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ASV solfångare är en 
Skandinavisk produkt av högsta 
kvalitet med en smart och enkel 
funktion. ASV från Norge och 
har över 50% av den Norska 
solfångar marknaden. De har 
funnits i Norge i många år. Unikt 
är att den ej behöver glykol i 
värmeslingan för att undvika att 
den fryser ihop på vintern. 
Designen har själv-dränering 
och en cirkulations pump för att 
fungera i minus grader med rent 
vatten. Detta sparar mycket 
problem och kostnader. 
Lösningen är då mycket enklare 
och driftsäkrare.

Sunnytek kan leverera dessa system i Sverige som distributör och systembyggare.

* Hetvatten från solen till huset där den är kopplad till varmvattenberedaren
* Uppvärmning av en pool till behaglig temperatur bara med solen energi
* Marknadens enklaste och smidigaste lösning till mycket vettigt pris
* Ingen glykol i systemet så det ej kan frysa sönder
* Bildar ett eget tätt tak så de kan ersätta tegel tak mm. Varför dubbla tak ?

Panelen monters platt mot taket och sticker ej ut. Integrationen i taket blir snyggare och kräver i de 
flesta fall inte bygglov. Montaget är enkelt och en installerad panel kan ersätta ett tegeltak. Byt ut 
det gamla tegeltaket mot ett tätt tak av solfångare så slår man 2 flugor i en smäll. Panelerna är ett 
eget tätt tak. Panelerna är enkla att installera och detta kan fixas av en händig person. 
Anslutningen i pannrummet görs lämpligen av en auktoriserad rörmokare
Panelerna kan arbeta med tryck eller utan tryck i ett öppet system. De kan anslutas via en värme 
växlare men då de har själv 
dränering behövs detta normalt inte.

Rören i absorbatorn är gjorda 
i saltvattenbeständig aluminium och 
korroderar inte även om den direkt 
ansluts som pool värmare med klor i 
vattnet.

Montaget är enkelt och 
panelerna  sitter monterade på 
vanlig läkt.
Panelerna skarvas med silicon 
gummi slangar som håller och klarar 
miljön. Detta medger viss rörelse i 
systemet utan  läckage och andra 
problem.
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Systemutförande

I pannrummet sitter en cirkulationspump som har en temperatur 
sensor uppe i panelen. När det blir tillräckligt hög värmeskillnad 
startar en differential termostat pumpen och vattnet pressas upp i 
rören. Är det kallt ute så är rören tomma då vattnet rinner ned i 
lagrings tanken. I detta fall kan inget vatten frysa till is i rören. Den 
vanliga lösningen med glykol och en extra värmeväxlare behövs ej 
vilket ger stora fördelar och lägre kostnader. Systemet kan vara 
öppet eller slutet med visst övertryck.
Vi har lämpliga tankar varmvattens beredare eller lagrings tankar 
samt värmeväxlare om detta är en fördel. Vi sänder gärna 
installationsmanualen som har många goda tips om installation 
och design
Antalet paneler beror på vattenförbrukningen och styrs som regel 
av mest av antalet personer som bor i huset. Duschen är det som 
brukar dra mest varmvatten.
Har man värmesystemet i elementen inkopplat räcker värmen 
under en del av året till för komfortvärme i huset. Även en dag 
med - 10C och solsken kan systemet leverera varmvatten.
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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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Arkitektur og størrelse på anlegg 

24.  ASV Solar er opptatt av arkitektur og mener dette spiller en sentral rolle ved valg 
av størrelse på anlegg. Dette fordi ASV Solar er et taktekke eller fasademateriale.  
Frittstående søyler av solfangere  kan også være med å pryde en eiendom. 

Dimensjonering av 
varmelager 

25. Bolighus:  Standard  størrelse  på 
varmelager  er  840l,   dette 
varmlageret   lagrer  ca.  39  kWh, 
dette  tilsvarer  en 
temperaturdifferanse på 40 grader. 
Hvis  det  er  plass  kan  volumet  til 
varmelageret  økes opp til  3000 l. 
Det  vil  gi  økt  utbytte  fra 
solfangeren,  men  er  ikke  en 
betingelse for lønnsomhet. 

26. Svømmebasseng. Hvis 
solfangeren  kun  skal  benyttes  til 
svømmebasseng  skal  det  ikke 
monteres  varmelager. 
Svømmebassenget  er  i  dette 
tilfellet  varmelageret.  Basseng 
vann  kan  varmes  direkte  i 
solfangeren 

Illustrasjon  6:  840  liter  varmelager  med 

platevarmeveksler.  Platevarmeveksleren  blir  ofte  

benyttet  når  det  skal  veksles  større  mengde  med  

varme  fra  varmelageret,  eksempelvis  

vedfyringsanlegg
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53.4,8 m2 til 24 m2 system 
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Panelerna kan med fördel kopplas ihop med 
en värmepump likt jordvärme då solens värme 
kan ge en högre temperatur än en borrad 
brunn. Detta ökar verkningsgraden i systemet.

Bilder visar panelen och dess 
montage. Skyddslocket är en makrolon skiva 
som monteras vid montaget så panelen är en 
enkel byggsats som monteras på taket vid 
installationen. Materialvalet klarar 30-40 års 
livslängd i Skandinavien.

Kostnadsbilden är mycket attraktiv då 
panelen och hela systemet är så enkelt 
konstruerat. Kvaliteten är högsta tänkbara 
men priset blir mycket bra och sannolikt klarat 
mest prisvärt på marknaden.

Panel design i kort.

Aluminium absorbator med rör i saltvattenbeständig 
aluminium diameter 15 mm
Dimension  600x1200 mm per sektion som sedan 
seriekopplas till rätt area ( 1.2 M2 per panel )
Täck lock av löstagbar Makrolonplast
Skarvar av siliconslang med rostfria slangklämmar
Alla rören klarar av klorerat poolvatten.
Paneler monteras på läkt på taket och sedan sätts 
täcklocket på plats över alla panelerna
Max temperatur  kan vara upp till 100C men den klarar 
torrkokning utan skada
Panelen fungerar trycksätt eller helt utan tryck.
Panelen har normalt en cirkulationspump men kan 
monteras som själv cirkulation om tanken sitter högt placerad delvis ovanför panelen
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8. Legg modulen på plass. Når bunnfeste er montert, skal solfangeren legges på 
plass, og etterpå rettes de opp slik at de følger lektene. 

9. Skru modulen fast. Når 
solfangeren ligger på plass 
skal hver av modulene skrues 
fast med 4 skruer. 

10.Sett på silikongummi slange. 
Når modulene er fastskrudd 
påmonteres silikon 
gummislangen. 

11. Koble til tur og retur rør til 
solfangeren. Den kan nå 
trykktestes.  

Illustrasjon 20: 1) Her skal modulen skrues fast 2) 

Slangeklemmer 3) Silikongummi slange 
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VIKTIG:  Platen må kun festes nederst. 

7. Hvis  det  blåser  ved montering 
må  platen  festes  midlertidig 
med plateskruer.   Sett en eller 
flere  langs  kanten  oppover, 
men  pass  på  å  ikke  skru  i 
kollektorrørene.  Vær 
oppmerksom  på  at 
kollektorrørene går i bue under 
sideprofilen.   Men  platen  kan 
festes  midlertidig  ved  å  skru  i 
det  område  hvor  ikke  røret  til 
kollektoren går i bue.

8. Monter på toppbeslaget. Når Pc 
platen  er  festet  nederst, 
monteres  toppbeslaget 
umiddelbart. Det skal plasseres 
sentret på topp av solfangeren 
og  med  den  lengste  siden 
nedover  PC platen. Den skrus 
fast med tre plateskruer, se (3) 

Illustrasjon 25: 1) Toppbeslag 2) 20mm avstand 3) Plateskrue 4) PC plate 

Illustrasjon 24: 1) Sideprofil 2) Skruer som fester  

PC platen nederst 3) PC plate 4) Område med 

kollektor rør, her må det IKKE skrues!
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Effektivitetsanalys i korta nyckeltal

En Pool behöver ca 30-40%av polens yta för att 
klara 27-30C i vattentemperatur i mellan Sverige.
En Typisk villa klarar sig oftast på ca 25 M2 i solfångaryta. 
1250 Liter ackumulatortank brukar vara lagom. 
Diffrentialtermostaten mm sitter i pannrummet vid lagringstanken
Vi har lagringskankar av olika slag i stål , rostfritt men även i plast (110C )

Vi hjälper gärna till att beräkna ert speciella behov för det skall bli rätt.
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