Productfiche LightCatcher
Wat is de LightCatcher?
De LightCatcher is een polycarbonaat lichtkoepel met uitstekende thermische eigenschappen waarin een
spiegel is geïntegreerd die zich met behulp van slimme technologie steeds richt naar het meest heldere
punt in de hemel. Zo reflecteert de spiegel van zonsopgang tot zonsondergang het daglicht optimaal naar
binnen waarbij dit licht UV gefilterd en diffuus verspreidt wordt. Een ingebouwd zonnepaneel zorgt ervoor
dat de spiegel volstrekt autonoom meedraait met de zon.

Specificaties
2
4

1

62cm

3

5

1

Polycarbonaat koepel
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Zonnepaneel
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Besturingssysteem (lichtsensoren)
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Spiegel
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Batterij
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DC motor
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Prismatische vlakke lens
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Lichtschacht
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Prismatische vlakke lens

54 of 68cm
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130cm

Gewicht

Standaard ± 55 kg.

Afmetingen

Dakopening: 1,30m x 1,30m.
Koepelhoogte: 62cm.
Lichtschacht: standaard 54 of 68 cm, maatwerk mogelijk.

Dakopstand

Gegalvaniseerd staal, PUR isolatie, standaard hoogte: 18 cm, maatwerk mogelijk.

Koepel en lenzen

Polycarbonaat.
4 UV-beschermingslagen.

Dakhelling

Standaard tot 10°.

Thermische isolatie

Uw-waarde: 1,4 volgens NBN EN ISO 10077-1.

Energieverbruik

Autonoom via zonnepaneel. Geen netaansluiting vereist.

Lichtopbrengst

Berekeningstabel z.o.z.
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Indicatie gewenste lichtsterkte: logistiek 150 à 200 lux / productie 300 à 500 lux / retail 400 à 600 lux.

Subsidies en voordelen
De LightCatcher komt in aanmerking voor
subsidies, zowel in België als in Nederland.

Vraag vandaag nog een
GRATIS lichtadvies
via www.lightcatcher.be
of bel ons +32(0)9 234 00 73
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