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Sunnytek är en nygammal aktör inom energi och belysningsområdet som nu introducerar en del helt ny 
teknik för Skandinaviska hus som  sparar energi och pengar kombinerat med modernt miljötänkande. Vi har 
nog den bästa tekniken på marknaden kombinerat med enkla lösningar som ger väsentliga prisfördelar om 
alternativen i den mån de finns. Vi ligger i Täby och har flera 
dotterbolag utomlands och har stor erfarenhet av Afrika.

Solpaneler för elektricitet. De modernaste och bästa 
panelerna som fungerar bäst i vårt ibland disiga och molniga 
väder är tunnfilmspaneler. Panelerna är baserade på SI på glas 
teknik och innehåller ej Cadmium och är ROHS miljö spec. 
Tunnfilm ger klart mer el vid dåligt väder, dis och i halvskugga. 
De flesta tycker också de är mycket snyggare än de i Sverige 
mera vanliga kristalina panelerna med sina skarpt blå kiselskivor. 
Sett över året ger våra paneler ca 10% mer effekt och molniga 
och disiga dagar uppåt 30% mer el.

Invertern omvandlar panelens likström till 230 
växelström elektroniskt.
Vi har en smart lösning med så kallade microinvertrar 
som sitter vid panelen och direkt ger nästspänning så 
allt blir då mycket enklare. Investerarna är 500 W enfas 
eller 1000W trefas och man har lämpligt antal enheter 
som matchar panelerna. Invertrarna är micro processor 
styrda och utnyttjar panelen ca 20% bättre än en 
traditionell större inverter så det blir mer el. Panelens solbelysning utnyttjas mycket bättre då en inverter bara 
känner av några få paneler och balanserar bättre efter ojämn belysning mellan panelerna = mindre el.
Montagesystem för alla typer av hustak. Om så önskas har vi traditionellt montage på profiler ovanpå 

befintligt tak. Här finns speciella satser för tegel. plåt och takpapp. Vi har även en 
speciallösning som ersätter tegeltaket och den passar extra bra vid renoveringar 
då man sparar teglets kostnader samt får ett elegantare montage. Här har man 
panelerna direkt ovanpå takpappen så de ersätter teglet. Tätning sker med 
speciella lister och packningar.
Panelerna har en svart disktet aluminiumram som vi använder och ger bra styrka 
till montage och snölast. Tunnfilmspaneler lider ej nämnvärt av hög temperatur så 
de kan sitta direkt mot underlaget utan att få värmeslag likt kristallina paneler. 
Detta ger ett snyggare montage och bättre utseende.
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Panelerna trivs bäst mellan 45-90 
graders lutning men fungerar i stort 
sett på alla tak inklusive norrläge men 
då med lägre effekt. Balkongräcke i 
glas fungerar utmärkt som solpanel.
Montagesystem som medger att 
panelerna kan användas som 
ersättning tegel pannor. Då blir 
reparationen av ett äldre tak billigare.

Varför inte solpaneler som tak på er carport ?

mailto:sales@sunnytek.se
mailto:barnabe@sunnytek.nu
http://www.sunnytek.se
http://www.sunnytek.nu


�
                                                              Sunnytek Solar Sweden   
Smarta sol och energilösningar för Skandinaviska villor              Page � /�     2016 09 13 2 4

Solfångare för varmvatten  från Norska ASV 
solar är de mest robusta och enkla på marknaden 
med en vettig prislapp. Unikt är deras torra design 
som gör att man ej behöver ha glykol på vintern. De 
kan ej frysa till is så ett av de största problemen med 
solfångare är därmed löst.
Levereras sker en enkel byggsats som en händig kan 
montera själv med viss hjälp av rörmokaren vid 
anslutningen i pannrummet. Pris / prestanda blir bäst.

ASV panelen är mycket robust och 100% 
skandinavisk design. I Norge har ASV ca 60% av 
hela solfångar marknaden för villor och småhus. 
Dessa paneler kan även ersätta tegeltaket vid 
renovering så detta kan spara stora pengar för 
husägaren. Varför dubbla tak på huset ?

Panelen är unik 
genom att inte frysa på 
vintern trots den ej 
behöver glykol som 
andra paneler. Detta 
sparar en massa 
trassel och allt blir 
enklare. Panelen är 
normalt torr utan 
vätska när den inte är 
tillräckligt varm. När sensorn känner att 
värmen är bra nog startar pumpen och 
vätskan börjar strömma genom 
rörslingan. Slingan är installerad så det 
är fall ned till tanken så den är själv 
dränerande och töms på vätska.
Panelen har demonterbart fönster i 
Lexan och detta isolerar de svarta rören 
så de kan komma upp i 100C en varm 
dag.  Effekten är ca 700 W / M2 en 
sommardag. Även kalla dagar med 
minusgrader kan panelen bli så pass 
varm att den ger varmt vatten.

Panelen kan med fördel kopplas ihop med en värmepump och jordvärme 
eller ladda borrhålen med värme på sommaren. Panelen levereras som “platt 
paket” och kan enkelt sättas ihop av den händige. Lite IKEA av det hela.
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ASV Solar sin filosofi

«ASV Solar er ren energi til lav kostnad»

Det finnes mange metoder som omdanner ren, fornybar energi til brukeranvendelig energi.  
Vindturbiner omdanner vindenergi til strøm som så sendes ut via strømnettet. Vannkraft  
gjøre det samme.  Alternativt kan man bygge solcelleparker.

Solenergi  er  den  mest  tilgjengelige  energikilden  på  jorden.  Vindkraft  er  omdannet 
solenergi og representer bare 1% av den totale solenergien som finnes.  Termisk solenergi  
gir 5 til 10 ganger mer energi for pengene enn solceller.  Valget burde derfor bli lett siden vi  
vet at termiske solfangere både er billig og har mest tilgjengelig energi.  

Vårt mål er å gi kunden mer ren, fornybar energi for pengene.  Vi hører mye snakk om 
alternativ energi, men ASV Solar er ikke bare et «alternativ», det er en allmenn metode for  
folk i alle nasjoner i å utnytte solenergi . 

ASV Solar metoden vil gi et betydelig antall nye arbeidsplasser, samt at  mange vil 
oppnå økt  levestandard og få bedre helse.  Det største og betydeligste bidraget på dette  
området   vil være i utviklingsland. 

ASV er enkelt, og enkle løsninger er driftsikre løsninger.  Få komponenter gjør at vi kan gi  
lav pris.  ASV Solar er enkel miljøteknologi som vil gi en renere verden å leve i. 

Vårt mål er å gjøre ASV Solar allment tilgjengelig i alle nasjoner igjennom strategiske 
samarbeidspartnere.  
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Om ASV Solar

ASV Solar AS produserer termiske solfangere i sitt heleide datterselskap som heter Norsk 
Solfangerproduksjon AS.

ASV Solar er en helt ny patentbeskyttet sjanger innen solfangere.  ASV kan tilby   total 
tilpasning til tak og arkitektur.  

Solfangeren er et resultat av 30 år med kompetanse og produktutvikling. Det er gründer 
Torkel  Åsen  som  gjennom  mange  år  har  opparbeidet  kompetanse  og  drevet 
utviklingsarbeid innen termisk solenergi.  Dagens utgave av ASV Solar ble  første gang 
montert på tak og satt i drift i 2004. 

ASV Solar er testet av Svensk Provning (SP), i  Borås, i  henhold til  EN12975 og Solar 
Keymark.  I  tillegg  har  den  blitt  belastet  med  900  kg  pr.  kvm.  (Snølast).  Norsk 
solfangerproduksjon AS vil bli kvalitetssikret i henhold til NS-EN ISO 9001:2000.

Det enkle konseptet 

ASV solar  er  et  ikke-trykksatt  system, 
som bruker  rent  vann.  Rent  vann  har 
betydelig  bedre  varmekapasitet  enn 
vann som er tilsatt frostvæske.

Systemet består av 4 hoveddeler.

 Solfanger (1)
 Differansetermostat (2)
 Vanntank (3)
 Pumpe (4)

En  pumpe  sørger  for  at  vannet 
sirkulerer  fra  vanntanken  gjennom 
rørene  i  solfangeren  og  tilbake  til 
varmelageret. Ved mangel på sollys vil 
pumpen stoppe og vannet  vil    renne 
tilbake til vanntanken.  

Det er en enkel differansetermostat som 
styrer pumpen. 

Differansetermostaten  sørger  også  for 
å  stoppe  pumpen  hvis  temperaturen  i 
vanntanken  blir  for  høy.   På  denne 
måten hindrer man koking, noe som er 
et stort problem i trykksatte anlegg. Illustrasjon 1: 1) Solfanger  2) Differansetermostat 3)  

Vanntank 4) Pumpe
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Hvem kan montere ASV Solar solfangersystem? 

1. Solfangeren  monteres  av  snekkerkyndig  person, 
taktekker eller person som er sertifisert av ASV Solar.

2. Rørgate mellom solfanger og varmelager monteres av 
rørlegger eller person som er sertifisert av ASV Solar. 
Vannrør som går innvendig i bygg eller på annen måte 
kan skade materiell, bør monteres av rørlegger. 

3. Varmelager  kan  settes  på  plass  av  den person som 
skal montere solfangeren. 

 
4. Alt trykkvann skal kobles av rørlegger.  VIKTIG: Det er 

et  krav  at  rørlegger  har  satt  seg  inn  i  ASV  Solar 
prinsippet før montasje gjennomføres. 

Ansvar 

5. Ansvarshavende har ansvar for at montasjen gjennomføres i forhold til de krav som 
er satt i dette dokumentet og generelle til enhver tid gjeldende byggtekniske krav.  

6. Hvis montør ikke følger instrukser om montering fraskriver ASV Solar seg et hvert  
ansvar for følgeskader.  

Krav til underliggende konstruksjon  for solfangeren

7. Kan erstatte  vanlig taktekke,  slik som takstein. 
  
8. VIKTIG  :  Må monteres  på vanntett  undertak.  Dette  gjelder  kun hvis  solfangeren 

monteres på tak eller annen konstruksjon som har underliggende materiale som 
kan skades av vann. 

9. Minimum montasjevinkel er 15 grader.

10.Kan monteres på frittstående konstruksjon, men dette betinger at konstruksjonen er 
sikret i forhold til vindlast og snølast.

Illustrasjon 2: Snekker som 

monterer solfanger
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Sunnytek Varmluftsystem är en unik lösning som använder varm och 
ljummen luft mellan 10-60C till att värma huset och torka och värma 
grunden och dräneringen. I kort installerar man en enkel anordning på 
insidan av ett mörkt tak mellan takstolarna. Här skapas tämligen varm 
luftkudde de flesta dagar med sol inklusive tämligen kalla vinterdagar. 
Denna varma torra luft blåses med en soldriven fläkt ned under huset i 
grunden och värmer och torkar grunden. En termostat 
kollar och bevakar det är lagom varmt hela tiden.
Vi blåser ned varmluft i stenfyllningen under huset som 
då värms upp och torkar. Radongas pressas iväg av 
övertrycket. Vi kan blåsa ner i dräneringsrören som då 
torkas ut och blir varmare. I bägge fallen använder vi 
stora mängder jord som ett värmebatteri så golven i 
källare. Garage och bottenvåningen blir varmare och torra. 
Fläkten drivs av en solpanel och en regulator driver motorn direkt. Ingen nätanslutning 
behövs och systemet är mycket lätt installerad. Fungerar alltid om vindar är varm.

LED lampor av nyaste generationen. Det är snabb utveckling av LED lampor. De flesta som säljs i Sverige 
är inte av nyaste generationen med högre verkningsgrad ( 120 LUMEN /W eller mer). Vi har ett antal 
varianter av de vanligaste modellerna med nyaste tekniken. De som vi nu erbjuder har mellan 120 och 180 
Lumen / W så de ger då mycket mer ljusflöde  med samma elektriska förbrukning. Antingen sparar ni ca 30% 
el och har samma Lux värde i huset. Eller så har ni samma elförbrukning men ca 30% mer ljus. Ni väljer 
själv mellan mycket ljus eller mindre elräkning. Våra lysrör sparar ofta 75% av energin jämfört med vanliga 
äldre lysrör och har bättre ljuskvalitet och inget flimmer och inga sega kallstarter.
Vi har även ett antal speciallampor med djärv design. Detta är då t.ex skuggljus. ljuslister , trädgårdslampor 
mm. Vi har det mesta så fråga om nu funderar över något så ger vi lite förslag.

Carport / cykelgarage 
som ger el för laddning 
av fordon eller för huset.
Vi har flera byggnader med 
soltak från cykelställ till 
fler-bils garage. Panelerna 
har ett tätt tak dom då 
samtidigt ger el för lämpligt 
ändamål. Enkelt montage 
med våra effektiva 
aluminiumprofiler. 
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SUPERLIGHTINGS CO.,LTD                            www.superlightings.com      info@superlightings.com                                                    
NO.4, SANXIANG, SHANGCUNDONG STREET,TANGGE, SHIJING, BAIYUN, GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA  510450       
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What we provide is not only the linear lighting systems  

with various designs as per your creative ideas, 

but also the solutions with functionality, feasibility and flexibility. 

 

simple structure, reliable quality, quick installation, easy maintenance. 

 

Just let us know in case you require support from us. 
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Vindturbiner för hemmabruk.
Turbinen kan köras ensam eller som en hybridkoppling ihop med 
solpaneler. Vi har en vertikalturbin som är tystare eller de billigare 
propellersystemen. Idag kan man utan bygglov ha en mindre 

vindturbin på villataket. De 
kan kopplas in på nätet 
parallellt med solpaneler. 
Sommarstugan kan få 
underhålls-el hela vintern på 
detta sätt utan att ha den 
dyra elen påslagen.
Prislappen är idag mycket 
måttlig på en vindturbin.

Sollampa för utomhusbruk.
Denna snygga lampa har solpanel + batteri och en ledlampa som 
automatiskt startar när det är mörkt. Perfekt på friggeboden där det ej 
behövs en kabel och det bara är att skruva upp och glöm så agar ni 
ljus i många år frammät. Effekt ca 1000 Lumen så den lyser skapligt 
starkt.

Vad gör man med elen ni får över ?

Det finns flera lösningar. En är att sälja överskottet till ett elbolag 
vilket är den vanligaste lösningen. Det finns en del bolag som betalar 
riktigt bra och har fina villkor på detta.
Eller !
Det finns andra lösningar som kan vara tilltalande. Vi har batteri 
system som sparar dagens el energi till senare tillfälle när det är 
mörkt ute. Vi har byggt ett antal större system som kan hantera en 
Svensk villa och större energimängder. En inverter ger då el från 

batterierna till ert framtida behov. Inga strömavbrott påverkar er.
En annan lösning är att värma och spara vatten i en tank och spara detta för hushållet. Vattenbatteriet är 
mycket smidigt och lönsamt. Allt detta kan kombineras på bästa sätt.

 
Bidrag. Energiverket ger bidrag för solenergi installationer. TOT avdrag kan gälla för arbetet.

Maila eller ring så sänder vi mera in formation eller kommer förbi och snackar igenom vad som kan 
göras. Vi ligger i Östra Vallabrink i Täby
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100-300W vertical axis wind turbine

E-ABLE POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
Add:No.568 Jiangnan Road ,Jiangdong District ,Ningbo,315000,Zhejiang ,China.

Website: www.e-ablepower.com Email:sales@e-ablepower.com

Solar Moon Light    (Bridgelux chip: 160LM/W)

Picture Type

Parameters Packaging Unit Price(per piece) 
(EXW)

Lamp Solar 
panel Battery Mounting 

height Weight Carton Container Sample ≥50pcs

Solar Moon Light ( With remote controller )

SC-ML-
R12          

4W           
600-720LM 5V/12W Lithium battery 

10AH/3.2V 2.5-3m Net Weight:7kg 
Gross Weight:11kg

2sets/ctn
450*340*290mm 

11kg

20GP:1100pcs
40GP:2400pcs US$75.00 US$72.00

SC-ML-
R25            

8W                
1200-1440LM 5V/25W Lithium battery 

20AH/3.2V 3-4m Net Weight:9.5kg 
Gross Weight:14kg

2sets/ctn
490*385*300mm 

14kg

20GP:900pcs
40GP:1900pcs US$105.00 US$99.00

SC-ML-
R40       

12W              
1500-1800LM

13.5V/40
W

Lithium battery 
10AH/9.6V 3-6m Net Weight:12kg 

Gross Weight:18kg

2sets/ctn
690*435*255mm 

18kg

20GP:650pcs
40GP:1400pcs US$139.00 US$135.00
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