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1 ALLMÄNNA ANVISNINGAR & MONTERINGSRÅD FÖR 
SOLVÄRMESYSTEMET 

Före du startar installationen och tar solvärmesystemet i drift så läs noggrant igenom denna anvisning. Ett 
noggrant och bra installerat/injusterat solvärmesystem ger god effektivitet och tillgänglighet. 

1.1 Leveranskontroll av vakuumrörsolfångare 

Kontrollera emballaget först och kontrollera om det finns några synliga fraktskador. Kontrollera att alla 
delar finns med i leveransen och att de är oskadade.  
Försäkra dig om att alla vakuumrör är hela. Ett helt vakuumrör är silverfärgat i botten. Om det är vitt eller 
genomskinligt så är röret skadas och ska ersättas. 
Kontrollera också visuellt övriga produkter i leveransen med avseende på skador. 
Eventuella transportskador anmäls direkt till fraktbolaget som svarar för försäkring av transporten. 
 

  
 

1.2 Placering och riktning av solfångare 

Både väderstreck och lutning påverkar solfångarens effektivitet. Effektivaste placeringen för solpaneler är 
ett direkt söderläge och för södra Sverige en lutning på cirka 20-60˚.  
Avser du att montera solfångarna på taket och har mindre lutning än 25˚ så bör du överväga att höja upp 
solfångarmodulerna i bakkanten.  
En större vinkel ger mer effekt på vinterhalvåret medan en liten vinkel ger mest effekt på sommarhalvåret. 
Med hög effekt dimensionerat solvärmeanläggning så är en större lutning av panelerna att föredra på 
sommarhalvåret, vilket minskar risken för kokning. Dessutom blir det bättre effekt på vinterhalvåret då solen 
står lågt.  
Monteras solpanelerna i sydväst eller sydost så tappas cirka 30% i effektivitet.  
Mindre utvunnen energi kan kompenseras med fler solfångare. 
Undvik att solfångarmodulerna hamnar i skugga från t.ex. träd, vilket ger effektförlust. 
Vakuumrörsolfångare är generellt mindre känsliga för placering och riktning än plana fångare. 
                              
                           
Väderstreck/lutning 0˚ 10˚ 20˚ 30˚ 40˚ 50˚ 60˚ 70˚ 80˚ 90˚ 
Syd                              0˚ 2,0 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 
Syd                            15˚ 2,0 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,3 
Syd                            30˚ 2,0 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 1,4 
Sydost/Sydväst     45˚ 2,0 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 
Sydost/Sydväst     60˚ 2,0 1,7 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,6 1,8 
Sydost/Sydväst     75˚ 2,0 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 2,0 2,3 
Öst/Väst                  90˚ 2,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,7 3,2 
 
Om man vid syd 40˚ får ut 1000kWh av sin anläggning måste man vid montage sydväst 30˚ multiplicera 
solfångarens yta med 1,3 för att få ut samma energi under ett år. 
 
  

Till vänster felfritt vakuumrör 
Till höger felaktigt vakuumrör 
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1.3 Dimensionering av solvärmeanläggningen 

Vid dimensionering av solvärmeanläggningen så finns det flera faktorer som spelar in.  
• Ackumulatorankens volym och isolering 
• Solpanelernas läge och riktning. 
• Varmvattenförbrukningen, vilken bl.a. är beroende på antalet personer i hushållet.  

Ska solvärmesystemet enbart förse hushållet med varmvatten eller ska det även värma huset? 
 

För en normalfamilj på 4 personer kan en tank på 500 liter och 3 stycken 20 rörs solfångarmoduler i 
söderläge vara lagom. Solslingan i ackumulatortanken rekommenderas vara minst 15m lång för att allt 
varmvatten ska växlas i solslingan. 
För en 300 liters varmvattenberedare kan 2 solpaneler vara lagom. 
Ska solvärmeanläggningen även värma byggnaden eller poolen så rekommenderas ytterligare solpaneler. 
Har du ett vedeldat/pellets och flera tankar, så bör tankarna vara parallellkopplade så du kan koppla från 
tankar på sommarhalvåret då du enbart värmer med solvärme. 
Med ett väldimensionerat system så behöver du normalt enbart elda vid några få tillfällen för 
tappvarmvattenbehovet under en normal sommar. 
 

1.4 Livslängd på solvärmesystemet? 

Vattenkvaliteten och rätt glykoltyp samt att byta glykol enligt föreskrifterna är viktig för att få ett långt liv 
och god effektivitet från ditt solvärmesystem. Vattnet som du blandar med glykol OAT ska vara av god 
kvalitet med bra PH-värde och små mängder järn och mangan. Har du dålig vattenkvalitet eller är osäker så 
använd batterivatten (avjoniserat vatten). Läs mer om glykol och bytes intervall i stycke 3.8. 

1.5 Personsäkerhet vid installation av solfångare 

Vid montering på tak är det en fördel att ha tillgång till byggnadsställning. Använd säkerhetssele och 
säkerhetslina vid montaget. Undvik att installera vid soligt väder då du kan få brännskador. 
 

1.6 Trycksättning av solvärmesystemet 

Solvärmesystemets vätska trycksätts för att effektivt kunna utnyttja solvärmeenergin och minska 
möjligheten till kokning. I nedanstående tabell visas kokpunkten för vatten vid olika övertryck. 

Temperatur ˚C 100˚C 120˚C 132˚C 145˚C 153˚C 158˚C 163˚C 169˚C 175˚C 
Övertryck Bar 0 bar 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 
 I tabellen ser du förångningstemperatur för vatten vid olika temperaturer och övertryck. 
 
Vid ett drifttryck av 1,5 bar vid solfångaren så kommer kokpunkten att vara cirka 125˚C. 
Solfångarsystemet behöver ett väl dimensionerat expansionskärl för att undvika för stor tryckökning vid 
förångning.  
Vid trycksättning inför drift bör systemets tryck vid solfångarna vara 1,4 bar. Manometern på pumpgruppen 
kommer då att visa trycket vid solpanelerna + det statiska trycket.  Statiska trycket är höjden mellan 
solfångaren och pumpgruppen.  
Exempel: 
Vid 3 meters höjdskillnad ska manometern på pumpgruppen visa 1,7 bar för att erhålla 1,4 bar i panelerna.  
Vid 6 meters höjdskillnad ska manometern på pumpgruppen visa 2 bar för att erhålla 1,4 bar i panelerna. 
Skulle trycket och kokpunkten öka så löser pumpgruppens säkerhetsventil vid 8 bar (gäller pumpgrupp 
TYY/SS-III). 
Solpanelsystemet kan närma sig förångningstemperaturen vid hög värmeproduktion under flera soliga dagar 
då hög temperatur i tanken erhålls.  
Förångningstemperaturen kan också uppnås vid strömavbrott eller vid fel på solvärmepumpen. 
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Det är viktigt att solslingan/värmeväxlaren har en mottagare som kyler systemet. Efter att vätskan har kylts i 
solslingan/värmeväxlaren så passerar vätskan solvärmepumpen och expansionskärlet vilka kan skadas vid 
temperaturer över 110˚C. Allmänt så ska för höga temperaturer undvikas i solvärmeanläggningen. 
 Använd etylenglykol Agrol OAT som antifrys medel. Agrol OAT  har inte tillsatser av nitrit, amin, fosfat 
eller silikater. Dessa ämnen kan skapa beläggning invändigt rören och medför sämre värmeöverföring. Blir 
solvärmevätskan missfärgat så ska det bytas. 
 

2 TEKNISK BESKRIVNING AV SOLFÅNGARE U-PIPE TZ47/1500 

U-pipe TZ47/1500 är en enkel och effektiv solfångare med lång livslängd. U-pipe tappar inte effekt med 
åren och kräver minimalt med underhåll. Ram och reflektor är av aluminium och skruvar av rostfritt stål. 
Plastdetaljer är robusta, väderbeständiga och tål UV-bestrålning. 
 

2.1 Funktions teori för U-pipe kollektor  

 
 
 

 
 

                        
 
På insidan av vakuum tuberna ligger kopparrör format till ett u-rör efter en aluminium profil. Solenergin 
transporteras genom vakuumtuberna till kopparrören och därefter till kollektorns uppsamlings manifold. 
Aluminium-ramen fungerar som en värmeöverförande plåt. Vätskan leds genom kopparrören som är 
individuellt paralellkopplade för att minimera tryckförluster i solfångaren.  

Aluminium enhet 
Vakuum tub 

utlopp 

Koppar rör Inlopp 

Vakuumrör 
 Aluminium ram för värmeöverföring 

utlopp 

inlopp 

Manifold.  
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2.2 Vakuumrör 

Vakuumrören består av dubbelmantlat borosilikatglas med en inne sluten vakuum volym.  
Borosilikatglas är mer motståndskraftigt mot fysisk påverkan än vanligt glas och har mer än 91 % 
genomsläpp av solenergin.  
Principen är enligt en termos och är utmärkt till att få hög utvinning av energin från solen. Vakuumtuberna 
absorberar även ultraviolett- och infraröd-strålning vilket ger värmeenergi även vid molnigt väder. Flera 
lager av en speciell metallisk färg som är tillverkad av återvunna produkter (CERMET) är pålagda för att 
öka mottagligheten från solens infraröda energi. Vakuumrören är alltid kalla på utsidan men kan invändigt 
hålla en temperatur på över 200˚C. Stagnationstemperaturen som för solfångaren är 252˚C är ett mått på 
effektiviteten.(Hög i jämförelse med konkurrenterna)  
 

 
 

2.3 Teknisk data solpanel TZ47/1500-20U 

 
 
 
 

 
 
 

Borosilikatglas 

”Cermet” 

Vakuumrör 
Längd   1500mm 
Yttre diameter  50mm 
Inre rördiameter  40mm 
Tjocklek glas  1,6mm 
Glas   Borosilikatglas 
Stagnationstemp  252˚C 

Teknisk data TZ47/1500-20U 
Modularea  2,5 m² 
Referensarea  1,8 m² 
Årsutbyte  1175 KWh vid 50˚C 
Isolering   polyuretan och mineralull 
Max drift tryck  6 Bar 
Anslutning  ½”, 22mm 
Vätskevolym  ca 2,5 liter 
Vikt   ca 51 kg 
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3 SOLVÄRMESYSTEMET 

Nedan visas en schematisk bild över ett solvärmesystem kopplat till en tank med solslinga. 
  
 
 

 
 
Schematisk bild över pumpgruppen inkopplad i en solfångaranläggning som är kopplad till  
fångare och tank med solslinga. 

Solfångare 

Flödesmätare 

Pumpgrupp 

Vätskepåfyllning 

Expansionstank 

Backventil 

Avluftare 
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3.1 Pumpgrupp TYY/SS-III 

Beskrivning av pumpgrupp TYY/SS-III. För fler typer av pumpgrupper se www.electrotecenergy.se. 
TYY/SS-III Pumpgrupp används i ett trycksatt solvärmesystem och har flera funktioner:  
övertrycksskydd, vätskecirkulation, vätskepåfyllningsanordning, flödesreglering, flödesmätning, 
tryckmätning och temperaturmätning. 
 Anordningen för vätskepåfyllnad i pumpgruppen underlättar påfyllning av vätska i systemet. Anordningen 
har en enkel och kompakt design och är enkel att installera och underhålla. 
 
 

 
 
 
Pumpgruppens komponenter och dess funktioner 
 
• Säkerhetsventilen används för att begränsa trycket i vätskesystemet till maximalt 8 bar. Om trycket 

överstigs så öppnas säkerhetsventilen för att tryckutjämna systemet. 
• Temperatur och tryckmätaren visar trycket och temperaturen i systemet. Mätaren har också visare som 

du kan justera med en skruvmejsel till önskat läge för indikering av driftläge.  
• Cirkulationspumpen cirkulerar vätskan i solvärmesystemet mellan solpanelerna och ackumulatortanken. 

Pumpen har tre hastighets/effektlägen. Vilket pumpeffektsläge som behövs beror bl.a. på antal 
solfångare, höjd mellan pump-solfångare samt längd och typ av rör. Oftast räcker den lägsta 
pumphastigheten vid drift av systemet. Solvärmepumpen kan varvtalsstyras vid användning av 
solstyrning med varvtalsstyrnings funktion. 

• Påfyllning och avtappning av vätska i systemet. 

Säkerhetsventil 

Påfyllningsventil 

Expansionskärl ½” 

Temp. & tryckmätare 

Flödesventil 

Flödesmätare 

Utlopp ½” 

Wilo-pump 

Avtappningssventil 
Inlopp ½” 

Isolering Upphängningsanordning 

Fästen 

http://www.electrotecenergy.se/
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• Flödesmätaren visar vätskeflödet i systemet. Flödet justeras med pumphastigheten och flödesventilen. 
Läs av flödet genom att läsa av skalan mot nederdelen av flytkroppen. 

 
• Ett expansionskärl ansluts till pumpgruppen för att utjämna tryckförändringar som uppkommer när 

temperaturen i systemet höjs. 
När pumpgruppen ansluts i solkretsen så använd helst 2 anpassade fasta nycklar vid anslutning av 
externa rör. Detta för att undvika skada på gängorna och att vätskeläckage inte uppstår. Förfarandet med 
2 fasta nycklar gäller även dragning av alla rörkopplingar i systemet. 
 

Teknisk data 
• CE certifierad 
• Mått 395x170x145 
• Cirkulationspump, Wilo RS 15/6, AC 220V, 93W. För mer info se www.wilo.se . Wilo-pumpen har tre 

effektlägen (hastigheter). På lägsta hastigheten är effekten cirka 35W(används oftast vid drift) och 93W 
vid högsta effektläget. 

• Kombinerad temperatur- (0-120 °C) och tryck-mätare (0-10 bar) 
• Säkerhetsventil 8 Bar 
• Flödesmätare 2-8 l/min 

 
3.2 Expansionskärl för solvärmekretsen 

Till pumpgruppen kopplas ett expansionskärl enligt schematisk bild på sidan 7. Expsionstanken har från 
fabrik ett förställt tryck av 2,5bar. Vid 6m monteringshöjd av solvärmepanelerna så bör förinställt tryck 
justeras till cirka 2 bar. 
 I botten på expansionskärlet sitter en bilventil för justering av förinställt tryck. Expansionskärlets inställda 
tryck ska inte vara högre än det normala drifttrycket. 
 
Antal U-pipe 20rör Volym expansionskärl 
2-6st 25 liter (vikt 4,5kg) 
7-8st 35 - 50 liter 
 
Fyllning av tryckkärlet 
 
Expansionskärlet ska vändas med anslutningen uppåt och med anslutningsslangen från kärlet lutande uppåt. 
Vätskefyllnadsgraden i tryckkärlet bör vara 5-10% vid driftstart. Om kärlet är lite västkefyllt så har 
gummiblåsan börjat arbeta och du minskar risken att blåsan ”klibbar” fast i kärlet. 
Verifiering av expansionskärlets fyllnadsgrad görs genom vägning. Förutsättningen är att kärlet är anslutet 
med en flexibel slang så det kan hängas fritt och vägas. 
  
Väg först expansionskärlet tomt hängandes fritt inkopplat till pumpgruppen via den flexibla slangen. 
Anteckna vikten och räkna ut hur mycket kärlet ska väga med 5-10% fyllnadsgrad. 
 
  

Flöde av          Flöde på 
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3.3 Solstyrning SM-SS-F 

För fler typer av solstyrningar se www.electrotecenergy.se. 
Med soldator SM-SS-F levereras en nätkabel med jordfelsbrytare. Om du väljer att göra en fast elinstallation 
av solstyrningen så ska den utföras av behörig elektriker. 
Solstyrningen levereras med 4 stycken temperatur-givare. 
Med hjälp av mätvärden från de två tempgivarna i ackumulatortanken och tempgivaren i solfångaren så 
regleras driften av systemets cirkulationspump. Rätt justering/kalibrering av solstyrningen är viktig för 
optimering av maximalt värmeutbyte från solvärmeanläggningen. För handhavande och intrimning av 
systemet titta i bruksanvisningen för solstyrningen. 
På solfångare manifolderns vänster och högersida sitter dykrör för montaget av temperaturgivaren. Montera 
manifolderns temperaturgivare i den sista solfångarens dykrör. Stick in temperaturgivaren i botten för ”rätt” 
temperaturmätning. Täta mellan tempgivarekabeln och dykröret för att erhålla bra temperaturmätning. 
För intrimning av solautomatiken använd manualen för Solstyrning SM-SS-F. Fabriksinställningar kan 
användas förutom värdet på maximal temperatur i ackumulatortanken, som bör höjas till 90ºC. 
 
 

                                                                   
 

Teknisk data 
 

• CE certifierad 
• Mått 120 x 165 x 45 
• Vattentäthet IP40 
• 100 – 220 VAC 
• Effektförbrukning <2W 

 
3.4 Backventil 

Backventil bör monteras på returledningen till solfångaren för att   
 undvika självcirkulation. Självcirkulation kan uppkomma vid  
värme i ackumulatortanken och kallt i solfångaren vilket ger en 
marginell men ändå oönskad nedkylning av vattnet i tanken. 

 

Solfångarens temperaturgivare: 
T1(16m kabellängd): Dykrör i solpanelens manifold. 
T2(2m): Dykrör i ackumulatortankens botten. 
T3(2m): Dykrör i ackumulatortankens topp. 
T4(2m): Tempmätning på utgående varmvatten. Styr 
utgång 2. (används normalt inte) 

Dykrör för tempgivare 

 

Backventil 

 

http://www.electrotecenergy.se/
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3.5 Solkulvert Duo 

Duo solkulvert finns i utförande DN16 och DN20 och längderna 10m och 15m. Vid behov av längre kulvert 
så kan flera kulvertar kopplas samman med dubbelnipplar. 
Kulvertarna består av rostfritt flexibelt rör med 20mm  
EPDM isolering samt silicon givarkabel 2 x 0,75mm. 
  

Teknisk specifikation isolering Duo 
-  Värmegenomgång koefficient (λ 40˚C) = 0,040W/(m˖K) 
-  Arbetstemperatur -50˚C till +150˚C (Kortvarigt +175˚C) 
-  Väderbeständig,  UV-resistent och  
    hög mekaniskt tålig skyddsfilm. 

Teknisk specifikation rostfritt rör 
-  Rostfritt material, 304 alternativt 316L. 
-  Levereras med 4 st muttrar,  C-ringar (SS 304), packningar samt en 
   dubbelnippel. 
 

DN ID 
mm 

OD 
mm 

Rör- 
tjocklek 

mm 

Böj- 
radie 
mm 

Maximalt 
drifttryck 

Bar 

Explosions 
tryck 
Bar 

Isolerings- 
tjocklek 

mm 

Rör  
anslutning 

Vätskevolym/ 
meter 

16 
(3/4”) 15,7 20,2 0,25 40 17,5 200 20 G 3/4” 0,22 liter 

20 
(1”) 19,7 25 0,3 50 17,5 200 20 G 1” 0,38 liter 

 

3.6 Fexibelt rostfritt rör och HT Armaflex isolering 

Flexibelt rostfritt rör DN16 (OD 21,3) och HT Armaflexisolering kan generellt användas för upp till sex 
stycken av våra 20-rörs solfångare.  
Har du långa längder samt många rörböjar kan du behöva rör i dimensionen DN20 för att undvika tryckfall. 
Notera att systemet blir effektivare med mindre vätskevolym mellan tank och solfångarmoduler vilket talar 
för att du inte ska använda grövre rör än nödvändigt. 
Det flexibla rostfria röret levereras i en valfri längd och kapas i önskade längder. 
Det flexibla rostfria röret isoleras med HT Armaflexisolering i 2 meters längder där skarvarna limmas med 
HT Armaflexlim. HT Armaflex isoleringen levereras i 19mm tjocklek. 

Teknisk specifikation HT Armaflex isolering 
-  Värmegenomgång koefficient (λ 40˚C) = 0,042W/(m˖K) 
-  Arbetstemperatur -50˚C till +150˚C (Kortvarigt +175˚C) 
-  Väderbeständig  och UV-resistent. 
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För fem solfångare bör du ställa in ett flöde på 5–7 liter/minut vilket motsvarar 300-420 liter/h.  
Du kan generellt räkna med att DN16 motsvarar 15mm kopparrör och DN20 motsvarar 18mm kopparrör. 
Notera att med 15mm mjukt kopparrör så behövs stödhylsor som ökar tryckfallet, vilket inte visas i tabellen. 
Nedan visas tryckförlust för kopparrör och flexibel rostfritt rör. 

 

 Montering av kopplingar 
 

 

 
 

 

 

  
 

Kapa röret med en röravskärare i en 
vågdal i lodrätt läge för jämnt kapsnitt.        
 

 
Kapytan ska vara jämn och fin. 
Sätt på muttern och montera 
 C-ringen i första vågdalen. 
 
 
 

 
Skapa tätningsytan genom att skruva  
på dubbelnippeln. Dra inte dubbelnippeln för 
hårt, då kollapsar C-ringen. Det räcker att 
tätytan är ”rundad”. 

 
När tätningsytan är skapad så lägg till 
packningen och montera mot önskad  
komponent. 
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3.7 Avluftare 

En avluftningsanordning bör monteras på utgående ledning (gärna högsta 
 punkten) vid solpanelerna för att enkelt kunna få ut all luft ur systemet.  
Efter några dagars avluftning så stäng ventilen och demontera avluftaren. 
Vid avluftning ska avluftarens skruv öppnas 1,5 varv. 
Pumpgrupp Primosol 130/4 har integrerad avluftning.  
För att få till en bra avluftning så kör pumpen med högt flöde några dagar. 

 
 
 
 

3.8 Värmebärare 

Etylenglykol Agrol OAT är en modern glykol av typen ” longlife” med mycket god värmeöverförings-
egenskaper, hög kokpunkt, lång livslängd och bra korrosions hämmande tillsatser. 
Denna glykol-typ lämpar sig alldeles utmärkt för solvärmesystem. 
Agrol OAT har speciella tillsatser som ger ett mycket effektivt korrosionsskydd. 
Det speciella korrosionsskyddet har inga tillsatser av silikat, vilket ger bättre värmeledning mellan 
kopparrören och vätskan än traditionell glykol. Korrosionsskyddet hos traditionell glykol med silikat ger en 
tunn skyddshinna som försämrar värme-överföringsegenskaperna. 
Glykol OAT är gulfärgad. 
Kokpunkten är 180°C. 
Rekommenderat bytesintervall för Agrol OAT är 6 år för att behålla fullgott korrosionsskydd. 

Rekommenderbart en blandning av 40% glykol och 60% vatten vilket ger frysskydd ner till -27°C. 
Använd maximalt 50% glykol iblandning vilket ger ett frysskyddet ner till -38°C. Vid lägre temperatur än 
fryspunkten så bildas issörja. Issörjan skadar inte systemet, utan gör den bara mer svår att cirkulera. 
Agrol OAT kan blandas med normalt kranvatten av god kvalitet med låga halter av järn och mangan och bra 
PH-värde. Är vattenkvaliteten dålig eller om du är osäker så använd batterivatten (avjoniserat vatten). 
För säker hantering av Glykol OAT se säkerhetsdatablad (finns på www.electrotecenergy.se). 

I tabellen nedan visas fryspunkt vid olika blandningsförhållanden. Undvik att ha större iblandning än 50%  
 

Agrol OAT Fryspunkt 
˚C 

20 volym % -10 

33 volym % -18 

40 volym % -27 

50 volym % -38 
 
Genomströmningsflödet för vätskan bör vara cirka 1- 1,5 liter/minut per 20 rörs solfångarmodul. För 3 
solfångarmoduler blir flödet 3 – 4,5 liter/minut. 
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3.9 Plattvärmeväxlare 

Om det inte finns någon solslinga i tanken så kan den ersättas med en plattvärmeväxlare.  
När värmeväxlare används så behövs en extra cirkulationspump på växlarens sekundärsida (Mellan 
plattvärmeväxlaren och tanken). För att få en optimal växling i värmeväxlaren så ska flödeshasigheten på 
primärsidan och sekundärsidan vara likvärdig.  

Värmeväxlaren har fördelen att det varma vattnet från solvärmesystemet kan toppmatas och det går då att få 
en skiktning i tanken. Det varma vattnet kommer då att lägga sig överst i tanken. 
Den nedre temperaturgivaren T2 i tanken jämförs med temp.givare T1 i solfångaren. När T1 är cirka 10° 
varmare startar de bägge pumparna. Temp.givare T2 kan med fördel flyttas upp en bit i tanken för att 
undvika att för kallt vatten pumpas in i toppen av tanken när det är molnigt.  
Används solstyrning SR1168, SR1188 eller Steca TR0603mc så kan cirkulationspumparna regleras med 
medvarvtalsstyrning. 
Vid inkoppling av plattvärmeväxlare så är det viktigt att koppla flödet på primär och sekundärsida i motsatta 
riktingar för att få optimal värmeväxling. (Se schematisk bild nedan) 

 

 Plattvärmeväxlare  
B3-23A-40 

Plattvärmeväxlare 
B3-23A-30 

 Antal plattor 40 30 
Antal solpaneler 9 7 
Värmeväxlareyta 0,92 m² 0,69m² 
Platt tjocklek 0,3mm 0,3mm 
Platt material SS304 SS304 
Löd material 99,9% koppar 99,9% koppar 
Maximalt flöde 4m³/h 4m³/h 
Max drifttryck 15 Bar 15 Bar 
Max temperatur 220° C 220° C 
Ansl. Primär F1-F3  G ¾”  F1-F3  G ½” 
Ansl. Sekundär F4-F2  G ¾” F4-F2  G ¾” 
Mått längd x bredd 315 x 73 315 x 73 
 

  

T2 

T3 

 

T1 
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3.10 Kopplingar 

Använd kopplingar och packningar som är anpassade för temperaturen ( 175˚) och tryck (10 bar). Vid 
användande av plantätande kopplingar så använd metall eller fiberpackning. För sammankoppling av 
kopparrör mot våra solfångare och pumpgrupp så rekommenderas Ezze KRK 100 klämringsmutter. 
Vid användande av rörkopplingar eller bussningar så täta med demonterbar gängtätning eller lin. Vi 
rekommenderar gängtätning Loxeal 58-11 alternativt Loctite 561.  
Undvik gängtejp. 
Vid montering av rörkopplingar så använd två fasta nycklar.           
Den ena nyckeln används som mothåll för att undvika skador på  
anslutande enhet. Vid dragning av rörkoppling på solfångaren så kan 
 en polygrip användas som mothåll för att inte skada innanmätet i solfångaren. 

 

 

4 MONTERING AV SOLFÅNGARE PÅ TAK 

Solvärmepanelerna levereras med vakuumrör monterade. Det rekommenderas att demontera vakuumrören 
före du installerar vakuumsolfångarna på taket för att minska risken att skada vakuumrör, dessutom blir 
fångaren betydligt enklare att hantera med mindre vikt (51 kg med vakuumrör, 22kg utan rör). 
 
Det finns olika taktegel-infästningar på marknaden som passar våra solfångare.  
Ett billigt och bra alternativ till installation på tegeltak är montering av solpanelerna på två stycken 
tryckimpregnerade brädor (28x120mm) som är monterade parallellt med varandra med ett avstånd på  
130 – 145cm (3 eller 4 tegel-rader).  
För 3 fångare är lagom brädlängd 5,1 m och för 2 fångare 3,5m. 
På brädorna skruvas hålband(spikband), tillklippta till en längd av cirka 60cm, som förs in under 
tegelpannorna och fixeras på tegelläkten. Avståndet mellan hålbanden på brädan är 60cm.  
Brädorna placeras lämpligen någon centimeter under en takpannerad. Efter montaget av brädorna så skruvas 
solfångarna ram fast på nedre brädan.  
Genomför rördragning mellan solfångarna före du fixerar solfångarna på den övre brädan.  
Tänk på att ha längre sträcka isolering än rör så att isoleringen kan täcka kopplingarna ända mot solfångaren.  
 
 

   
   
 

4.1 Takgenomföring 

Om det inte finns någon naturlig ingång för solvärmerören/solkulverten så finns på marknaden anpassade 
takgenomföringar. Alternativt kan en plåtslagare anlitas för tillverkning av lämplig takgenomföring. 

Manifold 

Avluftare 
Dykrör placering 
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5 IDRIFTTAGNING AV SOLVÄRMEANLÄGGNINGEN 

5.1 Idrifttagning 

Det är lämpligt att starta upp solvärmesystemet med enbart vatten och göra läckagekontroll under några 
dagars.  
När läckagekontrollen är genomförd ska glykol Agrol OAT fyllas på enligt stycke 5.3.  
Nedan beskrivs idrifttagandet av solfångarsystemet med enbart vatten. 
Om expansionskärlets volym ska verifieras genom vägning, så väg expansionskärlet och notera vikten för att 
framöver kunna kontrollera vätskenivån (stycke 3.2).  
Notera att vatten som används ska vara av bra kvalitet (se stycke 1.4). 
 
Montage av solvärmesystemet 
 

1. Montera solfångarna exklusive vakuumrören.(Se kapitel 4, Montering av solfångare) 
  

2. Montera pumpgruppen och solstyrningen på lämplig plats vid ackumulatortanken. 
Montera rören mellan solfångare – pumpgruppen – ackumulatortank – expansionskärl och koppla 
elektriskt in pumpgruppen och solstyrningen. Montera avluftare med fördel på högsta punkten efter 
sista solfångarmodulen. 
 

Vattenfyllning av solvärmesystemet 
 

3. Stäng flödesventilen och öppna påfyllningsventilen samt 
avtappningsventilen något enligt bild 1.  
 

4. Anslut en trädgårdsslang mellan påfyllningsanslutningen  
och en vattenkran. 
Anslut också en slang mellan avtappningsanslutningen  
och avloppet. 
 

5. Öppna vattenflödet från kranen och låt vattnet flöda genom  
solvärmesystemet ett bra tag tills du hör att all luft är ute ur systemet 
 och eventuellt skräp och spåner är urspolat. 
 

Avluftning och läckagekontroll av solvärmesystemet 
 

6. Stryp avtappningsventilen så trycket ökar något. Öppna och stäng 
avtappningsventilen hastigt en gång för att få bort eventuell luftansamling vid ventilen. 
Avsluta med att låta vattnet flöda några minuter. 
 

7. Stäng avtappningsventilen utan att stänga av vattnet från kranen tills vattentrycket når sitt maxtryck, 
cirka 3-5 bar. Nu kommer också expansionskärlet att delvis fyllas med vätska, vilket är bra då 
gummiblåsan aktiveras. Stäng därefter påfyllningsventilen. Läs exakt av trycket på tryckmätaren. 

 
8. Kontrollera noggrant att alla systemets kopplingar håller tätt. Låt systemet vara trycksatt under någon 

timme och kontrollera att trycket inte förändras. Genomför därefter ny läckage kontroll av systemets 
kopplingar. Ett litet läckage kommer inte att ge någon synbar förändring på tryckmätaren. 
 

9. Med den automatiska avluftningsenheten inkopplad så kommer systemet att avluftas med tiden. När 
avluftningen är klar efter någon dag så stäng kulventilen till avluftaren. Låt inte avluftaren utsättas 
för mer än 110˚C. Avluftarens ventil ska vara öppen med 1,5 varv för att dess automatiska funktion 
ska vara aktiverad. 

  Bild1 

 

Avtappningsventil 

Flödesventil 

Påfyllningsventil 
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Tryckjustering av solvärmesystemet 
 

10. Balansera in trycket till cirka 2 bar med kallt system genom att fylla på eller tappa ur vatten.  
Kontrollera också genom vägning att vattennivån i expansionskärlet är cirka 5-10% enligt  
kapitel 3.2.  
Justera trycket i expansionskärlets luftbubbla parallellt med trycket i solvärmesystemet så du får rätt 
mängd vätska i expansionskärlet. 
 
Avluftning av pumpen 
 

11. Får du inget eller dåligt flöde samt att pumpen väsnas, avlufta pumpen genom att lossa skruven mitt 
på pumpen. Väsnas pumpen eller att det är svårt att få ett bra flöde är det ett tecken på att det 
fortfarande finns luft kvar i systemet. För mer information om pumpen se www.wilo.se. 
 

 
Justera flödet i systemet 
 

12. Kör pumpen och justera in flödet. Genomströmningsflödet för vätskan bör vara cirka 1- 1,5 
liter/minut per 20 rörs solfångare. För 3 stycken solfångare blir flödet 3 – 4,5 liter/minut. 
 
OBS. När det är varmt ute kan du köra systemet på enbart vatten. När kylan närmar sig så 
måste glykol fyllas på. 
 

5.2 Uppstart av solvärmesystemet 

Efter vätskefyllning av systemet så startas systemet upp enligt nedanstående anvisning.  

1. Montera vakuumrören. 

2. Gör justeringar enligt solstyrningens manual.  

3. Starta systemet. 

4. Kontrollera flödet i solfångaranläggningen. Solvärmepanelerna är effektivast när de arbetar mot en 
lägre temperatur. 

5. Kontrollera trycket och temperaturen på pumpgruppens tryckmätare. 

6. Låt systemet gå någon dag och fyll därefter på glykol enligt stycke 4.3. 

7. Fyll i installations protokoll. 

Installatören ska ha en genomgång med solvärmesystemets ägare hur systemet fungerar och vad som är 
väsentligt att kontrollera regelbundet enligt stycke 8, ”Årlig tillsyn av solvärmesystemet”. 
 

http://www.wilo.se/
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5.3 Fyllning av glykol i systemet 

Nära inpå att drifttagningen är genomförd ska glykol fyllas på. Glykol Agrol OAT rekommenderas och 
vatten av bra kvalitet och bra PH-värde. Notera att Agrol OAT bör bytas vart 6:e år. 

5.3.1 Alternativ 1 

1. Blanda glykol Agrol OAT med vatten av bra kvalitet enligt stycke 3.8 i en behållare.  

2. Anslut en pump med slangar mellan vätskebehållaren och 
 pumpgruppens påfyllningsanslutning. Anslut också en slang 
 mellan avtappningsanslutningen och avloppet. 

3. Öppna avtappningsventilen för att släppa på trycket i systemet.  
Öppna påfyllningsventilen och starta pumpen och låt den  
glykolblandade vätskan fylla systemet.  

4. När den gulaktiga vätskan kommer ut i avloppet så placeras slangen från avtappningsventilen i 
vätskebehållaren med glykolvatten. Låt pumpen gå ett tag för att få ut luft ur systemet. 

5. Stäng avtappningsventilen och låt pumpen gå så trycket ökar till drifttrycket. Stäng därefter 
påfyllningsventilen. 

6. Kontrollera att cirka 1-2 liters vätska har kommit in i expansionskärlet genom att väga det. Justera 
volymen genom avtappningsventilen/påfyllningsventilen. Eventuellt kan trycket i expansionskärlets 
gummiblåsa behöva justeras. 

5.3.2 Alternativ 2 

Börja med att räkna ut solvärmeystemets vätskevolym med hjälp av nedanstående tabell.  
 
 Vätskevolym 
TZ47/1500-20U 2,5 liter/solfångare 
 Rör DN16 0,22 liter/meter 
Rör DN20 0,38  liter/meter 
Expansionskärl 10% 10% av kärlets volym 
Plattvärmeväxlare B3-23A-30 0,55 liter 
 
Nedan specificeras vätskevolymer för att få den totala vätskevolymen i solvärmesystemet.  

- Spiralslinga i ackumulatortank/vattenberedare eller värmeväxlare. 
- Rör från solfångare – pumpgrupp – ackumulatortank. 
- Expansionskärl 10% nivåhållning. 
- Solfångarmoduler. 

Addera ihop volymerna. Lämplig del glykol av vätskan är 40-50%. 
 
Exempel: 
3 solpaneler       7,5 liter 
28 m DN16 rör mellan solfångare-tank-pumpgrupp  6,2 liter 
Solslinga ack.tank15m och 22mm    4,3 liter 
Expansionskärl      2,5 liter 
Totalt        20,5 liter 
 
Vid 40%  inblandning så blir glykol mängden ca 8,2 liter. 
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Glykol påfyllning 
 

1. Solvärmeanläggningen ska vara kall och inte vara utsatt för solens strålar när glykol fylls på. 
Genomför gärna påfyllningen under kvällstid. Du kan täcka för solpanelerna för att försäkra dig om 
att de inte blir utsatta för sol. 
 

2. Fyll på uträknad mängd glykol plus en extra liter i en behållare. Markera nivån för den extra litern 
glykol i behållaren.  
Placera behållaren i nivå över pumpgruppen. Dra en slang mellan påfyllningsventilen och behållaren. 
 

3. Dra en slang mellan avtappningsventilen och ett avlopp eller en spann. 
 

4. Stäng flödesventilen. 
 

5. Öppna påfyllningsventilen försiktigt för att fylla slangen (tänk på att det är övertryck i systemet) och 
resterande övertryck dräneras genom avtappningsventilen. Tänk på att expansionskärlets 
fyllnadsvolym kommer att dräneras för att ta bort övertrycket. När övertrycket är borta så stäng 
avtappningsventilen. OBS! Var försiktig så du inte får in luft i systemet. 
 

6. Starta pumpen så att glykolen börjar att sugas in i systemet. Öppna avtappningsventilen lite 
försiktigt. Håll koll på att nivån i behållaren med glykol sjunker sakta. 
 

7. När cirka den extra litern glykol återstår så stäng avtappningsventilen och påfyllningsventilen. 
Öppna därefter flödesventilen. 
 

Tryckjustering av solvärmeanläggningen 
 
8. Lossa expansionskärlet från väggfästet och sätt de på en våg och läs av vikten. 

 
9. Anslut en slang mellan påfyllningsventilen och ditt kranvatten. OBS. Före du öppnar 

påfyllningsventilen se till att hela slangen är fylld med vatten för att undvika att fylla på luft i 
systemet. Öppna kranvattnet och öppna därefter påfyllningsventilen försiktigt.  
Balansera in trycket till cirka 2 bar samtidigt som du väger expansionskärlet.  
När rätt tryckjustering är genomförd och du har önskad vätskevolym i tryckkärlet så kontrollera att 
påfyllningsventilen och avtappningsventilen är ordentligt stängda samt att flödesventilen är öppen. 
 

10. Starta pumpen och cirkulera vätskan så all eventuellt tillförd luft avlägsnas. När den grova 
avluftningen är genomförd så ska du få ett bra flöde genom flödesmätaren och inget väsen ska höras 
från pumpen. Låt avluftningen pågå några dagar för att få ut all luft från systemet. För att den 
automatiska avluftningen ska fungera så ska avluftarens skruv vara öppen 1,5 varv. 
 

Avluftning av pumpgruppens cirkulationpump 
 
11.  Lufta pumpen genom att lossa skruven mitt på pumpen. Väsnas pumpen är det ett tecken på att det 

fortfarande finns luft kvar i systemet. Undvik att köras Wilo-pumpen med luft i systemet då den kan 
skadas. 

 
Justera flödet i systemet 
 

1. Kör systemet och justera in flödet till 1 – 1,5 liter/minut per solpanel.  
Har du 3 solfångare så blir det 3 – 4,5 liter/minut. Har du en solstyrning med varvtalsstyrning så sätts 
flödesventilen fullt öppen och solstyrningen reglerar då in önskat flöde. 
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6 INSTALLATIONSKONTROLL 

Enligt regler skall en värmeproducerande anläggning genomgå installationskontroll innan den får tas i bruk. 
Kontrollen ska utföras av personal som har kompetens för uppgiften och skall dokumenteras. 
Reglerna gäller för anläggningar med slutna expansionskärl, utbyte av expansionskärl eller säkerhetsventil 
får inte utföras utan förnyad kontroll. (Arbetsmiljöföreskrifter AFS 2005:3, besiktning av trycksatta 
anordningar). 

Solfångarkretsen får aldrig förses med avstängningsventil för möjligt avbrott i vätskekretsen. 
 I samband med installationskontrollen ska samtliga komponenter i systemet noggrant kontrolleras med 
avseende på tryck- och temperatur-tålighet. Dessutom ska det kontrolleras att säkerhetsventilen öppnar vid 
lägre tryck än solvärme-systemets komponenters trycktålighet. 
 
Generellt ska alla elektriska anordningar i solvärmesystemet jordas. Detta gäller också 
solfångaranläggningar, pumpgrupp, rör och ackumulatortank. Manifoldern ska ha potentialskydd, d.v.s. vara 
jordad. 
Jordningsanslutning kan göras på manifold-ramen och rörledningar.  
Manifoldern bör också anslutas till åskskydd.  

 

7 FELSÖKNING 

Trycket försvinner i solvärmesystemet. Tryckmätaren ska visa cirka 2 bar vid kallt läge. 
- Kontrollera att systemet inte läcker. Trycksätt systemet till ca 4 bar och låt stå i någon timme (se 

idrifttagning). Kontrollera så du inte har något läckage vid kopplingarna. Ett litet läckage kan vara 
svåt att upptäcka. 

- Finns det luft i solfångarekretsen så avlufta. Kontrollera att skruven på avluftaren är öppen med 1,5 
varv för att den automatiska avluftningen ska fungera. 
 

Ingen eller dålig cirkulation i solvärmesystemet. 
- Troligtvis har du luft i systemet. Kör cirkulationspumpen med hög hastighet och avlufta systemet. Se 

till att avlutarens skruv är öppen 1,5 varv för att den automatiska avluftningen ska fungera. 
- Justera pumphastigheten. 
- Väg expansionskärlet för att förvissa dig om att det är tillräckligt med vatten i systemet. 
- Öppna flödesventilen fullt för att kontrollera att ett högt flöde kan uppnås. Efter verifiering återställ 

till rekommenderat flöde. 
- Kontrollera inställningar i soldatorn. 
- Solvärmesystemet kan också vara igen tätat. Töm systemet på befintlig vätska och spola rent 

solfångarsystemet med vatten enligt kapitel 4. 
 
Varmt i solfångaren men inte i ackumulatortanken 

- Kontrollera flödet i solvärmanläggningen. 
- Har du luft i solvärmesystemet? Lufta solvärmesystemet enligt kapitel 4. 
- Kontrollera solstautomatikens inställningar. 
- Har du en värmeväxlare så kontrollera att det är tillräckligt vätskeflöde på värmeväxlarens 

sekundärsida. 
- Om glykolen är för koncentrerad(mer än 50%) kan värmeväxlingen bli försämrad. Ändra 

blandningsförhållandet mellan vatten och glykol. 
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Dålig effekt på solfångaren. 
- Kontrollera att temperaturgivarna är rätt placerade och har god kontakt/överföring till värmebäraren. 
- Om det är för varmt i upp och nergående ledning mellan solfångare och tank trots ett bra flöde så är 

troligtvis värmeväxlarens kapacitet för liten för de antal solfångare som är installerade. 
- Har du problem med cirkulationen? Då har du troligtvis luft i systemet. 
- Glykolen ska vara utspädd och får inte vara koncentrerad. 
- Startar och stoppar pumpen som den ska? Pumpen ska stoppa på kvällen och inte gå på natten. 
- Kontrollera att solvärmerören är bra isolerade. 
- Kontrollera backventilen. 

 
Trasigt vakuumrör 

- Solfångaren fungerar fastän ett vakuumrör är trasigt men med något försämrad effekt. Byt 
vakuumröret till ett nytt. 
 

8 ÅRLIG TILLSYN AV SOLVÄRMEANLÄGGNINGEN 

Nedanstående underhåll/tillsyn( 2 ggr/år) av solvärmesystemet ska göras regelbundet för att förvissa sig 
om att anläggningen fungerar som det ska. 

- Ta bort löv, grenar och andra lösa föremål från solfångarna som kan täppa igen dränagehålet i 
kopparna vid vakuumrörens nedre del. Kontrollera att kopparnas dränagehål inte är igensatta. 
Vattenfyllda koppar kan frysa sönder vakuumrören vintertid. 

- Kontrollera trycket i solkretsen på manometern några ggr/år. 

- Kontrollera regelbundet att solfångarkretsen startar och stoppar. Kontrollera att inte temperaturen blir 
för hög i solpanelerna. 

- När solen lyser på solfångarna under årets varma del så kontrollera temperaturen i manifoldern och 
att pumpgruppens temperaturmätare visar hög temperatur vid pumpdrift.  

- Värmebärarens färg ska vara transparant/ljusgul i flödesmätarens synglas annars ska den omgående 
bytas ut.  
Vid kraftig kokning flera gånger p.g.a. strömavbrott eller icke fungerande nödkylning så kontrollera 
glykolens PH-värde. Om pH-värdet är under 7 och glykolen missfärgats till brun färg så måste 
glykolvattnet bytas ut eftersom den i detta tillstånd blir aggressiv mot rörledningar. 

- Det är viktigt att kontrollera eventuell installerad nödkylningen som vid extrema fall kan behövas 
under sommarhalvåret. Här avgör tankens storlek i förhållande till solfångarens storlek. Du kan 
också täcka över solpanelerna när du är bortrest och inte har möjlighet att kontrollera systemet. 

- Titta över rörisoleringen inomhus och utomhus så den är hel och intakt. 

- Väg expansionskärlet (se kapitel 3.2) för att förvissa dig om att det finns tillräckligt med värmebärare 
i solvärmesystemet och att systemet inte läcker. Fyll på vid behov.  
Vid stora förluster och misstanke om läckage gör en läckagekontroll av solslingan. 

- Kontrollera visuellt att inget vakuumrör är skadat. Bottendelen på vakuumrören ska vara 
silverfärgade och inte vita. 

- Glykol OAT bör bytas efter 6 år, då korrosionsskyddet försämras med tiden. 



2012-02-01 

Upphovsrättsskyddad 22   
  Electrotec Energy 

9 GARANTIVILLKOR 

Garantin gäller för material och fabrikationsfel på solfångare, pumpgrupp och solstyrning.  
Från leveransdatumet gäller 5 års garanti på solfångare och 1 eller 2 år för pumpgrupp och solstyrning 
(beroende på typ).  
Bristfällig utförd installation medför att garantiåtagandet inte gäller.  
Defekta produkter ersätts eller repareras efter bedömning. Vid utbyte av en defekt produkt äger Electrotec 
Energy rätt att ersätta denna med en ny eller renoverad av samma eller likvärdig typ. 
Vid reklamation av vara till Electrotec Energy ska typ av produkt och inköpsdatum alltid anges tillsammans 
med inköpskvitto. 
 

9.1 Förutsättningar för garantiåtagande 

Garantin gäller under förutsättning att: 
- Installationen av produkten har genomförts i enlighet med anvisningar och är fackmannamässigt 

utförd och installationskontroll har genomförts. 

- I denna anvisning bifogad ”Installations & Leveranskontroll” ska fyllas i och signeras av 
installatören. 

- Lokal plats där produkten installerats är så beskaffad att den är lämplig för ändamålet. 

- Solfångaren arbetar med av Electrotec Energy godkända glykol produkter. 

Begränsningar: 
- Garantin gäller ej för värmesystemets totala funktion eller stilleståndskostnader av produkten. 

- Garantin gäller ej för skador som uppstått på grund av vårdslöshet/felaktigt handhavande vid 
installationen, användning som strider mot installations och användaranvisningar.  

- Garantin gäller ej för skador son uppkommit på grund av onormalt slitage, felaktig skötsel och 
underhåll. 

- Garantin gäller ej för skador som uppstått på grund av lagring under ogynnsamma förhållanden. 

- Garantin gäller ej för skador som orsakats av skadedjur, fallande föremål, etc. 

- Garantin gäller ej för skador på samlingsrör förorsakade av övertryck eller frysning. 

- Garantin gäller ej för sprängskador på grund av felaktig säkerhetsventil 

- Garantin gäller ej för skador på grund av ogynnsam placering eller feldimensionering. 

- Garantin gäller ej arbetskostnad för demontage och montage av solpanel, pumpgrupp eller 
solstyrning. 

- Garantin gäller ej för skador på grund av skadegörelse eller väderrelaterad åverkan etc. 

- Garantin gäller ej för transportkostnader. 

- Garantin gäller ej för skador som uppkommit p.g.a andra felaktiga/trasiga solvärmekomponenter. 
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INSTALLATIONSKONTROLL 

Kunduppgifter 

Namn: ________________________________________ 

Adress: _______________________________________ 

Ort: ___________________________________________ 

Tel nr: _________________________________________ 

Inköpsdatum: ____________________________________ 

Namn och telefonnummer till installatören 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Installationskontroll utförd av: 

________________________________________________ 

 

Datum Flöde 
liter/min 

Tryck 
Bar 

Glykolsort 
Leverant. Typ 

Glykolblandning 
färg (ljusgul/gul/brun) 

Övrigt 

      

      

      

      

      

      

      

 

Fyll i nedanstående om glykolmängd kontrolleras genom vägning 

Expansionskärlets tomvikt: _______kg 

Expansionkärlets vikt med vätska:________kg 
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