями для акумулювання ел.енергії, працює 

тільки тоді, коли денне світло потрапляє на фотоелектричну панель (ФЕП). Він працює в 

оптимальному режимі, коли ФЕП знаходиться під прямими сонячними 

променями. Швидкість роботи вентилятора знижується при попаданні ФЕП в тінь. Але, 

якщо має місце сильне затінення протягом більшої частини дня, найкращим рішенням 

проблеми може стати додаткова панель. Таку панель можна розмістити в 4,5 м 

(можливо, на протилежній стороні даху) від основної панелі, встановленої на даху, щоб 

забезпечити більш стійку роботу протягом всього дня. 

 

Номінальний обсяг повітря, що переміщується вентилятором Solar Star®, становить до 

22м3/мін - залежно від рівня сонячного освітлення.  
 

Таблиця для підбору необхідної кількості вентиляторів 
 

 
 

Варіант даху 

≈ 20º 

 

 

 

≈ 45º 
 

 

≈ 60º 

 

Ширина горища, м 8 8 8 

Площа горища, м2 Кількість вентиляторів 

50 1 1 2 

112 1 2 2 

149 2 3 4 

186 2 3 4 

223 3 4 5 

 

Вартість базового комплекта вентилятора Solar Star® – 1000 USD 


