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AS 400 solfångare är en ny design och ett 
nytt smartare tänker på hur man kan 
tillverka solfångare. Nu äntligen finns en 
enkel lösning som de flesta akan installera 
själv likt så kallade platta paket. Panelen 
levereras som en byggsats som sedan 
enkelt monteras på taket av en normal 
händig person. En kvalificerad rörmokare 
kopplar in allt och en elektriker ansluter 
cirkulationspumpen.
Prislappen blir mycket bra genom en enkel 
genomtänkt design och den unika montage 
metoden.

AS-400 solfångare egenskaper

* Byggsats typ platta Paket som till stor del monteras av husägaren / en snickare utan krångel
* Modulär design och om så behövs enkelt reparerar borgar för låg driftkostnad
* Polycarbonat fönster som är okrossbart och tål sten + nedfallande grenar mycket mättre än glas
* Lättviktsdesign som ej ökar takvikten i onödan
* Unik design som ej behöver glykol i rörsystemet på vintern och sparar miljö och kostnader
* Tät design så där panelen sitter har vi ett vattentätt tak. Byter ni ut tegel så monteras direkt på takpappen
* Vid nymontage behövs ej tätskikt under panelerna
* Saltvatten beständiga aluminiumrör gör att den klarar saltvatten och polvatten utan korrosionsproblem
* Levereras i 40 cm breda moduler med upp till 6 meters längd och som kan skarvas om så önskas
* Verknings grad ca 70% men beror en del på temperaturen på utgående varmvatten

*1 Leverans som byggsats normalt på pall + en bunt 
för de länga panelerna. Kompakt leveras då det är 
staplingsbart som på bilden. Normalt levererar vi inte 
cellplast isolering 40-50 mm tacklek samt  + reglarna 
50x50 mm med deras skruvar. Det köps enklast på lokala 
byggmarknaden.
Aluminiumpanelerna är lätta att hantera och väger ej 
mycket. Dessa bildar ett vattentätt täckskikt som blir 
yttertaket.
Bilderna nedan visar det enkla montaget. Först reglar + 
isolering typ glasull. Därefter att lägga på värme-
kollektorerna från ena sidan så de bildar ett tätt yttertak. 
Ovanpå dessa sitter då  PC fönstren som skyddar och behåller värmen. Taket ger även bättre isolering då 
glasullen isolerad mot husets inre samt att värma från panelerna läcker en aning nedåt genom ullen.
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Kollektorerna kopplas ihop med silicons langar 
och rostfria slangklämmor. Kollektorerna skall 
monteras att slangarna skall ha fall och bli 
automatiskt dränerande. Detta kräver lite tänker 
men är ej så svårt. När pumpen stänger av så 
ringer vattnet ned i systemet till 
ackumulatortanken och rören blir tomma. Ingen 
tak då frysa på vintern. Differential termostaten 
startar allt när vattnet är varmare än i 
ackumulatortanken och inte annars.
Täckribborna är tryck impregnerade då de sitter 
exponerade för väder och vind. Lossas dessa 
kan enkelt panelerna öppnas på plats om detta 
önskas.
Vinkeln på panelerna kan vara takets vinkel men 
man bör komma ihåg att det optimala är baserat 
på att så mycket ljus som möjligt skall träffa 
panelerna. Då de som egen ej används de 
kallaste månaderna så kan man optimera efter 
vår-sommar solståndets bästa vinkel.
Panelerna kan även monteras på marken 
liggande om detta är en fördel. Notera att mark 
monterade paneler ej kräver bygglov.
Väggmontage fungerar utmärkt och i söderläge 
är detta bäst när det är kallare ute. Det skyddar 
även mot snö och frost på panelerna
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Ackumulator tank och uppkoppling av 
ett system. Som synes är detta ej 
komplicerat och en mycket enkel 
lösning som har chans att fungera i 
många år

Solstrålningen i Norden

Kurva över solstrålning i Stockholms 
området över ett typiskt år. I 
praktiska termer ger solfångare ett 
effektivt tillskott varmvatten ca 8 
månader per år. Är det en pool 
värmare är detta knappast ett större 
problem.
Är det badvatten i en familje villa så 
då behövs en värmepump eller 
liknande de sista månaderna av året. 
Klarar man 8 månaders värme är 
detta vad denna teknik idag medger.

AS 400 solfångare.

Detta är en klart lönsam investering och betalar sig rätt snabbt i mindre el och energiräkning.
Optioner. Vi har diverse olika tillbehör till denna panel och även andra lösningar inom 
energiteknik. Detta är en av de byggbitar vi kan leverera för ett modernt energieffektivt samhälle.
* Solpaneler för el + energi lager.  * Vedpannor med Stirling generatorer som ger varmvatten + el 
ur pannan.  * Vindgeneratorer och hybridanläggningar.  * Gengasmotorer och genereratrer 
för pellets drift.   Samt mycket mera. Kolla vår webb sida !
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