


Solatube har funnits i 25 år och finns i över hundra länder. 

De  yttre kupole  har spe iella ”Raybender” räfflor so  öjer lågt stående sol, 
morgon och kväll, in i tuben. Prisman längst ner på tuben sprider ljuset ut i rummet. 

 

• Över  iljo er sålda dagsljussystem  

• Drar ingen ström 

• Lä gder upp till 25 meter 

• Pate terad kupol för uppsa li g av dagsljus 

• 99,7 % reflektivitet i tuberna 

• Går att  dagsljusdimmra  

• Patenterad kupol  

• Led-hybrid med dagsljussensor  

• Utmärkta att kombinera med ljusstyrning  

 



 

Taklanterniner 

Läckage sker när löv/vatten samlas på 
ovansidan av den fyrkantiga sargen. 
Sprickbildning sker vid växlande väderlek. 
Kondens kan bildas under olika perioder 
av året. Kallras, eller att det blir för varmt 
under lanterninen kan också uppstå. 

När det är långt avstånd mellan yttertak och 
i ertak över ,5 eter  ”förlorar” a  
mycket ljus på vägen. När det är kort avstånd, 
ka  det li lä da de ”solskuggor”, frä st 
när solen står högre på himlen, mellan vår 
och höst. 



Installation av Solatube på papptak 



Installation av Solatube på papptak 



Installation på papptak  
med dubbel säkerhet. 
Först papp, sedan gummistos 
med slangklämma (som fogas) 
och sedan papp igen, över den 
första pappen. 



Rosendalsskolan, Linköping kommun –  
Byte av taklanternin 



Med befintliga lanterniner når dagsljuset 
inte ner på ett bra sätt till rummet.  
Dagsljuset koncentreras endast till området 
under öppningen i undertaket,  
det sprids inte ut i rummet. 

Rosendalsskolan, Linköping kommun –  
Byte av taklanternin 



Rören isoleras så att man slipper 
kondens 



Huven och röret med isolering 
sänks ner genom öppningen.  

Huven fästs och pappas därefter in. 



En gummistos placeras över huven. Gummistosen pappas in, över den tidigare 
pappen för att få dubbel säkerhet. Huven 
med sin runda form får vattnet att rinna 
runt huven.  



Sett nerifrån, en täckskiva monteras en 
bit ner i den befintliga lanterninens 
utrymme. 
Runt öppningen för röret fäster man en 
svart neopren duk som sluter tätt kring 
Solatube röret. 

Sett nerifrån, Neopren duken sluter tätt 
kring röret och på ovansidan ligger 
isoleringen mot täckskivan. 



En molnig dag den 14 nov 2015, ljusprisman längst ner 
på röret gör att dagsljuset sprids ut i hela rummet. 



Örebro Kommun, Björkhagaskolan - 
utbyte av 25 st lanterniner till Solatube 



Mölndals Kommun - 
Solatube ersätter taklanterniner 





Utan Solatube Med Solatube 

Göteborgs Kommun, Minutgatans förskola 



Göteborgs Kommun, Minutgatans förskola 
Matrum, 4 st Solatube 290DS med LED-hybrid 



Falun Kommun, Lugnetgymnasiet 

Utbyte av tre ljusgårdar 
Problem: Det blev för varmt på sommaren under ljusgårdens takfönster på 
5 x 11 meter= 55 kvm. Stora effektförluster på vintern. 



Lösning: Ljusgården tas bort. Tak, reglar och isolering monteras.  
10 st Solatube 750DS (530 mm i diameter) installeras.  
(En st Solatube 750DS = 0,22 kvm, 10 st Solatube = 2,2 kvm.) 

Bilder tagna innan undertaksskivorna har monterats. 

Falun Kommun, Lugnetgymnasiet 





Malmö Kommun, Stapelbäddens förskola 



Varbergs kommun, Göthriks förskola  
 

5 Solatube 750DS (530 mm) och 10 Solatube 290DS (350 mm) med 
Daylight-LED hybrid och dagsljus/rörelse sensor.  
Invigning i september 2014. 



41.E ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR I YTTERTAK OCH 
YTTERBJÄLKLAG 
Solatube: 
Ingår och monteras av bygg. Belysning och styrning ansluts av el. 
I korridorer: 
Solatube 290DS med integrerad Led belysning,  
styrning skall vara DALI på belysningen. 
I kök, disk och samtalsrum: 
Solatube 750DS med integrerad Led belysning,  
styrning skall vara DALI på belysningen. 
Styrningen av belysning i tuberna skall styras av en extern  
närvaro/dagsljussensor (inte den som är i respektive tub).  
Det skall vara aktiv tändning via en tryckknapp av belysning 
i tuberna. 

 

Varbergs kommun, Göthriks förskola  
 



Varbergs kommun, Göthriks förskola  
 



Varbergs kommun, Göthriks förskola  
 



I en av korridorerna har de till vänster satt in ett fönster mot maskinrummet och till 
höger, ett fönster som visar installationerna i väggen.  
Det här är gjort för att barnen ska kunna se och lära sig hur saker fungerar. 

Varbergs kommun, Göthriks förskola  
 



Varbergs kommun, Göthriks förskola  
 



Varbergs kommun, Göthriks förskola  
 



19 Solatube 290DS med Daylight-LED hybrid och dagsljus/rörelse sensor. 
Invigning i januari 2015. 

Varbergs kommun, Gasellen gruppboende 
 



Varbergs kommun, Gasellen gruppboende 
 



Varbergs kommun, Gasellen gruppboende 
 



15 Solatube 290DS med Daylight-LED hybrid. 
Tub längder: 9-14 meter för varje Solatube och 90 graders böjar.  
Invigning i januari 2015. 

Varbergs kommun, Ankarskolan 
 



Varbergs kommun, Ankarskolan 
 



Varbergs kommun, Ankarskolan 
 



Varbergs kommun, Ankarskolan 
 



Varbergs kommun, Skällinge skolan 
 



Mölndals kommun, 
garage för renhållningsbilar 



Schenker i Halmstad 

















Tack! 


