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Garantie 
U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de inbraakbeveiligingsset en eventuele fabrieksfouten. 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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Inbraakbeveiligingsset
Montage hout (ODD)
Installatie-instructies voor

Solatube®

160 DS Ø 25 cm
290 DS Ø 35 cm
330 DS Ø 53 cm
750 DS Ø 53 cm



1a

1b

1c

Inbraakbeveiligingsset
Montage op de dag (ODD)

Setonderdelen
1a 160 DS Inbraakbeveiligingsstang
1b 290 DS Inbraakbeveiligingsstangen
1c 330-750 DS Inbraakbeveiligingsstangen

Bevestigingsmaterialen
A Stanghouders 
B Torx schroeven
C Loodbolletjes

Gebruik bij de installatie schroeven die geschikt zijn voor 
de situatie waarin uw Solatube® wordt toegepast.

Technische specificaties
SKG2 keurmerk

A

B C



Stap 1
Teken de boorgaten van de stanghouders af op het hout. 
Tussen de tube en stang(en) dient de volgende ruimte te zitten:
Ø 25 cm: 125 mm ruimte
Ø 35 cm: 116 mm ruimte
Ø 53 cm: 130 mm ruimte

Boor de gaten voor in het hout met een 3.5 mm boor.

Stap 2
Teken de plekken voor de stang(en) af op de tube. Leg hiervoor 
een duimstok vlak op het hout en zet aan beide zijdes van de tube 
15 mm lager een kruisje, om het gat te boren.

Boor het middelste gat Ø 18 mm met een (tapse) boor (alleen bij 
Ø 25 en Ø 53 cm buizen). De boorgaten aan de zijkanten dienen 
recht geboord te worden met een gat van Ø 22 mm (alleen bij Ø 
35 en Ø 53 cm buizen).

Stap 3
Draai aan één kant van de tube de torx schroeven “los-vast” aan 
de stanghouder(s) met een torxschroevendraaier of met bit T-20. 

Duw de bramen van het boren vanuit de tube door de gaten naar 
buiten. Schuif vanaf de andere kant de stang(en) door de tube. 
Duw vervolgens de stangen in de stanghouders.

Stap 4 
Voor het meten van de benodigde lengte van de stang(en), houd 
de stanghouders voor de geboorde gaten aan de andere kant. 
Schrijf de binnenzijde van een stanghouder af op de stang en tel 
daar 25 mm bij op.
Haal de stang(en) weer uit de tube en slijp de stang(en) op de 
vastgestelde lengte af. 

Stap 5
Schuif de stang(en) door de tube zoals bij stap 4. Schuif aan de 
andere zijde de stanghouders om de stang en duw de houders 
met schroefopeningen naar de plaats van de voorgeboorde gaten.
Draai met de torx schroeven los-vast. Als alles op zijn plaats zit, 
draai dan alle schroeven stevig vast. 
Maak de schroeven onklaar door de loodbolletjes in de torx gaten 
te tikken.

Stap 6
Plak met alu-tape de aansluitingen van de stang en buis af aan de 
buitenkant van de buis. 
Ø 25 cm: Bevestig de plafondplaat.
Ø 35 cm: Bevestig de plafondplaat.
Ø 53 cm Kantoor: Druk de lens in de tube en bevestig de plafondplaat.
Ø 53 cm Magazijn: Bevestig de plafondplaat. 

De installatie van uw inbraakbeveiligingsset is hiermee voltooid. 

Ø 25 cm Ø 35 cm Ø 53 cm

15 mm

binnenzijde stanghouder aftekenen


