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 1 Fabrikaat: M&T Nederland.
 2 Type: SAVE2000® Solar Lighting Tube.
 3 #
  \.....
 4 #
  \Dakopstand:
 5 #
  \- dakdoorvoer, plat dak.....
  \- dakdoorvoer, hellend dak.....
 6 #
  \- polyester dubbelwandig geïsoleerde dakopstand.
  \- polyester dubbelwandig geïsoleerde dakopstand met
    zelfklevende loodslabbe.
 7 #
  \- dagmaat (mm): 300 x 300.
  \- dagmaat (mm): 400 x 400.
  \- dagmaat (mm): 530 x 530.
  \- dagmaat (mm): 530 x 530 met verloop naar  600 x
    600.
  OPMERKING: 530 x 530 met verloop naar 600 x 600
  t.b.v. o.a. systeemplafond.
 8 #
  \- hoogte opstand (mm): 200.
 9 #
  \- materiaal: polyester gevuld met PU-schuim, dikte
    30 mm.
10 #
  \.....
11 #
  \U-waarde  (30 mm PU) (W/(m2.K): 0,73.
12 #
  \.....
13 #
  \Koepel:
14 #
  \- vorm: bolvormig halfhoog.
15 #
  \- materiaal: dubbelwandig PMMA (acrylaat).
16 #
  \- koepelborging: corrosievast staal inbraakwerend.
17 #
  \.....
18 #
  \Lichtgeleidende tube:
19 #
  \- materiaal: hoog reflecterend aluminium koker met
    clicksluiting.
20 #
  \- werkende lengte (mm): 560. \- lengte.....
  OPMERKING: werkend 560 is een standaardlengte van 
  610.
21 #
  \- bochtstuk (°): .....
  OPMERKING: verstelbaar van 0 tot 45º.
22 #
  \.....
23 #
  \Plafonddeel:
24 #
  \- ABS plafondring.
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25 #
  \- bolvormig OPTIX prismatic diffuser.
  \- vlakke OPTIX prismatic diffuser.
26 #
  \- ABS plafond afwerkring.
27 #
  \.....
28 #
  \Toebehoren:
29 #
  \- verstelbaar kunstlichtarmatuur met spaarlamp, 16
    watt.
  OPMERKING: geschikt voor 300 en 400 mm.
30 #
  \- inbraakbeveiliging 300 mm.
  \- inbraakbeveiliging 400 mm.
31 #
  \- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.....
32 #
  \- afdichting: PE-band.
33 #
  \.....


