
Förbränningsanläggningar har en mycket dålig verknings-

grad sommartid och då går mycket av den köpta energin 

rakt ut genom skorstenen utan att göra någon nytta. För 

varje hundralapp köpt energi under sommaren är upp till 70 

kronor bortkastade. Med Aquasol solvärmeanläggning kan du 

stänga av din pannanläggning sommartid och sparar dubbelt 

så mycket av inköpt energi som solfångaren själv ger. Därför 

sparar du dubbelt så mycket av inköpt energi som solfångaren 

själv ger.

Miljöriktigt och skattefritt!

Stora delar av olje- och elpriset är miljöskatter, något som 

inte finns på solenergin. Dessutom blir slitaget mindre på 

ditt ordinarie värmesystem, som därför kan användas under 

längre tid. Du gör miljön en tjänst genom att använda mindre 

fossila bränslen. Vid vedeldning kan du stänga av pannan 

sommartid.  

Kontakta din lokala VVS-installatör

Försäljning av Aquasols produkter sker genom auktorisera-

de återförsäljare. Du kan även kontakta oss direkt så får du 

veta mer om Aquasol solvärmesystem och vad en solvärme-

anläggning skulle innebära för ditt uppvärmningsbehov.

Du hittar mer information på:  www.aquasol.se
 www.hundraprocent.info

Dubbel besparing!

Aquasol AB Oskarsvägen 38, 702 14, Örebro.

Telefon: 019-16 56 90. Fax: 019-16 56 95. E-post: info@aquasol.se, www.aquasol.se

Solen – gratis energi 
för värme och varmvatten

Marknadens längsta trygghetsgaranti – 15 år!

Aquasol plana solfångare.

Aquasol plana solfångare har antireflexbehandlat glas och ger ett utbyte per m2 

och år av 501 kWh. Format: Grundmodul 2320 mm x 960 utbyggbar till 

gånger 8 d.v.s. max 2320 x 7680. Area: 2.0-17,2 m2. Vikt: 56 kg/modul.  

Ramkonstruktion av lackad galvaniserad plåt och 4 mm härdat 

glas för högsta hållbarhet. 

Aquasol vakuumrörsolfångare Zenith

Vakuumrörsolfångare med 24 rör. Zenith ger ett utbyte per m2 och år av 743 kWh. 

Effektiv solfångararea 2,24 m2. Mått ( höjd x bredd x djup ): 140 x 2000 x 2040 mm. 

Montageram och samlingsrör av rostfritt stål alternativt aluminium.

Aquasol Exclusive
- Komplett och flexibel

Gratis solenergi 

Aquasol  Exclusive har inbyggd värmeväxlare för att  
kunna anslutas till solfångare.

Varmvatten

Aquasol  Exclusive har två varmvattenbatterier som  
alltid ger mycket god tillgång av varmvatten.

Inbyggd shunt

Aquasol  Exclusive har inbyggd bivalent shunt för  
optimal reglering av ditt värmesystem.

Reglerautomatik

Till Aquasol Exclusive finns en speciellt framtagen regler-
automatik som styr och samordnar hela sol, varmvatten 
och värmesystemet.

Elpanna

Aquasol Exclusive kan förses med elpatron 9 kW(3+6) och 
fungerar då som en komplett elpanna.

Komplett

Aquasol Exclusive kan anslutas till alla pellets-vedpannor 
och vattenmantlade pellets-vedkaminer eller mot en 
värmepump.

Flexibel

Med Aquasol  Exclusive erbjuder Aquasol marknadens 
mest kompletta och flexibla system där du har valfrihet  
att välja energislag för värme och varmvatten.



Solvärme i kombination  
för värme och varmvatten.

Generellt kan sägas att mellan 30-40 % av energitillförseln för 

en villa kan täckas av solen. Exempel finns där behovet av köpt 

energi minskat med upp till 60 %. Solvärmen tas också bättre 

tillvara vid vattenburet system med golvvärme än med radiato-

rer, då golvvärmen arbetar med lägre temperatur. Solvärmen 

används som basenergi i kombination med andra energikällor.

Aquasol solvärmesystem tillverkas i Sverige och är utvecklat 

för nordiskt klimat och är en komplett, driftsäker, lättskött och 

effektiv anläggning som ger dig tillgång till solen som gratis 

energikälla. Solvärme kompletterar alla värmekällor som el, 

ved, flis, pellets och värmepump. Anläggningen anpassas efter 

värmebehovet och tillgodoser under det soliga halvåret upp till 

100 % av ett hushålls varmvatten- och värmebehov. Aquasol 

solvärmesystem är P-märkta och godkända av Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut. P-märkning är en garanti för 

kvalitet och prestanda och ofta ett krav för att erhålla energi-

bidrag. Aquasol lämnar marknadens längsta trygghetsgaranti 

på hela 15 år för solfångarnas funktion. 

Marknadens mest kompletta 
och effektiva solvärmesystem!

40 år
1967–2007

Mästare på solenergi

Solvärme för tappvarmvatten

Låt solen värma ditt varmvatten 6-8 månader om året.  

Installera en solfångare (4,12 till 6,6 m2) och en ny varmvatten-

beredare (200 eller 300L) innehållande solslinga och el-patron. 

En drivenhet med pump och reglercentral styr automatiskt 

laddning av solvärme från solfångare till varmvattenberedaren. 

Passar utmärkt i den  

elvärmda villa och gärna i  

kombination med en  

pelletskamin.

När du vill ta vara på solvärme för både husets tappvarmvatten 

och uppvärmning behövs ett system med ackumulatortank.  

I tanken lagras det varmvatten som via solfångare värmts upp 

av solen, och vid behov, i kombination med annan värmekälla 

(el, ved, flis, pellets och värmepump). Ackumulatortankens 

vatten cirkulerar i husets radiatorer eller golvvärmeslingor och 

tappvarmvattnet värms med inbyggda värmeväxlare.

P-märkning och bidrag. 

Aquasol solfångare är P-märkta och godkända för 

ansökan om solbidrag. Årsutbytet för våra solfångare 

hittar du på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

SP:s hemsida – www.sp.se, under solfångare. 

För villainstallationer är bidraget maximerat till 

7 500 kr och beräknas genom att solfångararea multipliceras 

med årsutbytet  vilket sedan multipliceras med 2,5. Exempel: 

Aquasol Big 6,6 Ar 6,14 x501 x 2,5 =7690 kr dock max 7 500 kr.

 

Solvärmelager

Lämplig volym för att lagra sol är 50 – 75 liter/m2 solfångaryta. 

För varje person i hushållet behövs 1 – 2 m2 solfångaryta vid 

enbart varmvattenproduktion och i ett kombisystem behövs  

2-3  m2 per person.

Effektiva takmontage

Fabriksbyggda solfångarmoduler från 2 upp till 17 m2 garanterar 

ett snyggt infällt montage. All rördragning på solfångaren är 

färdig från fabrik för att minimera montagetiden på taket.

Varmvattenbehov 

Genomsnittlig förbrukning/person och dygn är ca 50 liter eller  

2 kWh. Faktorer som påverkar ovanstående underlag är natur-

ligtvis personlig vanor och husets orientering.

Enkelt att välja rätt utrustning.

Enkelt söka solenergibidrag. 

Information om bidrag till solvärme i bostäder och lokaler 

finns att hämta på Boverkets hemsida www.boverket.se. 

Bidraget söker du hos länsstyrelsen.

Aquasol – Tål att jämföras

Egen tillverkning - vi är ensamma i Sverige om att till-

verka plana solfångare med absorbatormatta i koppar 

samt heldragna ultraljudsvetsade kopparrör, vilket ger 

överlägsen hållbarhet.

Solfångare från 2 m2 upp till 17 m2 i hela moduler.

Designade solfångare med ”Skräddarsydda” mått.

Färganpassade.

15 års trygghetsgaranti.

Bäst i test hos Råd & Rön.

Rikstäckande montageteam.

Tar ett infällt montage av 13 m2 solfångaryta inkl. 

rördragning på tak mindre än 2-3 tim.?

Färdiga montagelösningar för alla typer av tak  
–tegel, plåt, papp, eternit.

Fabriksmonterade rörkoppel med flexslang, dvs. att  

rördragning mellan solfångarna på tak är provtryckt 
och klart från fabrik. 

Högt årsutbyte för plana solfångare, 501 KWh/m2 år

Vakuumrörssolfångare i sortimentet.   

Ja Nej

Anvisningar för att fylla i blanketten 
  
Fyll gärna i blanketten på din dator. Skriv därefter ut blanketten, underteckna den och skicka 
med post till din länsstyrelse. Du hittar adressen till länsstyrelsen här. Observera, att du kan 
även ansöka om stödet elektroniskt (gäller för närvarande endast fysiska personer). 
  
1. Här ska du lämna uppgifter om projektet. För projekt i bostadshus anges typ av hus, antal 
     lägenheter och bostadsarea samt även uppgifter om typ av boende. För övriga projekt anges typ 
     av projekt, t.ex. om det är en campinganläggning eller solvärme för en industriell process.   

     Med småhus avses en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till rad eller 
     kedjehus 

     Uppgifterna om vad solvärmen kombineras med behövs för Boverkets framtida utvärdering och 
     uppföljning av stödet. 
  
2. Här ska du lämna uppgift om du som sökande är eller driver ett företag. Du ska även uppge hur 
     stort ditt företag är. Uppgiften behövs eftersom de svenska myndigheterna åtagit sig att till 
     EU-kommissionen redovisa företagens storlek. 

          Stort företag: företag som inte omfattas av definitionen på medelstora, små och mikroföretag. 

          Medelstora företag sysselsätter färre än 250 personer och har en årsomsättning som inte 
          överstiger 50 miljoner euro eller har en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro 
          per år. 

          Småföretag sysselsätter färre än 50 personer och har en omsättning eller balansomslutning 
          som inte överstiger 10 miljoner euro per år. 

          Mikroföretag sysselsätter färre än 10 personer och omsätter eller har en balansomslutning 
          som inte överstiger 2 miljoner euro per år. 
  
3. Stöd får inte ges till samma åtgärd som fått annat statligt eller kommunalt stöd. Här ska anges 
     om sådant statligt eller kommunalt stöd sökts eller beviljats. Välj från listan vilket stöd det i så fall 
     rör sig om: 

     förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme, 

     förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram, 

     förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energi- 
          försörjning, 

     förordningen (2005:205) om stöd till  investeringar  i energieffektivisering och konvertering till 
  förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet, 

     förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus, 

     förordningen (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i 
  bostadshus,  

     förordningen (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler, eller 

          annat statligt eller kommunalt stöd för samma åtgärd. 
  
4. Om du har fått försäkringsersättning för samma åtgärd som du ansöker om stöd för, minskas 
      stödet med det belopp du fått. 
  
5. För att få stödet krävs att ansökan om stöd ska ha kommit till länsstyrelsen: 

       för företag: innan projektet påbörjats 

       för sökande som inte är ett företag: inom sex månader från det att projektet påbörjats. 

          Här ska du lämna uppgift om när projektet påbörjades och när det ska slutföras. Med 
          påbörjande och slutförande avses tidpunkten när själva arbetet med installationen av 
          solvärmeanordningen påbörjades respektive slutfördes. Det är således inte tidpunkten för 
          beställning eller projektering respektive slutbesiktning eller faktura som är avgörande för 
          bedömningen, utan istället det rent faktiska arbetet med installationen av solvärmean- 
          ordningen. 
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Ansökan om stöd för investeringar  

i solvärme 
(SFS 2008:1247) 

 

Län

Inkom till länsstyrelsen (datum) Länsstyrelsens ärendenummer

Kommun

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Nybyggnadsår

Permanentbostad

Antal lägenheter

Hyresrätt
Egna hem

Bostadsrätt

Bostadsarea

Småhus Flerbostadshus Fritidshus

Hur används huset

Bostaden används som

1. Uppgifter om fastigheten m.m. 

 

(Uppgifter om fler medsökande kan du lämna i en bilaga.)

Sökande

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnummer Postadress

Telefonnummer

E-post

Kontaktperson

2. Uppgifter om sökande 

 

Telefonnummer (mobil) Telefonnummer

Telefonnummer (mobil)

Bl 991  utg 2

Skicka ansökan  

till länsstyrelsen 

Läs anvisningarna på sidan 3 om  

hur du fyller i den här blanketten.
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Småhus
Flerbostadshus

st

st

1. När- och fjärrvärme
2. Campinganläggning

m2

2. Vattenburen el
3. Olja

4. Gas

8. Pellets

7. Ved

6. Värmepump

5. Fjärrvärme

9. Annat biobränsle
10. Annat

1. Direktverkande el

E-post

3. Uppgifter om annat stöd som sökts eller beviljats för samma projekt 

 

Solvärmeanordningen kombineras med  (Ange huvudsaklig uppvärmning, endast ett alternativ)

Övriga projekt

Projekt i bostadshus

1 (4)

Företag

Ange summa
kr

5. Hotell och restaurang
6. Kylning av lokaler

3. Idrottsanläggning
4. Badanläggning

7. Industriell process
Annat

Ska värmen säljas?
Ska värmen användas i den egna verksamheten?

Ja
Nej

Ja
Nej

Sökande

Person-/organisationsnummer

Stort företag
Medelstort företag

Små företag
Mikroföretag

Ej företag

Annat statligt eller kommunalt stöd har 

beviljats/sökts för projektet. Ange vilket:

?

?

?

Kombisystem

6 personer 
Hus < 200 m2 
Solfångare ca 8-10 m2

4 personer 
Hus < 150 m2 
Solfångare ca 5-6 m2

2 personer 
Hus < 100 m2 
Solfångare ca 3-4 m2

Plan solfångare
1 st BIG 4.12 AR

Plan solfångare
1 st BIG 8.6 AR

Plan solfångare
1 st BIG 10.5 AR

Plan solfångare
1 st BIG 6.6 AR

Vakuumsolfångare
1 st Zenith

Soltank
Aquasol Exclusive 360

Soltank
Aquasol Exclusive 500

Soltank
Aquasol Exclusive 750

Vakuumsolfångare
3 st Zenith

Vakuumsolfångare
3 st Zenith

Vakuumsolfångare
2 st Zenith


