9. Lyft nu upp solpanelen mot väggen så att fläktröret
ansluts mot röranslutningen i solpanelen.
Kontrollera att den hänger rakt och skruva därefter
dit väggfästena. OBS! Se till så att solfångaren EJ
“tynger ner”/belastar röret snett.

SunSwede

Installationsanvisning
KOMFORTPAKET

1. Luftsolfångare
2. Solcell (ej monterad)
3. Isolerskivor
4. Fläktrör
5. Luftfilter (ej monterat)
6. Kallrasskydd
7. Kontrollpanel

TM

-Kontrollera att alla delar ingår vid leverans!

10. Skjut in filtret i skenorna på baksidan av solfångaren (två st alu.skenor).
11. Skruva fast solcellspanelen bredvid luftsolfångaren, undvik skugga!
12.Inomhus: Koppla ihop kabeln från kontrollpanelen med kabeln från fläkten.
13. Skruva fast kontrollpanelen på lämpligt ställe och tryck fast kåpan.

Skruva och fäst panelen på väggen
i de två hål som visas

OBS! Om kontrollpanelen behöver öppnas efter montage,
Ta en fin spårmejsel och bänd försiktiktigt vid de två klackarna

14. Funktion Kontrollpanel: På kontrollpanelen kan följande funktioner
justeras/ställas in; Då strömställaren är i läge “IN” blåser
solfångaren in varm frisk luft. I detta läge kan varvtalet på
fläkten ställas steglöst via den manöverratten till höger på
panelen. I läge “OUT” ändrar fläkten rotationsriktning,varvtalsstyrning, solfångaren drar ut den varma inneluften genom
solpanelen. Inneklimatet “kyls”, frisk uteluft dras in via tilluftsventil norrsida.
OBS! Det krävs en viss solinstrålning som minimum för att börja kunna
ändra varvtalet!

15. Skjut på kallrasskyddet på ventilationsröret, skruva
EJ fast kallrasskyddet i väggen. I läge “IN” placeras det så
att lamellerna hänger nedåt govlet. Vid funktionsläge “OUT”
Vrids kallrasskyddet 180 grader så lamellerna hänger rakt ut.

Läge “IN”

Satsen innehåller:
1. Luftsolfångare
2. Solcell
3. Isolerskivor
4. Fläktrör
5. Luftfilter
6. Kallrasskydd
7. Kontrollpanel
8. Montageskruv
9. Väggfästen

Läge“OUT”

INSTALLATIONEN ÄR NU KLAR!
Postadress:
Arctic Sunlight Innovation AB
90586 Umeå, Sverige

Hemsida:
www.arcticsunlight.com

Kontakt:
Tel: 090-19 30 30

Email: info@asi.nu

ASI AB - Produkter för solenergi!

Att tänka på i samband med installationen:
? Undivk skugga! Träd, buskar, takfot etc som ger direkt skugga
på solfångaren måste undvikas. Solcellen är väldigt känslig mot
skugga.

Installation:
1. Markera på väggen var hålet för fläktröret ska göras, kontrollera
inifrån. Anslutningen för fläktröret är placerat på solfångaren
enligt bild:

Mini

Maxi

? Systemet ger mest effekt monterat på en vägg som vetter mot
söder. Därefter ger en sydväst vägg mer energi än en sydostvägg.

A

20cm

30cm

B

40cm

50cm

? Försök att få in fläktröret så nära golvnivå som möjligt. Varm luft
stiger av sig själv och bör således släppas in lågt för att man ska
få största utbyte av luften.

*Dessa mått är ungefärliga.

? Luftsolfångaren kan monteras vertikalt eller horisontalt utan
effektförsluster.
? Luftsolfångarsystem ger energi från februari till november. I
december och januari är solens intensitet för låg för att ge någon
nämnvärd energi.
Utmärkande för SunSwede-luftsolfångarsystem:
? Luftsolfångaren (den del som värmer luften) är isolerad vilket
ger högsta möjliga verkningsgrad även vintertid. Systemet är
konstruerat för att minimera kallras och höja verkningsgraden vid
kall väderlek.
? Extra backspjäll finns som tillval. Det används främst i
applikationer där kravet på kallras är stort (ex
permanetnbostäder).

2. Ta upp ett 140 mm hål i väggen för ventilationsröret.
3. Mät hur tjock väggen är. Addera 35mm till väggtjockleken och kapa
fläktröret i denna längd.
4. Kontrollera att det kapade röret nu har längden: ”väggtjocklek” + 35
mm. Om inte justera/kapa ytterligare.
5. Trä solcellens kabel genom hålet i väggen, utifrån och in. OBS!
Kortslut ej kablarna från solcell.
6. Skjut nu in fläktröret genom väggen så att det hamnar i jämn kant
med innerväggen, se till att strömkabeln till fläkten följer med in
.
7. Isolera noggrannt mellan fläktrör och det upptagna hålet. Trä
lämpligt antal isolerskivor på fläktröret utvändigt.
8. Placera ut väggfästena i spåret på luftsolfångaren enligt förslagen:

? Utbytbart luftfilter för ingående luft.
? Extern solcellspanel gör att den kan placeras en bit ifrån
luftsolfångaren för att undvika eventuell skugga.

Väggfästen

Väggfäste i spår

Stående montering

Liggande montering
Forts. Nästa sida

?Om solfångaren stängs av bör luftsolfångaren täckas vid starkt
solsken pga hög stagnationstemperatur. Alternativt kan tillvalet
För frånluft köpas till, se närmaste ÅF eller www.asi.nu

? Luftsolfångarens filter bör kontrolleras 1 gång per år med
avseende på täthet för att säkerställa funktionen.

