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Solatube® Brighten Up® Serien 
Solatube® 160 DS Dagslyssystem  
Solatube® 290 DS Dagslyssystem  
Installationsanvisninger  

  

Reservdelslista *  Antal  

1  
Kuppel med Raybender® 3000-teknik  (1) 

a. Stød-absorberende indvendig kuppel*†   

2 Taghætte (med eller uden hældning)  (1) 

3 
Vinkeljusterbar (30°) Spectralight® Infinity-toprør inkl. 

kuppelring, kuppelringstætning,  
(1) 

4 
Spectralight® Infinity forlængerrør. Leveres i  
400 mm eller 600 mm’s længder. 

(2) 

5 
Vinkeljusterbar (30°) Spectralight® Infinity-bundrør 

inkl. loftring 
(1) 

6 Effektlinse (1) 

7 Lysprisme (1) 

 Tætning og fastgørelsesanordninger     

a. Skruer til kuplen - 8 X 25 mm  (5) 

8                                               

b. LightTracker™ reflektor  (1) 

c. Taghætte skruer - 10 X 51 mm  (8) 

d. Tagtætnings materiale (1) 

e. Tætningsbånd (1) 

f. Rør skruer - 8 X 10 mm  (10) 

g. Folietape  (1) 

h. Loftsskruer - 6 X 40 mm  (4) 

3 

Nødvendigt værktøj:  

Stiksav 

Bajonetsav 

Hammer 

Fladjern 

Kniv  

Målebånd 

Fugepistol 

Skruetrækker til Phillips hoveder 

Markeringspen 

Kompas 

Påkrævet sikkerhedsusdtyr 

4 

5 

2 

7 

6 

8f 

8d 

8b 

8e 

8a 

8c 

1a 

1 

8h

*†
I områder med risiko for extreme vindstyrker (orkan) skal den stødabsoberende 

indvendige kuppel 1a installeres sammen med kupolen 1.  

8g

* Viste komponenter indgår ikke i alle sæt, se etikett på pakken.  
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VARNING  

Installationstips for Solatube dagslyssystemer 
Disse instruktioner er en trin for trin guide til installation af Solatube Dagslyssystemer i de følgende betingelser. 

For andre tagtyper, bedes du kontakte din Solatube International repræsentant for yderligere oplysninger.  

. 

 

Se installationstips for ønskede produkt nedenfor:  

Start ikke installationen før du har læst hele brugsanvisningen inklusive disse advarselstekster. (Anvendelse af materia-
ler eller metoder som ikke er godkendt af Solatube International bortfalller garantien.)  

Solatube International, Inc. (sælger) tager ikke ansvar, og frasiger sig forpligtigelser, i de tilfælde hvor arkitekt, entreprenør, installatør eller ejeren ikke har fulgt 
gældende lovgivning , regler, bygg-/el-/energinormer, brand– og sikkerhedsforeskrifter, regler for tagarbejde eller relevante sikkerhedsforeskrifter. Installation af 

dette produkt må kun udføres af personer med praktisk erfaring af de værktøjer og udstyr som kræves for installationen. Beskydt dig selv, andre personer 
och ejendommen under installationen. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi at du rådfører dig med en sagkyndig person inden du fortsætter.  

 
Installationen er på egen risiko!  

Solatubes produkt installationer kan være farlige og kan medføre personskade og/eller tingskader. Men der er også andre risici. Faren kan være: 

  
 Under installation kan de reflekterende rør i Solatube Dagslyssystem konsentrere sollyset og forårsage høj varme eller brand. Tag ikke beskyttelsesfil-

men af før alle delene er monteret. Inden og under installationen må rørerne ikke komme i kontakt med brandbare materialer, og bør ikke ligge uden 

opsyn, specielt ikke i direkte sollys. Vær omhyggelig for at undgå forbrændinger  
 Solatube dagslyssystemer og Solar Star-produkter kan have skarbe kanter. Anvend defor alltid handsker med læder eller andet tåleligt materiale ved hånd-

tering og installation af produkterne.  
 Installation af Solatube produkterne omfatter ofte klatring og arbejde i højderne. Det kan være stiger, stilladser, tage og lofter.Faldende genstande kan 

forårsage stor skade på personer og ejendom. Anvend derfor passende forholdsregler for at minimere risikoen for ulykker og følg procedurene nedenfor.  
 Sørg for at der ikke er personer, dyr eller genstande under arbejdsstedet.  
 Undgå arbejde på glatte eller våde underlag.  
 Anvend fodtøj med godt greb 

 Anvend kun robuste stiger med passende afstivninger.  
 Arbejd kun i rolige og tørre vejrforhold.  
 På loftsrum skal man sørge for at kropsvægten kun er på bærende og ubeskadigede konstruktionselementer. Gipsplader er for eksempel ikke kon-

strueret til at bære en kropsvægt. 

 For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade, skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger overholdes ved arbejde med elværktøj; 

foreksempel alltid at anvende beskyttelsesbriller eller andet egnet øjeværn, samt kontrollere at der ikke i arbejdsområdet findes synlige/skjulte elkabler, 

gasledninger, vandrør eller andre hindringer.  
 Ved arbejde på lofter eller i andre støvrige områder anbefales det at anvende støvmasker for at forhindre irritation i lunger og luftveje. Loftsrum kan være 

mørke, trange og udsatte for meget høje temperaturer. Vær opmærksom på skarpe, udragende genstande. Udfør ikke installationen på egen hånd uden at 
der er personer i nærheden som kan høre når du råber og komme til undsætning hvis dette bliver nødvendigt.  

 Solatube-produkterne er ikke konstrureret til at bære vægten  af mennesker, værktøj eller andre genstande. Hvis du går eller placerer andre genstande på 
Solatube-systemet kan dette forårsage såvel personskade som skade på ejendommen. Hvis produktet er beskadiget kan bygningskonstruktionen måske 
også være svækket. Systemet skal repareres umiddelbart. For sikker installation og anvendelse skal installationsvejledningen følges nøje.  

 
Elektriske komponenter 
 Forud for installation, vedligeholdelse eller rengøring skal strømmen afbrydes på hovedtavlen og forsegles for at hindre at strømmen tilsluttes utilsigtet. Hvis 

ikke hovedafbryderen kan låses, påsættes et synligt advarselsskilt/mærkat direkte på afbryderen.  

 

Tag skifte 

 I monteringsvejledningen beskrives hvordan Solatube dagslyssystemer skal monteres ved gældende forhold. Ved andre tagtyper som ikke er beskrevet 
beder vi dem kontakte Solatube for yderligere information.  



Seneste udgave af installationsvejledningen kan også findes på www.solatube.dk  
Ledlight Nordic Innovation AB - Eksklusiv distributør af Solatube® i Danmark  |  Föreningsgatan 31 |  411 27 Göteborg, Sverige | +46(0)31-708 51 00 | www.solatube.dk  

© 2010 Solatube International, Inc.           Part No. 951780 v2.0 

3 

 

 

 
Installationstips for Solar Star loftventilation 

 
 Solar Star solpaneler skal opbevares beskyttet indtil det er monteret sikkert og tætnet til taget. Tildæk solpanelet når motor, ventilator eller enheden 

skal serviceres. Ventilatoren styres af solpanelet og kan derfor gå utilsigtet i gang når den får sollys.  
 Solar Star-produkterne er kun konstrueret for almindelig udluftning. Og må ikke anvendes for fjernelse af farlige materialer eller gasser såsom 

brændbare eller eksplosionsfarlige materialer.  
 Solar Star-produktet har en ubeskyttet ventilationsvinge. Anvend derfor ikke produktet hvor det let kan nåes.  
 
Advarsel 
 Kulilte kan blive trukket ind i huset eller loftet ved anvendelse af produktet hvis brændstof-brændende udstyr ikke er serviceret eller overvåges 

regelmæssigt. Kulilte er en farveløs og lugtfri gas der kan være farlig for dit helbred og kan medføre død. Brændstof-brændende udstyr skal have 

ordentlig ventilation og Solar Star-produktet er ikke beregnet til dette formål. 

 
Lampeindsats – installationstips  
 

 Må kun installeres af en autoriseret elektriker. Afbryd strømmen, før installation.strømmen! 

 Forsyningskabelets temperatur Ratingen skal være mindst 60 ° C.  

 Samlingsdåsen skal være tilgængelig over loftet.   

 Blinkende lys kan indikere forkert lampeeffekt eller type, eller isolering er for tæt på armaturet som kan føre til overophedning.   

 Tilpas installationen at der mindst er 13 mm. Mellemrum fra amatur til sidevægge og ovenliggende byggeelementer, og mindst 25 mm. afstand til 

tilstødende armatur.  

 Termisk varmebeskyttelse type IC . 

 Velegnet til våde eller fugtige miljøer som vaskerum, bryggers, badeværelser. RCD (jordforbindelse) skal anvendes ved installation i våde rum.  

 Anvend kun lampeindsatsen sammen med Solatubes produkter for dagslyssystemer.  

 
 
 
Advarsel  
 Dette produkt bør kun installeres af autoriseret elektriker.  

 

 
Installationstips for Solatube dagslyssystemer (forts.)  
 

 Afsæt mindst 4 timer til arbejdet, specielt hvis det er første gang du installerer systemet.  
 Sluk alle lamper i rummet i dagstiden for at se hvor meget dagslys som kommer ind gennem vinduet. Bestem ud fra dette resultat den bedste placering for 

Solatube dagslyssytemet. Hvis du vil have lys et bestemt sted, skal Solatube dagslyssystemet placeres direkte over dette sted og ikke inde midt i rummet.  

Dette vil forhindre at det ønskede område ikke skygges at høje forhindringer. 
 Mål afstanden mellem tag og loft. Hvis ikke du har rør nok så kontakt din Solatube forhandler. 
 Undgå at montere enheden på taget hvor der kan være mulighed for skygge fra træer, kanter eller skorsten. Undgå også tagpartier hvor der er placeret 

brandsprinkler, vand-og/eller afløbsrør, luftvarmepumper, airconditionering, ventilationsrør og røgkanaler. Sørg for at kontrollere at taget kan klare en 

installation uden at dette beskadiger tætheden eller at bygningskonstruktionen svækkes.  
 For optimal montering bør klæbemidler, tæsningsmasse samt folietape, påføres på de tørre og rengjorte overflader ved en temperatur på mindst 21 

grader.  
 Folietapen indeholder en trykfølsom lim og skal påføre under tryk for at skabe optimal vedhæftning. Folietapen er ikke en konstruktions forstærkning af 

samlinger. Anvend derfor de medfølgende skruer i alle samlinger af forlængerrørerne.  

 
Installationstips for lysdæmper  
 

 Solatube dagslysdæmper må kun installeres i et korrekt monteret Solatube dagslyssystem.  
 

Installationstips for ventilationsindsats  
Tips forefindes i brugsanvisningen til ventilationsindsatsen.  
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1/2 in (12.7 mm) 

Tagunderlag 

4 
Fold tagpappen op (ikke løsne) eller fjern de overliggende 
tagsten. 

Tag udgangspunkt i sømmets midte, og tegn en cirkel der 
følger taghættens indv. diameter.  

Tagunderlag 

 

5 

Marker placering på den indv. side af taget mellem tagspær og bjælker og den indv. side af loftet ved hjælp af søm. Skær hul i loftet.  

Mellem sømhullets midte og tagbjælke/spær skal der være en afstand på mindst 140 mm for 160 DS och 190 mm for 290 DS.  

 

2 

1 

 

3 
Skær en åbning i taget.  

Påsæt taghætten efter at der er blevet påført en isolerings-
masse (Se medsendt tegning) 

Søm 

Søm 

Søm 

Skærelinje:         
13 mm  udenfor 
den tegnede linje.  

Tegnede linje 

a c 

b 

b 

160 DS                      Ø 
275 mm 

290 DS                      Ø 
375 mm 

Loft 

Inder tag  

a 

Tætningsmasse(10 

160 DS  
140 mm 

290 DS  
190 mm 
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7  For sikker installation anvend svejsbar tagpap over 
hættens yderkanter for at få en tættere installation(er ikke 
vist på tegningen). Tilpas kuppelringen så den passer med  
hullerne i taghætten. 

 

8 
Juster vinklen på det øvre rør så det passer med taghæld-
ningen 

  
 

9 
Fjern det øverste rør og forsegl samlinger med medføl-
gende folietape. 

Vær omhyggelig med at alle samlinger tætnes. 

6 
Fastgør taghætten i taget og  læg tagstenene tilbage. 
Påfør tætningsmasse på alle skruehuller og skruer.  

Tagunderlag 

 

10 
Fastgør det øvre rør til taghætten. *                                  

*I områder med risiko for ekstreme vinde 
(orkan) skal skruer dyppes I tæt-
ningsmasse. 

 

11 
Påsæt Kuplen 

Tilpas delene og klik kuplen fast I de 4 fastgørings klemmer. 
 

Stødabsober-
ende kuppel for 
installering  I 
områder med 
risiko for 
ekstreme vinde. 

LightTracker™-
reflector 

Tagskruer 

Kuppel skrue 

a 

b 

c 

a 

b 

        Fjern beskyttelsesfolien 

Fjern beskyttelsesfolien 

b 

a 



Seneste udgave af installationsvejledningen kan også findes på www.solatube.dk  
Ledlight Nordic Innovation AB - Eksklusiv distributør af Solatube® i Danmark |  Föreningsgatan 31 |  411 27 Göteborg, Sverige| +46(0)31-708 51 00 | www.solatube.dk  

© 2010 Solatube International, Inc.            Part No. 951780 v2.0 

6 

 

 

Før det nedre rør 
ind itop røret. Røret 
skal ikke tætnes 
med folietapen. * 

Tryk folietapen 
hårdt på røret for 
bedste tætning 

Min. overlap for 
rørkrave: 38 mm 

c d 

h 

Folietape 

Montering og installation af rørsektion 

Anvend udskæringer og fremstil en konisk rørsektion (kegleform).  

12 
Indsæt det nederste rør 

Tilpas røret og mål afstanden mellem rørsektionerne. Vigtigt! Hvis folietapen 
plastikdelen er blevet brudt eller beskadiget skal der påføres folietape ovenpå 
igen (Er ikke vist på billedet). 

Min. overlap ved 
rørkrave: 38 mm 

Min. overlap ved 
rørkrave: 38 mm 

Sørg for at røret 
er lige langt I 
begge sider 

Rørskrue 
Tætningsbånd til 
forsegling I toprør 

a 

b 

e f 

g 

a 

b 

*Skal tapes ved installationer med nedsænket lofter.  

Fjern 
beskyttelsesfolien 

13 
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Monter enheden i loftet. Anvend gipsskruer hvis fastgørrel-
sesklemmerne ikke får ordentlig fat på bagsiden af loftet. 

Vigtigt! I kolde klimaer, forsegl lofttilslutningen med en la-
texmasse for at minimere luftgennemstrømningen.  

15 Installer effektlinsen og lysprismen 

14 

Anvend gipsskruer 
efter behov 

Fastgøringsklem-

Option ved installation I 
kolde klimaer 

Nu kan du nyde fordelene ved dit Solatube dagslyssystem og den høje ydeevne samt 
det naturlige lys det giver. 16 

a 
c 

b d 

a 

b 

c 

Fjern beskyttelsesfolien 

Effektlins 

Lysprisme 

I næste afsnit findes en liste med andre typer af 
taghætter og tillbehör.  
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Ramme fra anden leveran-
dør. Installer sådan at 
taghætten passer. 

 

1 
Fyld hele kassen med isolering (er ikke vist på tegning). 

 

2 
Påsæt dækslet på rammen 

Rammemonteret taghætte Monteringsvejledning 

Komponentliste Antal 

1 
290 DS 350 mm taghættedæksel 
(indv. mål 685 mm X 685 mm)  (1) 

Yderligere materiale og værktøj Antal 

1 Tagtætning (1) 

2 
 
Tagskruer 10 X 50 mm 

(8) 

Indv.mål: 685 mm  

Indv.mål: 685 mm  

Takhuvsskruv 
a 

3 Fastgør dækslet på rammen med medfølgende skruer 

*I områder med risko for ekstreme vindforhold skal enheden monteres med 4 extra skruer. 

b 
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3 Påsæt taghætten efter at der er blevet påført en 
isoleringsmasse (Se medsendt tegning) 

a 

Taktätningsmassa, 10 
mm tjockt lager  

b 

1 
Fjern teglstenene. Tag udgangspunkt i sømmets midte, og 
tegn en cirkel der følger taghættens indv. diameter.  

Spik 

2   

Tegnet linje 

Søm 

Skærelinje: 13 mm 
udenfør den 
tegnede linje 

 

4 
Fastgør taghætten i taget og påfør tætningsmasse på alle 
skruehuller og skruer.  

b 

a 

Takhu-
vsskruv 

Taghætter til de fleste tagtyper (med standardhætter) 

Monteringsvejledning  
 

Komponentliste Antal 

1 Universalhætte for tegltag (med eller uden hældning)  (1) 

2 Standardhætte (med eller uden hældning)  (1) 

2 ”L”-beslag i aluminium  (4) 

3 8 X 6 mm skruer (8) 

Yderligere materiale og værktøj Antal 

1 Tagtætningsmasse (1) 

2 Taghætte skruer 10 X 50 mm  (8) 

3 Slibeværktøj til tegl (1) 

Obs: Anvisninger gælder ikke for områder med risiko for ekstreme vindforhold (orkan). Kontakt 
en Solatube repæsentant for råd og vejledning I sådanne områder. 

Advarsel: Produkter, der indeholder portlandcement, såsom mastiks, cementvælling eller 
alkaliske materialer, kan forårsage beskadigelse af taghætter I aliminium. 
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Placer universalhætten, bøj foreste kant på hætten således at 
den passer med det eksisterende tegl. 

 
5 

 

6 
Fastgør universalhætten til standardhætten 

b 

Standardhætte 

8 X 6 mm skruer 

Universalhætte 

a 

8  Fastgør universalhætten 

c 

Kant 

L-beslag 

b 

a  

7 
Tilpas og læg teglen på plads 

8 x 6 mm  
skrue 
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3 
Påfør tætningsmasse på tag og taghætte 

Tætningsmasse ca. 
20 mm. 

a 

Tætningsmasse ca. 
20 mm. 

b 

 

4 
Placer taghætten 

2  Skær hul i taget 

Skærelinje:  
13 mm udenfor 
den tegnede linje 

Taghættens 
omkreds 

Tegnet linje 

 

1 
Tag udgangspunkt i sømmets midte, og tegn en cirkel der 
følger taghættens indv. Diameter. Tegn også en linje der 
følger den udv. omkreds. 

Søm 

a 

b 

Søm 

Fladt tag Monteringsvejledning 

Komponentliste Antal 

1 Taghætte(uden hældning)  (1) 

2 Taghætte skruer 10 X 51 mm  (8) 

Yderligere materialer og værktøj Antal 

1 Retteskinne (1) 

2 Tagtætningsmasse (1) 
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5 Skru taghætten fast i taget. Påfør tætningsmasse over alle 
skruehuller. 

a 

b 

 

6 
Påfør tætningsmassen og jævn massen ud med spartel  

a 

b 

Tætningsmasse ca. 
20 mm. 

Spartel 

 

a 

Taghætte forlænger Monteringsvejledning 

Komponent liste Antal 

1 Taghætte forlænger 50 mm eller 100 mm  (1) 

2 6 mm skruer (4) 

Yderligere materialer og værktøj Antal 

1 Tætningsmasse (1) 

 

1 
Påfør tætningsmassen udv. på taghætten og på den indv. 
Side på forlængerrøret.  

a 

b 

 

Juster forlængerrøret så huller passer med hullerne i 
taghætten og fastgør den  

b 
c 

6 mm skruer 

2 

a 

Taghætte skruer 
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a 

b 

2 Sæt kupelrøret på plads og skub beskyttelsesringen op således at 
tapperne passer med kupelringens tapper og klik den derefter 
fast. 

 

Beskyttelsring til kuplen Monteringsvejledning (gælder kun hvis ring ikke allerede er monteret) 

Komponentliste Antal 

1 Beskyttelsesring til kuppelkant (1) 

Yderligere materiale og værktøj Antal 

1 Ingen  

0-90⁰ forlængerrør monteringsvejledning 

Komponentliste Antal 

1 0-90⁰ Forlængerrørr (1) 

2 Rørskruer - 8 X 10 mm  (4) 

3 Folietape - 51 mm X 2 m  (4) 

Yderligere materiale og værktøj Antal 

1 Ingen  

 
1 

Montering af forlængerrør (0-90⁰) Forlængerrøret skal monteres mellem 
det øvre rør og et forlængerrør, alternativt mellem 2 forlængerrør. 

c a b 

Folietape 
Rørskrue 

Læg tryk på 
tapen for opti-
mal vedhæftning 

Min. overlap i 
rørkrave: 38 mm 

Ekstra afstivning for langsgående (horisontal) rørsek-
tioner er nødvendig. Afstem at fastgørrelse er I 
overensstemmelse med gældende byggenormer.  

Placer ringen udover taghætten  

Bøj tapperne op inden 
montering 

a 

b 

1 



Seneste udgave af installationsvejledningen kan også findes på www.solatube.dk  
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Tilbehør til Brighten Up®-serien 
Tilføj flere funktioner ved at opgradere dit Solatube Dagslys System med nogen af disse fantastiske tilbehør. 

Monteringsindsats til metaltag 
Bestil dette kit til installation af et Solatube 160 DS eller 290 DS på metaltag med ophøjede kanter. 

Universal taghætte for tegltag (uden standard taghætte)  
Denne taghætte integreres fint med de fleste tagsten. Den formbare taghætte fås med eller uden hældning og tilpasses let og 
jævnt efter tagets form. 

Lampeindsats 
Sammen med en lampeindsats giver Solatube dagslyssystemer en praktisk belysning selvom det er blevet mørkt uden for. 
Kan leveres I energieffektiv udførsel—LED pære (E27)  
 

Lysdæmper 
Hvis ikke det er nødvendigt at have 100% lys hele tiden kan lysmængden som kommer gennem Solatube dagslyssystemet regu-
leres med Solatube Lysdæmperenhed. Takket være vort pantenterede* justerbare spjæld kan du enkelt styre den lysmængde du 
ønsker. 
 

Ventilationsindsats 
Solatube 160 DS findes med en ventilationsindsats som tillbehør. Med denne kombination behøves der kun at blive lavet et hul i 
loftet, hvilket giver en pænere og enklere installation.  

Taghætteisoleringsring 
Dette isolerende materiale hjælper til at reducere kondensation i kolde klimaer, hvor inddækningen udsættes for et fugtigt indre 
rum. Isolatoren er fastgjort til taghætten og det øverste rør glider gennem åbningen, som tilvejebringer en tætning mellem det 
indre og metalinddækning. 
 

Kuppel Opgraderingspakke. 
Opgrader en ældre Solatube kuppel, og nyd fordel af den nye patenterede Raybender ™ 3000 teknologi. Opgraderingssættet 
monteres let uden at det er nødvendigt at fjerne eksisterende taghætte eller rør. 

Anbefalinger ved tag skifte 

Solatube produkter kræver speciel håndtering ve tag skifte. Der henvises til Solatubes anbefalinger for at sikre korrekt fjernelse 
og re- installering 

Visse Solatube produkter findes ikke til alle markeder. Kontakt os på Solatube for at høre om det ønskede product . 


