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SUNPIPE®: natuurlijk daglicht 
waar u het wenst
Het SUNPIPE® natuurlijk daglichtsysteem is een revolutionaire manier om daglicht 
van buiten naar binnen te brengen. Dat kan vanaf dakniveau of vanuit de buitenmuren. 
Het verlicht de betreffende ruimten van zonsopgang tot zonsondergang, waar normaal 
het licht niet via ramen binnen kan treden.

De SUNPIPE® bestaat uit een ‘Diamond’ transparante UV-bestendig polycarbonaat of 
slagvast acryl-top die het zonlicht zeer geconcentreerd de reflectiebuis binnen leidt. 
De Diamond-top is zo ontwikkeld dat deze in staat is om op elk moment van de dag 
voldoende licht te ‘vangen’. Ook zorgt de Diamond-top ervoor dat er geen vuil, 
regen, vocht of insecten kunnen binnendringen.

De SUNPIPE® is ook bijzonder effectief in het Nederlandse klimaat. Deze heeft geen 
onderhoud nodig en kan gemonteerd worden in alle voorkomende dak- en gevel-
constructies. Ook is de SUNPIPE® toepasbaar in ‘multilevel’ toepassingen aangezien 
de SUNPIPE eenvoudig verlengd kan worden. Lengtes tot 8 meter leveren nog geen 
significante lichtopbrengstverliezen op. Vergeleken met een standaard lichtkoepel 
elimineert een SUNPIPE® schittering, warmte-inbreng in de zomer en warmteverlies 
in de winter. SUNPIPE® het betere alternatief!

• Geschikt voor bedrijven en particulieren.

• Ideaal voor ruimten met geen of weinig daglicht.

• Gepatenteerde Diamond-top. Deze is zelfreinigend en elimineert condensatie.

• 10 jaar garantie.

• Geen warmte indringing in de zomer en geen warmteverlies in de winter.

• Uitzonderlijk lage geluidsdoordringing.

• In diverse kleuren beschikbaar.

• Bestand tegen vandalisme.

• Onderhoudsvrij.

De voordelen van SUNPIPE®:



NATUURLIJK DAGLICHT; een duurzame oplossing!

Ontstaan
Het bundelen en reflecteren van zonlicht werd 4000 
jaar geleden al toegepast door de oude Egyptenaren. 
Zij brachten licht via schachten en spiegels naar het 
midden van de piramiden.
Het SUNPIPE® natuurlijk daglichtsysteem is hiervan 
een eigentijdse versie, waarin het terugdringen van 
het elektriciteitsverbruik en uitstoot van CO² voorop 
staan. Door gebruik te maken van de SUNPIPE® 
kan het elektriciteitsverbruik met 75% worden 
teruggedrongen en dus een aanzienlijke besparing 
in de uitstoot van koolstofdioxide worden bereikt.

Het SUNPIPE® natuurlijk daglichtsysteem brengt het 
daglicht rechtstreeks naar de ruimte die u wilt 
verlichten. Vooral in ruimten waar het daglicht niet 
of nauwelijks doordringt. Een ronde plafondplaat 
verspreidt helder, natuurlijk licht. Aangenaam en 
prettig. Het optimaal benutten van daglicht vereist 
hoogwaardige materialen en uitgekiende technieken. 

Geschikt voor:
• Onderwijsinstellingen 

• Woningen

• Kantoren

• Ziekenhuizen en verzorgingstehuizen

• Sportcomplexen

• Detailhandel

• Industrie

• Horeca

Wat is het?

Specificatie SUNPIPE® 

Afwerkring

Helder of opaal 
plafondrooster 

Gepatenteerde 
‘Diamant-top’

Silver Coated
Sunpipe

Bevestigingsring  

Plafond verlengbuis

Multiplex plaat 

Opstand
(Optioneel ABS, 
verzinkt of lood) 

Anti-condensatie afdichting 

ABS kraag

45° bochtsegment

SUNPIPE® natuurlijk daglichtsysteem 
voor vlak en hellend dak.

•   Reflectielaag: Super Silver Coating met zeer 

       lange standtijd. 

• Verstelbare bochtsegmenten van 45° en 90°.

• Diamond-top: van UV-bestendig polycabonaat 
       of slagvast acryl.

• Opstand: ABS, verzinkt of lood. 

• Dak: Plat, pannen, leien of geprofileerde daken. 

• Plafondafwerking: Interne 3-delig plafondrooster.     

• Diffuser: opaal, helder.

• Afwerkring: wit, grijs, RVS of messing.

Bevestigingsschroeven 
en ringen, siliconenkit, 
aluminium tape en installatie-
instructies worden standaard 
meegeleverd. 

Installatieset:

De SUNPIPE® wordt geleverd met alle benodigde 
bevestigingsmaterialen, steunen en beugels.



De flexibele SUNPIPE®. Natuurlijk daglicht waar u het wilt hebben!

Daglicht op commando
Het nieuwe SUNPIPE® plafondrooster is ontworpen 
voor eenvoudige installatie en reiniging. Het is ook 
een effectieve afdichting voor de SUNPIPE®, 
ter voorkoming van het binnendringen van stof 
uit het plafond. 
De nieuwe diffuser zorgt voor een gelijkmatige 
spreiding van het licht. De roosters zijn verkrijgbaar 
in een heldere geprofileerde kap voor een maximale 
lichtopbrengst en een opalen gladde kap voor een 
zachter licht. 

De plafondunit is standaard uitgevoerd in wit ABS. 
De afwerking wordt geleverd in gesatineerd 
roestvaststaal, messing, wit of grijs. 
Er zijn momenten waarop gebruikers het licht van 
SUNPIPE® in bepaalde ruimten wensen uit te sluiten. 
Dit kan met een motorische klep of een handmatige 
magnetische afschermkap.

Diffuser

Er bestaat een eenvoudige manier 
van verduisteren. Een magnetische 
afschermkap kan handmatig onder 
de SUNPIPE® diffuser worden geklikt 
waardoor het licht wordt buitengesloten. 

Verduisterings diffuser



De flexibele SUNPIPE®. Natuurlijk daglicht waar u het wilt hebben!

De SUNPIPE® kan optioneel worden geleverd met een 50 watt extra 
laag voltage halogeenspot en transformator. De positie van de spot is 
zo bepaald, dat het niet van invloed is op de natuurlijke lichtopbrengst 
overdag. Deze regeling biedt 430 Lux op bureauniveau.

Geïntergreerde 
verlichting

dubbel gecoat 
en geïsoleerde 
afdichting

plafondrooster

Diamond-top: 
van UV-bestendig

polycabonaat 

gemotoriseerde klepABS kraagBij dit verduisteringssysteemsysteem kan de 
gebruiker beslissen wanneer het daglicht in de 
ruimte ongewenst is. Dit is vooral handig voor kam-
ers met hoge plafonds, zoals conferentiezalen en 
theaters. 
De klep voorkomt het effect van lichtvervuiling. De klep 
wordt  aangestuurd door een 230V servo-motor. Met 
een afstandsbediening kan de klep open- en dicht- 
gestuurd worden.

Gemotoriseerde klep



Het SUNPIPE® natuurlijk daglichtsysteem bestaat uit 
een hoogzuivere 98% zilvergecoate aluminium buis 
met 10 jaar garantie tegen verkleuring. Het oppervlak 
van hoogglansaluminium is bedekt met PVD en de 
aanwezigheid van een UV-remmer zorgt voor een 
uitstekende duurzaamheid. 
QUV zonder daling van de totale reflectie en de 
speciale oppervlaktebehandeling zorgen voor een 
uitstekende kleurweergave van natuurlijk licht. 
Een geborstelde nylon pakking in de Diamant-top
zorgt ervoor dat het systeem kan ademen ter
voorkoming van condensatieproblemen, terwijl de 
afdichtingen in de plafondunit stof en andere 
onrechtmatigheden tegenhouden. Alle verticale 
voegen worden afgedicht met aluminium tape.

De diamantvormige koepel is ontworpen om het 
binnendringen van zonlicht te maximaliseren.

Samenstelling



Natuurlijk daglicht vanaf IEDER TYPE DAK.

De diamantvormige koepel  heeft bewezen zo populair te zijn, dat alle grote maten zijn vervaardigd in dit 
diamantvormige ontwerp. Diamantkoepels zijn ontworpen om het binnendringen van zonlicht 
te maximaliseren. Ook in de vroege ochtend en in de late middagzon. 

Diamantvormige koepel
Patent nr. 0200543.7

Het meest opmerkelijke kenmerk van SUNPIPE® 
is de hoeveelheid licht die geleverd kan worden. 
Het licht varieert afhankelijk van de tijd van het jaar, 
maar kan worden uitgedrukt als een equivalent van 
elektrische verlichting, zoals weergegeven in onder-
staande tabel.

... en het weer?

500 
Watt

400 
Watt

300 
Watt

200 
Watt

100 
Watt

Winter
bewolkt

Winter
onbewolkt

Zomer
bewolkt

Zomer
onbewolkt

Tabel toont de toepassing van een 300 mm diameter SUNPIPE® op een   plat dak.

De U-waarde van SUNPIPE® daglichtsystemen is 
beoordeeld op basis van een SUNPIPE® met een 
lengte van 1,5 meter. Deze is te vergelijken met een 
dubbel beglazen dakraam.  

U-waarde

De SUNPIPE® kan in de meest voorkomende 
gevallen worden toegepast. Zelfs kan de SUNPIPE® 
tot in de kelderruimte gebracht worden. 
De SUNPIPE® is in zes verschillende diameters 
verkrijgbaar. Op aanvraag kunnen ook grotere 
diameters tot wel 2 meter geleverd worden. 

De SUNPIPE® kan op diverse daken gemonteerd 
worden. Op platte en op schuine daken en op ieder 
willekeurige dakbedekking. 

Deze lichtbuis geeft een optimale benutting van het
licht, is bekleed met hoogwaardig reflectiemateriaal 
dat uitermate UV-bestendig is en dus zeer constant in 
zijn efficiëntie. De SUNPIPE® geeft een aangenaam, 
diffuus en zacht natuurlijk licht.

De SUNPIPE® is niet alleen een duurzaam product 
maar is ook nog vervaardigd uit duurzame materialen. 
De buis wordt bijvoorbeeld uit 90% gerecycled 
aluminium gemaakt. De prestaties van de SUNPIPE® 
vervaardigd uit gerecycled aluminium blijven ongewijzigd.

Toepassing

Dakuitvoeringen

Super Silver Sunpipe

Recycling



De SUNCATCHER® brengt niet alleen daglicht, 
maar heeft ook een ventilatiefunctie. Door de unieke 
gepatenteerde bouwwijze van deze unit, wordt uw 
binnenruimte ook geventileerd. Een onderdeel van 
de SUNCATCHER® is namelijk de WINDCATCHER®. 
Het WINDCATCHER® natuurlijk ventilatiesysteem is 
een duurzaam product, gebruikt geen elektriciteit en 
is gebaseerd op natuurlijke en natuurkundige proces-
sen. Het brengt een gecontroleerde hoeveelheid 
verse lucht in een ruimte vanaf het dak, ongeacht 
de windrichting en zonder mechanische hulp.

De ABS SUNCATCHER® bevat de SUNPIPE® en 
natuurlijke ventilatie in een compact, energievrij 
systeem. Dit systeem is verkrijgbaar in drie 
afmetingen: ABS 350 (met 230 mm SUNPIPE®) en 
ABS 550 (met 300 mm en 450 mm SUNPIPE®).  

Op de SUNPIPE® daglichtsystemen wordt een garantie 

gegeven van 10 jaar. 

• Volgens Europese normen getest.

• Twee soorten plafondunits.

• Ook in brandwerende uitvoeringen verkrijgbaar.

• Verduisteringsmogelijkheden.

• Geïntegreerde verlichting (optioneel).

• Zeer weinig geluid.

• Eenvoudig te monteren.

• Onderhoudsvrij.

• Zelfreinigend.

• Geschikt voor verschillende typen daken.

Voor alle uitvoeringen en dakconstructies zijn Autocad-
tekeningen in dwg beschikbaar. Overige specificaties zijn 
verkrijgbaar.

Garantie
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SUNPIPE® afmetingen en lichtopbrengst 
(Luxwaarde)

300
serie

Diameter
(mm)

Zomer
105 kLux

Winter
20 kLux

Lente/Herfst
45 kLux

Belichtingsopp.
20 kLux

230
serie

337

225

112

607

404

202

14 m²7,5 m²

De kleinste SUNPIPE® bespaart bijna 5 kg CO² uitstoot per jaar.

1000
serie

750
serie

530
serie

450
serie

1452

968

484

22 m²

2052

1386

684

30 m²

4238

2825

1413

50 m²

7675

5117

2558

60m²

SUNCATCHER®: 
Sunpipe en natuurlijke 
ventilatie in een compact 
energievrij systeem!

Gegalvaniseerd
kanaaldeel

Flexibel kanaal

ABS kraag

Super Silver SUNPIPE

Diamond-top van 
UV-bestendig polycabonaat 
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