œwietlik rurowy standard 250
INSTRUKCJA MONTA¯U
BUDOWA ŒWIETLIKA
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DETAL A
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Lista czêœci:
1. kopu³a
2. uchwyt kopu³y

2
3
4
5

3. nakrêtka mocuj¹ca kopu³ê
4. rama dachowa z oblachowaniem
7

5. pierœcieñ górny

8

6. opaska zaciskowa (opcja przy rurze giêtkiej)
11

12

7. ko³nierz o³owiany (opcja)
8. taœma aluminiowa

10

9. kolano nastawne UltraBright (opcja)
10. rura sztywna UltraBright/ giêtka FlexiTube
11. pierœcieñ ³¹cz¹cy
12. wkrêt mocuj¹cy rurê œwiat³onoœn¹
13. oprawa oœwietleniowa (opcja)
14. pierœcieñ dolny (opcja przy rurze giêtkiej)

11

16. wkrêt samonawiercaj¹cy

13

14

15. rama sufitowa

12

15
16

10
14
15
16
17

17. uchwyt i wkrêt do monta¿u ramy sufitowej
STROP

18
19

STROP

do monta¿u rury œwiat³onoœnej
18. nak³adka sufitowa
19. zespó³ rozpraszaczy w uszczelce

DETAL B

UWAGI WSTÊPNE
W celu optymalnego wykorzystania œwietlika Eco Light Tunnel i uzyskania najwiêkszej efektywnoœci,
podczas monta¿u nale¿y zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce zasady:
- umieœciæ kopu³ê na po³udniowej, najbardziej nas³onecznionej czêœci dachu, zwracaj¹c uwagê na
omijanie miejsc zacienionych;
- prowadziæ rurê œwiat³onoœn¹ jak najkrótsz¹ i jak najprostsz¹ drog¹ (im krótsza i prostsza rura, tym
wiêksza iloœæ œwiat³a);
- montowaæ zgodnie ze wskazaniami producenta;
- z elementów pokrytych foliami ochronnymi nale¿y je usun¹æ w trakcie monta¿u.
Pozostawiona folia w zamontowanym œwietliku mo¿e trwale uszkodziæ elementy œwiat³onoœne.
W przypadku monta¿u rury œwiat³onoœnej UltraBright nale¿y stosowaæ okulary chroni¹ce wzrok przed
du¿ym natê¿eniem œwiat³a, b¹dŸ przykryæ kopu³ê ciemnym materia³em.
W przypadku niestandardowego monta¿u, nie ujêtego w poni¿szej instrukcji, nale¿y skonsultowaæ siê
Z biurem obs³ugi klienta: tel. 71 795 67 05; e-mail: montaz@ecotun.com

1. CZÊŒÆ DOLNA - PRZYGOTOWANIE
A. Wyznaczyæ miejsce zainstalowania œwietlika na suficie, pamiêtaj¹c
o tym, ¿e przy stropie belkowy otwór powinien byæ umieszczony
miêdzy belkami. Œrednica otworu powinna wynosiæ 26 cm.

B. Wyci¹æ otwór w wyznaczonym miejscu. W przypadku wycinania
otworu w stropie betonowym nale¿y skonsultowaæ siê z konstruktorem
budowlanym.
C. Za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów i wkrêtów (17) umocowaæ ramê
sufitow¹ (15) w wyciêtym otworze.

2. GÓRNA CZÊŒÆ ŒWIETLIKA
A. Od wewnêtrznej strony dachu okreœliæ miejsce miêdzy krokwiami do
zainstalowania ramy dachowej z oblachowaniem (4).
B. Wyci¹æ w dachu otwór o œrednicy 30 cm. W przypadku dachu
krytego dachówk¹, nale¿y zdemontowaæ czêœæ pokrycia dachowego.
UWAGA! W przypadku dachów krytych dachówkami lub blach¹ falist¹
nale¿y zastosowaæ ko³nierz o³owiany.
C. Do pierœcienia górnego (5) ramy dachowej zamocowaæ rurê
œwiat³onoœn¹:
- dla rur sztywnych: za pomoc¹ wkrêtów przykrêciæ przygotowany
modu³ rury sztywnej (patrz - 3.1 RURA ŒWIAT£ONOŒNA SZTYWNA
ULTRABRIGHT), ³¹czenie owin¹æ do³¹czon¹ taœm¹ aluminiow¹ (8);
- dla rury giêtkiej: wymierzyæ d³ugoœæ rury ³¹cz¹cej czêœæ dachow¹ z
czêœci¹ doln¹, nasun¹æ rurê na pierœcieñ górny (5), owin¹æ ³¹czenie
taœm¹ aluminiow¹ (8) i zacisn¹æ opask¹ (6), drug¹ czêœæ rury
zakoñczyæ pierœcieniem dolnym (patrz - 3.2 RURA ŒWIAT£ONOŒNA
FLEXITUBE).
D. Ramê dachow¹ wraz z rur¹ œwiat³onoœn¹ wsun¹æ w otwór dachu
i zamontowaæ tak, aby otwory kondensacyjne znajdowa³y siê
w najwy¿szym punkcie.
E. Na³o¿yæ kopu³ê (1) na ramê dachow¹ (4) tak, by gniazda
monta¿owe kopu³y pokrywa³y siê z wystaj¹cymi œrubami. Wsun¹æ
uchwyty kopu³y (2) i przykrêciæ je do³¹czonymi nakrêtkami.
UWAGA! Nie czyœciæ œrodkami z zawartoœci¹ alkoholu, benzyny, nitro.
W trakcie monta¿u czêœci dachowej i kopu³y nale¿y zdj¹æ foliê
ochronn¹ z pierœcienia znajduj¹cego siê wewn¹trz ramy górnej
œwietlika. Po zdjêciu folii z pierœcienia nale¿y uwa¿aæ, aby nie
zabrudziæ wewnêtrznej (refleksyjnej) strony pierœcienia.

3.1. RURA SZTYWNA ULTRABRIGHT
A. Usun¹æ foliê ochronn¹ z rury œwiat³onoœnej.
W trakcie monta¿u utrzymaæ czystoœæ w wewnêtrznej
(refleksyjnej) czêœci.
Po³¹czyæ rurê œwiat³onoœn¹ (modu³ 61 cm) przez
wsuniêcie krawêdzi w naciêcia.
B. Miejsce ³¹czenia rury zakleiæ do³¹czon¹ taœm¹
aluminiow¹ (8).

C. W celu uzyskania w³aœciwej d³ugoœci rury œwiat³onoœnej (³¹cz¹cej
pierœcieñ górny (5) z ram¹ sufitow¹ (15) nale¿y po³¹czyæ ze sob¹
przy pomocy pierœcieni ³¹cz¹cych (11) odpowiedni¹ iloœæ modu³ów
(61 cm lub 30,5 cm). Ostatni modu³, nale¿y doci¹æ na w³aœciw¹ d³ugoœæ
tak, aby wpasowaæ go do ramy sufitowej.
£¹czenie polega na wsuniêciu rury œwiat³onoœnej w pierœcieñ ³¹cz¹cy
i przymocowanie jej za pomoc¹ wkrêtów. Miejsce ³¹czenia owin¹æ
taœm¹ aluminiow¹ (8).
D. W przypadku zastosowania kilku modu³ów rury zaleca siê
wzmocnienie po³¹czonych rur poprzez podwieszenie ich linkami do
konstrukcji dachu.

MONTA¯ RURY SZTYWNEJ I KOLANA ULTRABRIGHT (OPCJA)

a)

b)

c)

A. W zale¿noœci od umiejscowienia otworów w dachu i stropie, nale¿y okreœliæ kombinacjê elementu
œwiat³onoœnego (rura i kolano): a) kolano-rura; b) rura-kolano-rura; c) rura-kolano.
UWAGA! Przed zamówieniem kolana nale¿y okreœliæ jego k¹t pochylenia.
Kolana nastawne UltraBright 250 dostêpne s¹ na zamówienie w trzech wersjach: 0-32°, 0-65°
oraz 0-90°.
B. Przygotowaæ okreœlonej d³ugoœci rurê œwiat³onoœn¹ ³¹cz¹c ze sob¹ odpowiedni¹ iloœæ modu³ów
rury pierœcieniem ³¹cz¹cym (11).
C. Kolanem i rur¹ œwiat³onoœn¹ po³¹czyæ ze sob¹ otwór w dachu z otworem w stropie.
D. Okleiæ taœm¹ aluminiow¹ (8) ³¹czenia: pierœcienia górnego (5), kolana (9), rury œwiat³onoœnej (10).

3.2. RURA ŒWIAT£ONOŒNA FLEXITUBE
A. Wykonaæ pomiar odleg³oœci miêdzy otworem w dachu a
pierœcieniem dolnym (14) umocowanym w ramie sufitowej, zwracaj¹c
uwagê na wygiêcie rury. Przyci¹æ rurê œwiat³onoœn¹ do wymaganej
d³ugoœci, bior¹c pod uwagê potrzebny zapas.
B. Jeden z koñców rury œwiat³onoœnej nasun¹æ na pierœcieñ górny (5)
ramy dachowej w taki sposób, aby dwa lub trzy zwoje konstrukcyjne
rury umieszczone by³y powy¿ej wy¿³obienia.
C. Miejsce ³¹czenia oraz miejsce wy¿³obienia pod opaskê zaciskow¹
(6) owin¹æ trzykrotnie taœm¹ aluminiow¹ (8).
D. Nasun¹æ na wy¿³obienie opaskê zaciskow¹ (6) i dokrêciæ jej wkrêt.
E. Na pierœcieñ dolny (14) nasun¹æ drugi koniec rury œwiat³onoœnej
i przymocowaæ go, owijaj¹c trzykrotnie taœm¹ aluminiow¹ (8) do
miejsca przet³oczenia.
UWAGA! W przypadku przechodzenia rury Flexitube przez otwory
z ostrymi krawædzami, naleýy zabezpieczyã rurê œwiat³onoœn¹ przed
uszkodzeniem lub zastosowaã tulejæ osùonowà (element opcjonalny).
Œrednicê otworu pod tulejê os³onow¹ nale¿y powiêkszyæ o 2 cm.

4. 4.
DOLNA
CZÊŒÆ
ŒWIETLIKA
DOLNA
CZÊŒÆ
ŒWIETLIKA
A. Doln¹ czêœæ rury œwiat³onoœnej (lub pierœcieñ dolny (14) przy rurze
giêtkiej) wsun¹æ od wewn¹trz w ramê sufitow¹ (15) i przymocowaæ
wkrêtami.

4. DOLNA CZÊŒÆ ŒWIETLIKA
B. Wsun¹æ zestaw rozpraszaczy w uszczelce (19) w gniazdo ramy
sufitowej.

C. Nasun¹æ na pierœcieñ sufitowy nak³adkê sufitow¹ (18) tak, by
zaczepy nak³adki wesz³y w gniazda pierœcienia sufitowego. Docisn¹æ
i przekrêciæ do oporu w prawo lub w lewo (nale¿y zwróciæ uwagê na
zahaczenie siê wszystkich 4 zaczepów).

5. DOCIEPLENIE I IZOLACJA
W celu zapewnienia lepszej izolacji cieplnej, zalecamy ocieplenie rury
œwiat³onoœnej i kolana mat¹ we³nian¹ z we³ny mineralnej o gr. 50 mm.
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Nie przegrzewaæ/ podpalaæ

Nie uderzaæ

Nie stosowaæ œrodków ¿r¹cych

W razie pytañ prosimy o kontakt: tel. 71 795 67 05 e-mail: montaz@ecotun.com

