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Wykaz części Ilość 

1 Opaska tuby  (1) 

2 12 in (305 mm) Tuba przejściowa  (2) 

3 Regulator Światła  (1) 

4  

Zestaw wkrętów i złączek dla Regulatora Światła 

a. Nity tuby (12) 

b. Taśma foliowa 2 cale (50 mm) 18ft (5.5m) (1) 

5 Instalacyjny zacisk ustalający (1) 

6 
Skrzynka przyłączeniowa Regulatora Światła z wstępnie 
instalowanymi uchwytem odciążającym (2) 

(1) 

7  

Zestaw wkrętów i złączek dla Regulatora Światła  

a. Wkręt montażowy skrzynki przyłącz. #12 X 1/2 cala 
(12 mm) 

(3) 

b. Nylonowy element dystansowy (1) 

88 

Transformator Klasy 2 wskazany w UL 
24VAC, znamionowa 96VA, lub 24VAC, znamionowa 20VA   
*Sprzedawany oddzielnie przez Solatube Int. lub 
odpowiednik zakupiony lokalnie 
Uwaga: Należy przeczytać całość instrukcji, aby 
dobrać odpowiedni transformator. 

(1) 

Dodatkowe materiały i narzędzia 

1 Wkrętarka z końcówką śrubokręta Phillips #2  

2 Precyzyjny śrubokręt płaski  2.5M & 1.8M 

3 Młotek nitowniczy 

4 
Puszka połączeniowa 4 cale (100 mm) X 4 cale (100 mm) 
X 1-1/2 (38 mm) ze śrubą uziemienia.  
Uwaga: Wymagana dla zamontowania i podłączenia transformatora .

4a 

1 
2 

3 

4b 

5 

6 

7a 

7b 

Solatube® SkyVault™ Series 
Solatube® M74 DS 0-10v Regulator Światła 
Instrukcja Instalacji 

8 
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OSTRZEŻENIE 

Wskazówki dla Instalacji Systemów Daylighting
Instrukcje te stanowią przewodnik, krok po kroku, dla instalacji systemów Solatube Daylighting w warunkach, jak poniżej. Dla innych typów 
dachów prosimy skontaktować się ze swoim, lokalnym przedstawicielem Solatube International.  

Dach płaski, warstwowy - Pojedyncza warstwa/membrana - Asfalt gruby Żwir - Mały/Brak spadku - Skośny -

Prefabrykowane podstawy dachowe - Dachy z blachy trapezowej 

Prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami dla wyrobu zamieszczonymi poniżej: 

Przed przystąpieniem do instalacji należy przeczytać cała instrukcję, w tym te ostrzeżenia. (Użycie materiałów 
lub metod nie zatwierdzonych przez  Solatube International spowoduje unieważnienie gwarancji).  

Solatube International, Inc. (sprzedający) nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności lub zobowiązań za błędy architekta, wykonawcy robót, 
instalatora lub właściciela budynku, w odniesieniu do wszystkich, mających zastosowanie przepisów prawa, rozporządzeń, przepisów budowlanych, 
przepisów elektrycznych, przepisów energetycznych, przepisów i wymagań dla bezpieczeństwa i ochrony pożarowej, gwarancja dla dachów oraz 
odpowiednich środków bezpieczeństwa. W czasie instalacji należy zabezpieczyć siebie i wszystkie osoby oraz mienie. Instalacja tego wyrobu powinna 
być przeprowadzana wyłącznie przez osoby posiadające umiejętność użycia narzędzi i urządzeń niezbędnych w czasie instalacji. W czasie instalacji 
należy chronić siebie, inne osoby i mienie. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących swoich kompetencji  lub wiedzy, należy skonsultować się ze 
specjalistą, przed przystąpieniem do dalszych robót.. 

Instalacja na swoje, własne ryzyko! 
Instalacja wyrobu Solatube może być niebezpieczna i potencjalnie grozić śmiercią, obrażeniami i zniszczeniem mienia. Warunki 
niebezpieczne obejmują, nie ograniczając sie wyłącznie do nich, poniższe: 

 W czasie instalacji Solatube Daylighting System tuby odblaskowe mogą ogniskować światło, powodując nagrzewanie lub pożar. Film zabezpieczający 
należy usuwać tylko po zainstalowaniu części. Przed instalacją oraz w jej czasie nie wolno zostawiać tub w kontakcie z materiałami łatwopalnymi lub 
bez nadzoru, zwłaszcza w miejscu bezpośredniego działania promieni słonecznych. Należy unikać oparzeń skóry. 

 Nie zostawiać pozostałości po instalacji bez nadzoru. Odpady tub i taśmy foliowej są silnie odblaskowe i pozostawione bez nadzoru mogą skupiać 
światło słoneczne i powodować intensywne podgrzewanie lub pożary. Wszystkie resztki materiałów i śmieci należy uprzątnąć i wrzucić do 
odpowiednich pojemników.

 System Solatube Daylighting oraz wyroby Solar Star mogą posiadać ostre krawędzie. Zawsze należy nosić rękawice skórzane lub płócienne w czasie 
manipulowania i instalacji wyrobów. 

 Instalacja wyrobów Solatube wymaga wspinania się i prac wysokościowych, w tym na drabinach, rusztowaniach, dachach i poddaszach. Ryzyko 
śmierci, obrażeń i zniszczenia mienia mogą być spowodowane upadkiem lub przez spadające przedmioty. Należy zachować szczególną ostrożność dla 
zminimalizowania ryzyka obrażeń, uwzględniając poniższe, nie ograniczając się jednak wyłącznie do nich, procedury: 

 Z obszaru poniżej miejsca wykonywania prac należy usunąc wszystkich ludzi, zwierzęta oraz przedmioty. 
 Należy unikać pracy na powierzchniach mokrych lub śliskich. 
 Używać obuwia z możliwie najlepszą przyczepnością. 
 Używać tylko mocnych, dobrze podpartych drabin. 
 Pracować tylko przy spokojnych, suchych warunkach pogodowych. 
 Przy pracy na poddaszach należy zawsze upewnić się, czy ciężar ciała jest cały czas podparty, zwartą i dostatecznie wytrzymała konstrukcją; 

materiały użyte do wykonania ścian suchych nie są projektowane dla przenoszenia ciężaru ciała człowieka. 
 Dla zredukowania ryzyka pożaru, porażeń elektrycznych oraz obrażeń, zawsze należny stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa, gdy używane 

są narzędzia elektryczne, obejmujące noszenie zawsze okularów ochronnych lub innych środków ochrony wzroku, oraz zapewnienie, że zawsze 
miejsce pracy jest wolne od przewodów elektrycznych, rur gazowych i wodociągowych oraz innych przeszkód. 

 Przy pracy na poddaszach lub w innych zapylonych miejscach, zalecane jest użycie masek lub respiratorów, dla uniknięcia podrażnień dróg 
oddechowych. Pomieszczenia na poddaszach mogą być ciemne, ciasne oraz poddane działaniu wysokich temperatur. Należy uważać na ostre, 
wystające przedmioty. Nie wolno przystępować do instalacji, jeżeli w zasięgu głosu nie znajduje się druga osoba, wystarczająco blisko by w razie 
potrzeby udzielić pomocy. 

 Wyroby Solatube nie są projektowane dla przeniesienia ciężaru osób, narzędzi lub innych przedmiotów. chodzenie po systemie, lub umieszczanie na 
nim przedmiotów, możne doprowadzić do obrażeń ludzi i zniszczenia mienia. Jeżeli  wyrób jest uszkodzony, to jego wytrzymałość konstrukcji może 
być osłabiona; dlatego też należy bezzwłocznie naprawić system. Dla zapewnienia bezpieczeństwa instalacji należy ściśle przestrzegać zaleceń 
niniejszej instrukcji. 

 Przy prowadzeniu długich odcinków rur w pionie oraz wszystkich w  poziomie, zaleca się zastosowanie dodatkowych podpór. Należy dokonać 
przeglądu lokalnych przepisów budowlanych oraz skonsultować się z lokalnymi organami nadzoru budowlanego, dla określenia odpowiednich 
materiałów oraz miejsc dla tych podpór. Należy unikać reakcji galwanicznych (korozyjne), przy stosowaniu metali o rożnych potencjałach.  

Komponenty elektryczne 
 Przed instalacją, serwisowaniem lub czyszczeniem jednostki należy odłączyć zasilanie na pulpicie obsługowym i zamknąć ten pulpit, aby 

uniemożliwić przypadkowe włączenie zasilania. Jeżeli elementu rozłączeniowego nie można zablokować, to należy zawiesić ostrzeżenie w formie 
przywieszki do pulpitu obsługowego.  

Przemieszczenie w inne miejsce na dachu 
 Wyroby Solatube wymagają specjalnej ostrożności przy przemieszczaniu ich w inne miejsce na dachu. Dla zapewnienia prawidłowego 

demontażu i ponownej instalacji  prosimy skontaktować się ze swoim, lokalnym przedstawicielem  Solatube International.  
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Wskazówki dla Instalacji Systemów Daylighting (kontynuacja) 

 Należy przewidzieć co najmniej 2-3 godzin na instalację, szczególnie gdy jest to instalacja wykonywana po raz pierwszy. 
 W czasie dnia należy wyłączyć oświetlenie w pomieszczeniach, aby zobaczyć, jak naturalne światło wpada przez okna i określić najlepsze położenie dla 

systemu Solatube Daylighting. Dla oświetlenia konkretnego obszaru należy umieścić system ponad tym obszarem, a nie na środku pomieszczenia. 
Pozwoli to na zapobiegnięcie zacienieniu tego obszaru poprzez wysokie przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu. 

 Zmierzyć odległość pomiędzy dachem a sufitem. Jeżeli nie macie dostatecznej ilości tub, należy skontaktować się ze swoim przedstawicielem Solatube 
International w celu zamówienia dodatkowych tub.

 Należy unikać lokalizacji na dachu, które są zacienione przez drzewa, kalenice i kominy, lub w pobliżu kanałów wodnych lub koszów dachu. Należy także 
unikać obszarów z przeszkodami, takimi jak tryskacze ppoż., sprzęt HVAC (grzewczy, klimatyzacja, wentylacja), rur gazowych, wodnych lub drenażowych, 
przewodów powietrznych spalinowych, oraz upewnić się, że dach jest wystarczająco wytrzymały, aby instalacja mogła sie odbyć bez szkody dla jego 
wodoszczelności oraz osłabienia konstrukcji budynku. 

 Wszystkie kleje, uszczelnienia i taśmy należy nanosić na czyste i suche powierzchnie, przy temperaturze minimum 70°F (21°C), dla uzyskania 
maksymalny parametrów połączenia. 

 Taśma foliowa posiada klej przylepcowy i musi być ona dociśnięta na połączeniu, dla uzyskania prawidłowego wiązania. Taśma foliowa nie jest 
przeznaczona do zastosowania jako wspornik konstrukcji dla przedłużenia tub. Dla zapewnienia integralności konstrukcji należy stosować elementy 
mocujące dostarczane przez producenta, dla wszystkich zakładek na połączeniach tub przedłużających. 

 Niezainstalowane wyroby, które są składowane i wystawione na działanie nadmiernego ciepła i wilgoci mogą ulec uszkodzeniu. Przed instalacją należy 
składować wyrób w suchy i chłodnym miejscu. 

 Dla instalacji, gdzie może występować wysoki poziom dopasowywania lub mogą pojawić się różne zanieczyszczenia, może okazać się, że potrzebne jest 
użycie taśmy foliowej dla uszczelnienia połączenia, aby zapobiec dostawaniu się tych zanieczyszczeń do wnętrza przewodów rurowych.  

Porady dla Instalacji Systemów Daylight Dimmer 

Należy przestrzegać wszystkich wymagań przepisów lokalnych i przepisów budowlanych przy wykonywaniu połączeń elektrycznych. 
 OSTRZEŻENIE: Dla uniknięcia ryzyka pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wolno podłączać wysokiego napięcia na końcówce wejścia zasilania dla 

Regulatora Światła  Solatube 0-10v. 
 UWAGA: Dla uniknięcia uszkodzenia płytki drukowanej obwodów Regulatora Światła Daylight Dimmer należy stosować tylko baterie 9V dla uruchomienia 

zasuw. Patrz Krok Opcjonalny na stronie 11. 
 Ograniczenia dla Obwodu Głównego:  (3) Regulatory Światła Solatube dla transformatora 20VA oraz (11) Regulatory Światła Solatube dla transformatora  

96VA .
 Max długość kabla pomiędzy jednostkami 30 ft (9.14 m), łączna długość kabli nie może przekroczyć 2,110 ft (643 m).
 Należy zapewnić, że rozmieszczenie skrzynek przyłączeniowych Regulatora Światła jest jednorodne dla wszystkich instalowanych jednostek, dla ułatwienia 

połączenia przewodów oraz uzyskania najlepszej estetyki wykonanych robót.
 Dla ułatwienia połączenia przewodów do bloków terminali nie wolno usuwać izolacji na długości większej niż 3/16” (cala). 
 Prawidłowe podłączenie uziemienia ma kluczowe znaczenie dla właściwej pracy systemu. Należy upewnić się, czy podłączenia uziemienia do bloku terminali 

zostało prawidłowo i pewnie wykonane, dla zredukowania ryzyka zakłóceń i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu. 
 Należy posegregować kable siłowe i sygnałowe wchodzące do skrzynki przyłączeniowej, dla uniknięcia zakłóceń na ich skrzyżowaniach. Także wewnątrz 

skrzynki należy skrzyżować te kable prostopadle dla uniknięcia zakłóceń. (patrz schemat na stronie 9 oraz 10). 
 Należy unikać krótkotrwałego włączania kondensatorów na PCB (Płytka Obwodów Drukowanych) dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń. 

 Jeżeli następuje krótkotrwałe włączanie kondensatorów i ulegają one poluzowaniu, należy wymienić cała skrzynkę przyłączeniową, gdyż bez tego 
nieprawidłowe działanie Regulatorów Światła jest wysoce prawdopodobne. 

 Przy podłączaniu do Sterowników Prądu Upływu Oświetlenia 0-10V, należy  zachować rezystor na terminalu Aux CNTR dla pierwszej jednostki dla 
szeregowego połączenia obwodów sterowania. Należy zdemontować rezystory z wszystkich kolejnych jednostek.

 Przy podłączaniu do Sterowników Prądu Zasilania Oświetlenia 0-10V, należy usunąć rezystor na terminalu Aux CNTR dla wszystkich jednostek. 
 Przy podłączaniu pracy Otwarty/Zamknięty dla standardowego wyłącznika na ścianie należy usunąć rezystor na terminalu Aux CNTR dla wszystkich jednostek. 
 Przy połączeniu ze sterowaniem przyciemniana na ścianie, należy zdemontować rezystory z terminalu Aux CNTR na wszystkich jednostkach. 

Ważne Uwagi dla Zakupu 

 Regulator Światła Solatube 0-10v jest organem wykonawczym dla światła dziennego. Ważnym jest aby nabyć
elementy sterowania raczej dla organu wykonawczego niż dla regulatora światła.

 Regulator Światła Solatube 0-10v nie posiada obciążenia do sterowania. Przy zakupie elementów sterowania do użycie z 
Regulatorem Oświetlenia Solatube 10v, najlepiej jest nabyć sterownik który tylko reguluje a nie posiada wewnętrznego/
zewnętrznego przekaźnika lub sterownika obciążenia.

 Jeżeli używane są sterowniki wyposażone w wewnętrzny/zewnętrzny przekaźnik lub sterowanie obciążeniem, to
ważnym jest, aby zaślepić te właściwości sterownika, gdy nie będą one używane.
 

Usuwanie usterek 
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Problem Możliwa przyczyna Uwagi

Regulator Światła nie 
otwiera się lub nie zamyka 

Problem z 
przewodami/
połączeniami 

Sprawdzić czy napięcie Obwodu jest włączone. 

Sprawdzić połączenia przewodów do Sterownika Oświetlenia 
i Transformatora. 
Sprawdzić zasilanie niskiego napięcia i połączenie przewodów 
sterowania do bloku terminali. 

Regulator Światła nie 
otwiera się lub nie zamyka 

całkowicie 

Regulacja systemu 
sterowania 

oświetleniem 

Regulacja nastawy ściennego wyłącznika sterowania oświetleniem 
nie jest prawidłowa. Regulacja, patrz specyfikacja producenta. 

Przeszkoda
Zdemontować Kopułę&Dyfuzor dla skontrolowania pod kątem 
przeszkód wewnątrz rury, które uniemożliwiają pełne otwarcie lub 
zamkniecie zasuwy. Usunąć wszystkie, ewentualne  przeszkody. 

Problem z 
przewodami/
połączeniami 

Sprawdzić połączenia przewodów, aby upewnić czy wszystkie 
przewody liniowe, zerowy i uziemienia są połączone prawidłowo. 

Jeden lub więcej, 
Regulatorów Światła  

połączonych szeregowo 
oscyluje, bez zmiany 
komendy sterowania 

oświetleniem 

Problem z 
przewodami/
połączeniami

Upewnić się, czy transformator jest połączony bezpośrednio do linii zasilania. 
Nie podłączać transformatora do przekaźnika obwodu obciążenia Sterownika 
Oświetlenia.
Przeglądnąć i zbadać pierwszy funkcjonujący Regulator Oświetlenia połączony 
szeregowo, przed oscylującą jednostką. Sprawdzić prawidłowość połączenia 
wszystkich przewodów. Upewnić się czy wszystkie żyły są w terminalach: 
żadna z żył nie jest poluzowana ani nie wystaje z połączeń terminalu. Po 
zakończeniu należy przejść do następnego Regulatora w szeregu i powtórzyć 
proces. Sprawdzić każdy Regulator przez przejsciem do następnego kroku. 

Sprawdzić połączenia przewodów na sterowniku dla zapewnienia, że wszystkie 
przewody liniowe, zerowe, uziemienia i siłowe połączone są prawidłowo.  .

Połączenia 
przewodów 
uziemienia 

Sprawdzić połączenia uziemienia na skrzynce przyłączeniowej 
transformatora i terminalach uziemienia, kolejno dla wszystkich  
jednostek. 

Uszkodzony element 
na PCB 

Przy użyciu miernika uniwersalnego sprawdzić napięcie AC pomiędzy 
kołkami (+ & -) terminali CNTR IN oraz CNTR OUT.  Jeżeli 
>0.05VAC, przeglądnąć Płytke Obwodów Drukowanych pod kątem
uszkodzenia elementów (w czasie instalacji). Jeżeli kondensatory lub
bloki terminali są poluzowane lub ich brakuje, wymienić cała skrzynkę.

Jednostki wydają dźwięk "niski, 
szumiący" po przesunięciu 
z pozycji A do pozycji B. 

Połączenie 
przewodów 
uziemienia

Upewnić się, czy przewód uziemienia nie jest połączony do znanego, 
dobrego uziemienia. 
Sprawdzić  wszystkie połączenia uziemienia dla płytek. 

Ostatnia jednostka nie jest 
otwarta tak jak pierwsza, 

lub wszystkie jednostki nie 
są w tej samej pozycji. 

Połączenie 
przewodów & 
długość kabla 

Sprawdzić czy przewody sygnałowe od jednostki do jednostki są połączone 
prawidłowo. Sprawdzić przypisanie i biegunowość  wejście&wyjście.

Sprawdzić, czy nie przekroczono maksymalnej odległości albo 
od jednostki do jednostki, albo od jednostki do zasilania. 

Jednostki bliższe 
transformatora mocy 

otwierają się szybciej niż 
dalej położone. 

Ilość jednostek 
podłączonych do 
transformatora 

Mogła zostać przekroczona maksymalna ilość jednostek, 
zalecana dla modelu Regulatora Światła lub wartość 
znamionowa VA danego transformatora. 

Iskrzenie lub 
płomienie na Płytce 

Sterowania Regulatora 

Napięcie linii 
podłączone na wejściu 
Regulatora Światła 

Jeżeli stwierdzono, że napięcie linii zostało tak podłączone 
i podano zasilanie. to wszystkie sterowniki Regulatorów mogły 
zostać uszkodzone i muszą być wymienione.
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Montaż tuby przejściowej   
Ustawić w osi wstępnie przebite otwory i instalować nity. 1 

Instalacja tuby przejściowej 2 Zmontować opaskę tuby i zainstalować3 

Zdemontować wkładkę zabezpieczającą

b 

Użyć nitownicy do montażu 

c 

Patrz krok 3 głównego zbioru instrukcji M74 DS  
(949990), dla połączenie wieszaków mocujących 

Uwaga: Wykonać kroki od 2 do 4 dla Głównego Zbioru w Instrukcji Instalacji SkyVault (P/N: 949990), przed przystąpieniem 
do instalacji Regulatora Światła.   

Umieścić tutaj opaskę 
tuby 

a 

a 

Instalacja pierścienia Regulatora Światła 4 

Ustawić osiowo wieszaki na pierścieniu 
Regulatora Światła z wycięciami na tubie 
przejściowej . 

b 

c 

d 

UWAGA: Żebra Regulatora Światła 
usunięto dla pokazania szczegółów. 

c 

UWAGA: Tuba przejściowa dopasowana jest 
do wnętrza pierścienia Regulatora Światła.

UWAGA: Należy zwrócić uwagę na to, by lokalizacja 
skrzynek przyłączeniowych Regulatorów Światła była 
jednorodna dla wszystkich zainstalowanych jednostek. 
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Instalacja tuby przejściowej do pierścienia Regulatora 
Światła  Ustawić osiowo wieszaki na pierścieniu Regulatora 
Światła z wycięciami na tubie przejściowej.  5 

Mocowanie tub przejściowych do pierścienia 
Regulatora Światła  6 

Użyć nitownicy do 
zamocowania 2 nitów (razem 4) 
po każdej stronie pierścienia 
Regulatora Światła.  

Ustawić osiowo szwy na 
tubach przejściowych aby 
zapewnić współosiowość 
mocowania na wieszakach. 

Zastosowanie taśmy foliowej  
Zamocować pierścień Regulatora Światła do tub przejściowych 
przy pomocy taśmy foliowej. 

7 8
Zdjęcie i obrót kompletnego zespołu 

Taśma foliowa 

Instalacja zmontowanej jednostki na podstawie dachowej 
9 Kontynuacja montażu od spodu 10 

Uwaga:   
Jeżeli światło dzienne jest 
potrzebne w pomieszczeniu przed 
wykonaniem połączeń 
elektrycznych, należy 
zdemontować instalacyjny zacisk 
ustalający i pozwolić by zasuwy 
Regulatora otworzyły się. 
Następnie zamontować ponownie 
instalacyjny zacisk ustalający. 
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11 

Poniższe instrukcje powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego elektryka 

Uwaga: Przy wykonywaniu robót elektrycznych muszą być przestrzegane wszystkie wymagania przepisów lokalnych i przepisów budowlanych. 

Opcja 1 Instalacja transformatora 24VAC, znamionowa 20VA i podłączenie zasilania (max. 2 Regulatory 
Światła)  Połączyć przewodami z zasilaniem o odpowiednim napięciu. Skrzynka przyłączeniowa dostarczana przez 
innych. 

a 

b 

Przewód zasilający
Napięcie sieci

Metalowa skrzynka 
przyłączeniowa 
Dostarczana przez innych  

Transformator 

Wykonać odpowiednie połączenie 
przewodów dla napięcia zasilania.. 

Zaślepić wszystkie 
nieużywane przewody.. 

Uwaga: Pokazano instalację z transformatorem dostarczanym przez Solatube. Przy zakupie transformatora z innego 
źródła, przy połączeniu przewodów,  należy postępować zgodnie z instrukcją producenta tego transformatora.  

Zasilanie

Wykonać odpowiednie połączenia 
przewodów dla kabla zasilania. 

Czerwony

Czarny

Biały

Uziemienie
Zapewnić dobre 
połączenie do uziemienia 

Uziemienie

c 

Połączyć przewodami z zasilaniem o odpowiednim napięciu..11 Opcja 1 Instalacja transformatora 24VAC, znamionowa 96VA i podłaczenie zasilania  (max 8 Regulatorów Światła)

Skrzynka przyłączeniowa dostarczana przez innych.  

a 

b 

Przewód zasilający
Napięcie sieci 

Metalowa skrzynka 
przyłączeniowa 
Dostarczana przez innych 

Transformator 

Wykonać odpowiednie połączenie 
przewodów dla napięcia zasilania... 

Zaślepić wszystkie 
nieużywane przewody.. Zasilanie

Wykonać odpowiednie połączenia 
przewodów dla kabla zasilania. 

Red 

Black 

Whit

Uziemienie
Zapewnić dobre 
połączenie do uziemieni 

Uziemienie

c 

Dobór właściwego transformatora 11 

20VA 96VA 

2 8 

Max ilość jednostek Regulatora Światła/Transformator 

Transformator 

Max ilość 

Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru lub porażenia. Nie wolno podłączać napięcia sieci do strony niskiego napięcia na transformatorze. 
Nie wolno podłączać wysokiego napięcia na terminalu wejściowym (zasilanie) Regulatora Światła Solatube .

YEL.=Żółty
ORG.=Pomarańczowy
RED=Czerwony
WHT.=Biały
BLK.=Czarny
BLU=Niebieski
BRN=Brązowy

GRY.=szary
YEL.=Żółty
ORG.=Pomarańczowy
WHT.=Biały
BLK.=Czarny
BLU=Niebieski
BRN=Brązowy
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Poniższe instrukcje powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego elektryka

Uwaga: Przy wykonywaniu robót elektrycznych muszą być przestrzegane wszystkie wymagania przepisów lokalnych i przepisów budowlanych.

Zdemontować pokrywę
skrzynki przyłączeniowej12 

a 

b 

Zamocować skrzynkę 
przyłączeniową wkrętami

Zainstalować skrzynkę przyłączeniową na 
pierścieniu Regulatora Światła Przed ponownym 
zainstalowaniem skrzynki przyłączeniowej należy 
upewnić się, czy zasuwy Regulatora Światła powróciły 
w położenie całkowicie zamknięte.  

15 

c 

Zainstalować element dystansowy 
od tyłu skrzynki przyłączeniowej 
Regulatora Światła 13 14 

Zdemontować zacisk ustalający.

Element 
dystansowy

Zacisk ustalający 

Bateria 9V 

Krok opcjonalny

Terminale punktów
testowych 

Uwaga: Jeżeli zachodzi potrzeba otwarcia zasuw Regulatora Światła przed 
wykonaniem podłączeń elektrycznych, należy użyć tylko baterii 9V do uruchomienia 
zasuw. Większa moc baterii lub podłączenie zasilania z sieci spowodują uszkodzenie 
płytki PCB. 

Dla uniknięcia uszkodzenia PCB 
używać tylko baterii 9V. 

Zdemontować zacisk ustalający 
i upewnić się, czy zasuwy Regulatora 
Światła wróciły do położenia całkowicie 
zamknięte.



 

 

            9 



 

10 
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18 Zamontować ponownie pokrywę skrzynki 
przyłączeniowej  
Zamocować pokrywę skrzynki przyłączeniowej Regulatora 
Światła przy użyciu 4 wkrętów mocujących. 

17 Powrócić do Głównego Zbioru Instrukcji Instalacji 
SkyVault (P/N: 949990), dla mocowania tuby 
dodatkowej, dyfuzora lub wzmacniacza  
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R 

R 

Regulator Światła Solatube  
Schemat typowego połączenia przewodów dla pojedynczego sterownika 

Jednostka Regulatora Światła 

Zasilanie: Połączenie napięcia zasilania 

Transformator: Kabel zasilania (tylko niskie napięcie) 

Sterownik oświetlenia: Kabel sterowania 

Rezystor 
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Regulator Światła Solatube
Typowy schemat połączenia przewodów dla dwóch (2) sterowników 

R 

Jednostka Regulatora Światła 

Zasilanie: Połączenie napięcia zasilania 

Transformator: Kabel zasilania (tylko niskie napięcie) 

Sterownik oświetlenia: Kabel sterowania 

Rezystor 

R 

R 
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