Årets solfångaröversikt

Solsystem
2005
V=Varmvattensystem, K=Kombisystem,
P=Poolsolfångare, A=Ackumulatortankar,
T=Tillbehör
Bild från Effecta
Arnes Plåt
tel 019-16 56 90
info@aquasol.se
V K P A T

Atlas
Tel 0122 - 304 97
info@atlassol.se
V K - A T

Solfångaren Atlas 1009 är bidragsberättigad med 1 480 kr per modul. Ytan är 1,63 kvm. Beräknad energiproduktion 363 kWh per kvm enl. SP. Finns för självcirkulation eller pump. Pris 2 930 kr
per modul.
Acktankar från 500 till 5 000 liter.Pris från 2 400 inkl. moms.Tillbehör: Monteringssatser. Övrigt:
5 års garanti mot läckage.

Aidt Miljö
tel 031-97 44 11
ekj@aidt.dk
- - - - T

Solarventi, solcellsdriven ventilation som torkar upp och ventilerar stugan med hjälp av solen. Flera
modeller finns. Pris från 3 500 kr ink. moms

Effecta
Tel 0300-223 20
info@effecta.se
V K P A T

Euronom
Tel 0480-221 20
info@euronom.se
V K - A T

ExoHeat
Tel 0431-725 90
solenergi@exoheat.se
V K P A T

Gotherm
Tel 031-14 64 06
info@gotherm.se
V K P A T
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Plana glasade solfångare med antireflexbehandlat glas i storlekar från 2 till 13 kvadratmeter (byggsats finns i 4,12 samt 8,6 och 13 kvm moduler). Energiutbyte 444 kWh per kvm och år vid medeltemp. 50 grader. Poolsolfångare oglasade i styv polypropylen eller i mjukt Epdm-gummi i storlekar från 3,6 kvm. Energiutbyte 485 kWh per kvm och år vid medeltemp 25 grader. Ackumumlatortankar från 300 till 7 000 liter utrustade med kopparslingor eller förrådsberedare.
Tillbehör: Allt för solvärmesystem samt dockning med vedpanna eller värmepump.
Övrigt: Solfångare med absorbator med heldraget kopparrör, ultraljudssvetsat till en kopparflens
med selektivt ytskickt. Garanti enligt NL 92. Pris: Plan glasad solfångare från 2 500 per kvm inkl.
moms. Poolsolfångare från 870 kr per kvm inkl. moms.
Märkningar: P-märkning för glasade solfångare.

Solfångaren Effecta ST har en yta på 2,5 kvm och en beräknad energiproduktion på 396 kWh per
kvm och år. Den är P-märkt och kostar 5 790 kr. Solfångaren har ett trycksatt glykolsystem. Företaget tillverkar och säljer kompletta solvärmesystem för villor och flerbostadshus. Poolsolfångare
i olika utföranden pris från 2020:Övrigt: 5 års garanti.
Vakuumrörsolfångaren OPC-10 har en bruttoyta på 1,67 kvm och 1,15 apertur. Energiutbytet är
591 kWh per kvm och år. OPC-15 har en bruttoyta på 2,50 kvm och 1,72 apertur. Energiutbytet är
597 kWh per kvm och år. Ackumulatortankar från 300 till 3 000 liter. Alla typer av tillbehör finns.
Ackumulatorrörsolfångare ger större möjligheter att ta tillvara solvärme under höst, vinter och vår.
Pris: Begär offert för hela systemet monterat och klart. Märkningar: Testad av SP och SPF. Övrigt: garanti enligt AA-VVS 96, 2 år.
Övertagit den plattform som UPONOR byggt.Solfångarprogrammet omfattar solkraft i färdiga
paket, enligt konceptet Plug & Play. Kompletta Combisystem (CU) exkl ackumulatortank från
23.000 kr Kompletta Tappvarmvattensystem (HW) från från 22.000 kr. Oglasade
poolsolfångare 3 olika typer, av rör, gummimattor och gångbara golvsystem, från 450 kr /m2
Glasade solfångare från enkla till avancerade byggsystem av fabrikat Schüco mfl från 1500 kr/
m2 Vakuumrörssolfångare (VA) 3 typer från 1.800 kr/m2
Ackumulator och energilagringssystem från 15 till 1000 kWh. Samtliga produkter med långa
funktions och materialgarantier. Produkter provade och systemgodkända bla.hos SP

Vakuumrörsolfångare med en yta på 1,25 kvm och ett beräknat energiutbyte på 651 kWh per kvm
och år vid 50 graders medeltemperatur. Har även plana solfångare, beredare, tillbehör och system för simbassänger samt pooler.
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MK Miljö-Konsult
Tel 08-745 22 00
miljo- konsult@telia.com
V K - A T

Tappvarmvattensystem Sunmax Combi 300-500 liter. Kombisystem finns för värme, varmvatten
samt återladdning av bergvärmekollektor. Ackumulatortankar från 300-5 000 liter pris från 4000:och uppåt. Tillbehör: reglerutrustning med eller utan kommunikation. Övrigt: 10 års garanti.

Solentek
Tel 0241-101 11
info@solentek.se
V K - A T

Solvärmepaket med Schüco solfångare och tillbehör med eller utan ackumulatortank.
Solvärmeförberedda ackumulatortankar, anpassade till antalet solfångare.
Biosolpannnan som är en acktank och pelletspanna i ett.
Tillbehör: Solkretsarmaturer – reglercentral med integrerad pump, värmebärare, högtemp
isolering, solvärmeladdare för tankar utan solslinga.
Schücosol Premium AR
Yta 2,5 m2 Energiutbyte: 465kWh/(m2 år) vid 50°C
Beräknad energiproduktion: 1160 kWh/år och panel vid 50°C
Schücosol Kompakt AR
Yta 2,15m2 Energiutbyte: 415kWh/(m2 år) vid 50°C
Beräknad energiproduktion: 900kWh/år och panel vid 50°C
Märkningar för båda: I-märkt av SP, bidragsberättigad. 6000 kr med moms.
5 års garanti. Monteringssatser för utanpåliggande montage

Svenska Solgruppen
Tel 0771-55 00 66
info@solgruppen.se
V K - A T

Sunstrip
tel 0122-866 60
sunstrip@sunstrip.se
- - - - T

Viessmann
Tel 08-750 60 20
info@viessmann.se
V K P A T

Solfångarmodulen Lesol är på 1,62 kvm och beräknad energiproduktion är 450 kWh per kvm.
Pris från
2 000 kr per kvm och uppåt beroende på modell. Svensk produkt anpassad till svenskt klimat.
Tillbehör: Drivpaket, reglercentral och extern värmeväxling.

Tillverkar och säljer två typer av absorbatorer och absorbatormaterial till termiska solfångare. Lazerplate: lasersvetsad full-plate absorbatorer för den nya generationen solfångare. Bredd 500-1
400 mm, Längd: 1 000-3 000 mm. Sunstrip absorbatorstrips med enkel och dubbelsidig spruttad
yta. Högpresterande och använd i 65 procent av alla stora anläggningar i Europa. Bredd 143 mm,
122 mm, 70 mm. Längd 600-7 00m mm. Sunstrip färdiglödda absorbatorer. Bredd upp till 2 000
mm. Längd: 1 000-7 000 mm. Säljer ej direkt till konsument.
Vitosol 100 är en traditionell plan solfångare med ytan 2,5 kvm och ett energiutbyte på 433 kWh
per kvm. Vitosol 200 är en vakuumrörsolfångare med genomströmning med ytan 1, 2 eller 3 kvm.
Energiutbytet är 594 kWh per kvm och år. Vitosol 300 är en vakuumrörsolfångare av heatpipeprincip med ytan 1, 2 eller 3 kvm. Energiutbytet är 633 kWh per kvm och år enligt SP. Tillbehör:
Solstyrning, solpumpar, ackumulatortankar från 100 - 750 l, takfästen med mera. Märkning: Pmärkning.

Effecta

BIOENERGI ÄR EN SJÄLVKLARHET FÖR
LANDSLAGSMAN

L

andslagsryttaren Jens Fredricson, som ridit World Cup final och EM och nu senast var meetingbäst
i Norrköping Horse Show, investerar i framtidssystem med pellets och sol. Jens driver Kumlatofta
gård med sin fru Malin. Där bedrivs utbildning och tävling av hopphästar från lätt till svår klass.
För Jens och Malin var det självklarhet att ersätta olja med bioenergi. Investeringen är gjord i två etapper då först monterades en Pellx brännare på Biosolpanna med ett veckoförråd från Mafa. I andra fasen skall anläggningen kompletteras med solsystem och bulkförråd.
De räknar med en besparing på cirka 16.000 kr/år genom konverteringen av systemet.
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