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Aquasol Zenit är en komplett solfångarlösning bestående 
av en modern högeffektiv vakuumrörssolfångare som 
är ett utmärkt alternativ för större hus som behöver mer 
varmvatten. Zenit har hög driftsäkerhet och kan reducera 
driftkostnaden med mer än hälften.



Made in Sweden

  Aquasol Zenit - en komplett solfångarlösning
Zenit är en komplett solfångarlösning bestående av en modern högeffektiv vakuumrörssolfångare.  
Levereras komplett inkluderande alla kopplingsdetaljer, fästband, rördelar för sammankoppling och in-/utlopp  
(endast rören tillkommer). 

Så fungerar det
Solfångaren Aquasol Zenit är uppbyggd med vakuumrör. Inne i röret är det vakuum som isolerar, ungefär som en  
termos där ingen värme strålar ut. När solen lyser värms kopparröret upp och temperaturen kan bli flera hundra grader. 
Även när det är disigt ute blir det rejält varmt. Vakuumrören sitter tätt för att hålla värmen vilket gör att det inte behövs 
några reflektorer och där solens strålar blir lika effektiva oavsett vinkeln.

Kvalitetssäkring
Tillverkningen av Zenit omfattas av ett komplett kvalitetssystem - ISO 9000 och ISO 14000. Fullständig spårbarhet  
samt övergripande miljöplan. Varje individuellt rör testas och protokollförs vad gäller optiska värde, heatpipens värme-
ledningsförmåga m.m. Detta gör att vi kan lämna en 5-årig garanti för vakuum, optiska data och heatpipefunktion.  
Varje rör är lasermärkt med batch, datum och tillverkarens företagslogo.

Driftssäker och servicevänlig
Tack vare att solfångaren är uppbyggd av flera oberoende enheter av heatpipetyp är värmeförlusten från solfångaren 
minimal även om vakuum skulle förlorats på grund av yttre påverkan. Nytt rör monteras på några minuter och kan  
göras utan driftsavbrott eller systemdränering.
Skötsel och underhåll inskränker sig till att kontrollera att inget rör skadats mekaniskt och utan felindikering samt att 
vakuumglykolen ej spätts ut eller brutits ned.

Effektivitet
Aquasol Zenit är utvecklad för att utnyttja solens direkta instrålning under klara dagar på ett effektivt sätt.  
Tack vare sin uppbyggnad med ytförstorad absorbator erhålls extremt goda egenskaper även vid sämre väderlek  
med stor andel diffus instrålning.
Utformningen med många tätt monterade rör på optimalt avstånd, istället för att arbeta med reflektorer som smutsas 
ner och täcks av snö, ger maximala prestanda oavsett var solen står. Detta gör Zenit till en av marknadens mest  
effektiva solfångare.

Två modeller - Zenit RF SP och Zenit NA DP
Aquasol Zenit har två standardmodeller - RF SP och NA DP - med 24 st rör (6 st extrarör ingår). RF SP har 1 st  
samlingsrör och NA DP 2 st. Bägge modellerna har montageram i RF-stål. Infästning RF SP: rostfria slangklämmor  
och gummihättor. NA DP har UV-beständiga nyloninfästningskoppar. Beräknat årsutbyte: 743 kWh/m2 och år.

Tekniska detaljer RF SP NA DP
Höjd mm   140 140
Längd x bredd mm 2000x2040 2000x2040
Vikt kg     75 77
Antal rör + extra rör     24 + 6 24 + 6
Antal samlingsrör     1 2
Referensarea m2  2,24 2,24
Byggarea m2  4,08 4,08
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