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Allmänt - viktigt!
•

Innan arbetet påbörjas måste montören läsa den här monterings- och
installationsanvisningen för att förstå och följa den.
Det behövs även ta hänsyn till alla övriga monterings- och installationsanvisningar, som är bifogade.

•

Aquasol Exclusive ska monteras, regleras och underhållas endast av utbildade
montörer. De montörer som är under utbildning får endast arbeta med
anordningen under ledningen av en erfaren montör.
Aquasol kan inte hållas ansvarig om bif monterings- och installationsanvisningar ej följs.

•

Den gällande leveransomfattningen kan variera beroende av produkttyp och
utrustningen. Aquasol förbehåller sig rätten att göra tekniska förändringar!
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Tekniska data
Utrustning		
A. Varmvattenslinga 10 +15 m
B. Solslinga 10 m
C. Bivalent shunt
D. Laddpump
Extrautr
E. Cirkulationspump Sol
Extrautr
F. Ventilpaket sol
Extrautr
G. Radiatorpump
Extrautr
H. Avluftningsrör
Extrautr
J. Expansionskärl
Extrautr
K. Shuntmotor
Extrautr
Anslutningar
1. Expansion/avluftning/dockning
och tillopp från pelletspanna
2. Retur till pelletspanna  klämring
3. Givaranslutning för solvärme
4. Anslutning vänster/höger Ø22
5. Elpatronuttag
6. Dockning/avtappning exp.
7. Tillopp från sol
8. Retur till sol
9. Ställbara fötter
10. Diffusor
11. Rörgenomföring
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Övriga tekniska data
Höjd exkl. fot
mm
Bredd
mm
Djup
mm
Arbetstryck
bar
Arbetstemperatur
˚C
Vikt ca
kg
Isolering
Mineralull 45 mm i sida,
60 mm i topp överdragen
med plastfolie

1802
  600
  663
   1,5
    10
  135

1638
  695
  758
   1,5
    10
  135

9
100

B
A
7
8

vv

1
kv

5
K
6
Kabelgenomföringar (4 st)
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Montering
Montering av drivenhet
1

2

3

4

5
6
7

8

Frontplåten demonteras genom att
lossa två plåtskruvar (pz1) på nedre
delen av fronten med stjärnmejsel.
Fronten lossas därefter genom att dra
frontplåten framåt med början
nertill och lyfts slutligen av uppåt.
Demontera drivenheten från isoleringen
genom att de fixerande fjädrarna dras
fram med t.ex. en skruvmejsel.
Avluftningsröret (A) träs genom
topplåten och monteras med klämringskopplingen (Ø 18 mm)
enligt figur.
Demontera avstängningsventilen
med termometer från pumpen (P).
Pump och flödesventil monteras.
Montera cirkulationspump och
injusteringsventilen med klämringskoppling (Ø18 mm).
Montera passbit (1”x80 mm) mellan cirkulationspump och avstängning / termometer.
Säkerhets- och påfyllningsarmatur monteras enl. bild.
Expansionskärlet monteras antingen med väggfäste alternativt placeras på toppen av Aquasol
enligt bild.
Montera topp-, mitt- och bottengivare i
dykrör på Aquasol.

För funktionsbeskrivning och injustering se
installations- och driftsanvisning Ariterm 8000.

Sol
Värmen från solens strålar överförs i solfångaren med den
inbyggda drivenheten och en värmeväxlare till Aquasol Exclusive.
AQUASOL AB
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Rörsats med passbit
kv

vv
5
A
PMontering
Dykrör
topp
av ventilkombination

•
•

Montera ventilkombination enligt bild.
Medföljande slang (15 mm) ansluts mellan
påfyllningsventil och värmesystemet.

Dykrör mitt

Dykrör
botten

Ventilkombination bestående av ventilrör, påfyllningsventil, säkerhetsventil,
blandningsventil, patronbackventil och
mellanrör.
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kv

Montering av pelletspanna
vv

1

Cirkulationspump monteras på utgående
ledning från shuntventilen med
klämringskoppling (Ø 22 mm).

2

Shuntmotor ARA 661 monteras enligt
följande:
Demontera befintlig ratt och skala
(används ej) men låt den svarta plastringen
sitta kvar på shunten
Vrid ventilens axel så att den lilla
avfasningen kommer rakt nedåt mot
triangeln på ventilhuset.
Sätt dit den vita axelkopplingen (kraftöverföringen mellan shuntmotor och ventil).
Den passar bara på ett håll nämligen så
att skåran på axelkopplingen kommer åt
samma håll som avfasningen på axeln.
Observera att axelkopplingen även ska
vändas med rätt kortsida mot ventilen.
Det är den sida med de fyra klackarna inuti.
Det känns skillnad om man har gjort fel.
Tryck på motorn på ventilen så att Esbelogotypen hamnar nere till höger
Välj och tryck dit den skala som är smal på
högersidan och tjocknar åt vänster.
Ta bort ratten från shuntmotorn, skruva i
skruven som håller motorn på plats och på
med ratten igen. Övriga bifogade skruvar
och muttrar används ej.
Anslut Shuntmotorn till expansionskortet.
Elpatron monteras i 2” anslutning.
Vita stift = 3 kW, röda = 6 kW.
Systemet skall förses med erforderligt
expansionskärl.

•

•

•

•
•
•

•
3
4

Radiator

Rörsats

Exp

Montering av vit axelkoppling.

Montering av motor med skala.
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5

6
7

Rörsats och laddpump pellets och anslutningsslang monteras enligt bild
- höger alt. vänster.
OBS! Vid montage åt höger demonteras pumpmotorn och vrides 180˚.
Tillopp från pelletspannan ansluts via säkerhetsutrustningen till toppen av
Aquasol enligt bild.
Expansionskort (RC) monteras enligt separat installationsanvisning.

Säkerhetspaket innehållande
avluftning, säkerhetsventil,
manometer, propp och
samlingsrör.

Elanslutning
Elanslutning skall göras enligt enligt separat installations- och driftsanvisning för
”Expansionskort Sol”.

Uppvärmning / tillsatsvärme
I Aquasol Exclusive finns en bivalent shunt och en pump som cirkulerar varmt vatten till
elementen för husets uppvärmning. Värmen tas ut på två nivåer för att på bästa sätt även
nyttja solvärmen för uppvärmning.
I de fall solen inte räcker för varmvatten och värmebehov kopplar den speciellt utvecklade
sol/pelletsstyrningen in pelletspannan för att höja temperaturen i den övre delen av Aquasol.  
Solen kan i detta fall fortfarande leverera värme till Aquasols nedre del och förvärma varmvatten. I Aquasol finns även möjligheten att använda el som tillsatsvärme.
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Principschema Aquasol solsystem
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Användningsområde: Villa

Värmekälla: Pellets och sol

Funktion: Värmen från solens strålar överförs i solfångaren (1) via ett cirkulerande system med
värmeväxlare och lagras i en teknikmodul (2). Där kan solvärmen användas för varmvattenproduktion och
uppvärmning. Som tillsatsvärme när solvärmen ej är tillräcklig producerar pelletspannan (3) värme till övre
delen av solvärmetanken. Tillsatsvärme kan även produceras med elpatron. Därmed säkerställs varmhållningen i ackumulatortanken och värmeöverföringen till tankens varmvattenslinga.
Värmen till radiatorerna leds ut via den bivalenta shunten på två olika nivåer efter behov och för att
säkerställa varmvattenkapacitet.
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Oskarsvägen 38, 702 14 Örebro, 019-16 56 90
www.aquasol.se
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