
Verlichtingsarmatuur
Installatie-instructies voor 

Solatube® 
160 DS Ø 25 cm
290 DS Ø 35 cm
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Veiligheid
Neem altijd de veiligheidsvoorschriften van gebruikte materialen en gereedschappen in acht.
Laat elektrische aansluiting altijd uitvoeren door een erkend installateur.

Garantie 
In afwijking van onze algemene leveringsvoorwaarden is op het verlichtingsarmatuur een garantietermijn van  
3 jaar van toepassing. Kosten van hermontage of het uitwisselen van (LED)lichtbronnen blijven voor rekening  
van de afnemer. Bewaar voor de garantie het originele aankoopbewijs. 
Voor meer informatie zie de leveringsvoorwaarden op www.techcomlight.nl

Disclaimer 
Techcomlight B.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprake lijkheid van de hand voor enige onverhoopte extra kos-
tenposten, ontstaan als gevolg van bouwvocht dat tijdens de installatie in het Solatube® systeem is inge sloten, 
alsmede incorrecte installatie en iedere andere externe invloed. 
Wijzigingen installatie-instructie voorbehouden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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Verlichtingsarmatuur
• Het Solatube® armatuur heeft een GU10 fitting.
• Geschikt voor 220-240Vac.
• Maximaal 20 Watt led lichtbron
• Techcomlight adviseert energiezuinige ledlampen, te verkrijgen  
 via Techcomlight.

Tip
Meet voorafgaand aan de installatie de geschikte plaatsingshoogte 
van het armatuur. 
Plaats het armatuur minimaal 10 cm boven de plafondplaat en 
zorg voor minimaal 10 cm ruimte boven het armatuur.

Stap 1 - Aanbrengen verlichtings- 
armatuur
Boor twee gaatjes (Ø 13 mm) in de lichtbuis, tegenover elkaar. 
Verwijder eventuele bramen.

Draai de twee moeren aan het armatuur aan beide zijdes los.

Steek de kabels door het gat van de lichtbuis en breng het 
armatuur van binnenuit aan. 

Let op: Voorkom beschadiging van de binnenzijde van de tube.

Stap 2 - Monteren moeren
Steek de kabels door de moer heen en zet het armatuur met de 
twee moeren vast.  

Stap 3 - Aansluiten bedrading
 
Sluit de bedrading aan op het elektriciteitsnetwerk.

Plaats de led lamp in de GU10 fitting.

Hiermee is de installatie van uw verlichtingsarmatuur voltooid.
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