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Aquasol poolsolfångarsystem Aquapool tillverkas i ett högkvalitativt 
armerat polymermaterial som är UV-resistent och motståndskraftigt mot 
infrysning, korrosion, poolkemikalier och har stor motståndskraft mot 
igenkalkning. 
Systemet har hög verkningsgrad inom lågtemperaturområdet där 
solfångarens unika x-kanalteknologi ger en av marknadens bästa 
verkningsgrader och kortaste uppvärmningstider. Detta möjliggörs  
av en stor aktiv absorbtionsyta och ett turbulent vattenflöde. 



Made in Sweden

  Aquasol Aquapool - P-märkt solfångare med 10 års garanti
Funktion 
Vattnet i poolsolfångarna värms av solens instrålning. När temperaturen i solfångarna är varmare än vattnet i poolen  
ger solfångarna värme. Genom att montera en reglercentral med två temperaturgivare, en på solfångaren och en till 
poolvattnet, kan cirkulationspumpen styras automatiskt för bästa komfort.

Maximal effekt  
Aquapool har hög verkningsgrad inom lågtemperaturområdet. För maximalt värmeutbyte sommartid placeras  
solfångarna lämpligast i söderläge och på en flack yta. Sommartid står solen högt på himlen, vilket gynnar en flack 
montering bättre än ett vertikalt montage.

Montage
Solfångarna placeras lämpligast i nära anslutning till poolen för att minimera rörens värmeförluster.  
Hur solfångarna placeras bestäms efter förutsättningarna och där söderläge är att föredra.  
Solfångarna kan läggas på marken, monteras snett på ett tak eller vertikalt på en vägg med medföljande  
infästningar.       

Garantier
Aquasol Aquapool är en svensk P-märkt kvalitetsprodukt med 10 års garanti.  
Aquapool är testad av SP vilket resulterat i en förväntad livslängd om 20 år. 

Detaljer Aquapool  
2 st Anborrningsbygel 50 mm x 1” inv 
1 st  Anborrningsbygel 50 mm x ½” inv 
3 st  Kulventiler 1” utv x 1” inv 
3 st  Rakkoppel 32 mm x 1” utv 
1 st Rakkoppel  32 mm x 1” inv  
1 st  T-rör  3 x 1” inv 
1 st  Dimensionsövergång  1 ½” utv - 1” inv
1 st  Dimensionsövergång  1” utv –  ½” inv 
1 st  Dimensionsövergång ½” utv – ¼” inv
1 st  Manometer Teddington  ¼” utv 
1 st  Minisol reglercentral 
1 st  Cirkulationspump PP8000 
6-10 st Absorbatormattor beroende på storlek  
 - med infästningsdetaljer.

Standardstorlekar
Produkt Art.nr 

3,0 m   Aquapool Small  10,8 m2  85 50 110 
3,0 m   Aquapool Medium 14,3 m2  85 50 140 
3,0 m   Aquapool Large  18,0 m2  85 50 180
4,5 m   Aquapool Small  16,2 m²  85 50 500
4,5 m   Aquapool Medium  21,6 m²  85 50 600
4,5 m   Aquapool Large  27,0 m²    85 50 700

Takmontagesats

Bilden framsidan:
Aquapool Absorbator med  X – kanalsystem. 

Rätten till konstruktionsändringar utan särskilt meddelande förbehålls
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