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Innehållsförteckning

Vi reserverar oss för tryckfel och produktändringar.  
Priserna är inkl moms (25%) och kan komma att ändras utan föregående avisering.
Frakttillägg kan förekomma.
 
 För Norge:
 Frakter, toll og import avgifter, samt 25% mva til Norge 
 kommer i tilegg på disse prisene.
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Nyheter!

LED innovationer

Otroligt kraftfulla lampor med den senaste LED tekniken på sid 45.

Köksfläkt 12V

Köksfläkt som kan drivas med solpanelssystemet.
Både 50 och 60 cm på sid 55.

Prisvärd marinpanel 40W

40W panelen perfekt för båten hittar du på sid 20.

12V rörelsedetektor

Rörelsesensor som spar energi och ökar 
komfort och säkerhet.
Finns på sid 48.

Solcellsdriven Lykta LED

En praktisk LED lykta som laddas med inbyggd
solcell.
Kan också laddas med 230V. Finns på sid 42. 

Laddare med 7-stegs 
laddteknik

Snabb och effektiv laddning med senaste 
teknik. Laddarna finns på sid 28.
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Nyheter!

Myggfångare

Flera nya alternativ för att slippa myggplågan.
Permanenta lösningar för 230V samt bärbara och 
även solcellsdrivna. Se mer på sid  97-98.

MiniVent

Få bättre ventilation i stugan.
MiniVent fläkten drivs direkt av solen.
Sid 94.

SW Ruby fotogenkamin

Prisvärd fotogenkamin med dubbelförbränning.
Ger snabbt värme på hela 2,4kW. Se sid 77.

12V Kyla

Flera nya modeller av både skåp och boxar.
Alla mycket energieffektiva anpassade för solpanelssystem. Se sid 66-72.

Väggmonterade gasolkaminer

Gasolkaminer för de mindre ytorna.
Kan både placeras på golvet eller hängas på väg-
gen. Se mer på sid 79.
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Sweden

Stockholm

Finland

Åbo

Vetlanda

Sverige och Finland har mycket gemensamt. En till stora delar gemensam historia som 
binder oss samman. Det finns också skillnader i kultur och attityder, men vad gäller för-
tjusningen i att leva en stor del av sin fritid i en egen stuga är vi mycket lika. 
Det tycks höra till våra nationalkaraktärer att vi har en längtan tillbaka till landet och na-
turen. Där vill vi gärna ha en stuga dit vi i lugn och ro kan dra oss tillbaka och njuta av 
tillvaron.

SW Exergon har genom sitt delägande i systerbolaget SW Energi Oy kunna dra nytta 
av dessa gemensamma likheter.  Tack vare vår gemensamma värdegrund och mycket 
liknande marknader kan vi dra stordriftfördelar som kommer våra kunder till godo.
Gemensam produkt- och marknadsförings utveckling är ett viktigt samarbetsområde.
Tillsammans är våra marknader i sammanhanget betydande vilket ger oss fördelar hos 
tillverkare och producenter över hela världen.

I Sverige har vi i över 25 års tid aktivt bearbetat fritidsmarknaden och kunnat bygga upp 
ett nät av ytterst kunniga återförsäljare som kan ge råd och information till våra kunder. 
Dessa återförsäljare finns spridda över stora delar av landet men framförallt i glesbygd 
och landsort. Alltså på de platser där våra kunders stugor oftast är belägna. Det är inga 
opersonliga stormarknader utan oftast ägaren själv som står bakom disken. Det ger för-
utsättningar för ett personligt engagemang. När du som kund kommer till våra återförsäl-
jare vet man att detta inte är någon enstaka försäljning, utan oftast början på en relation 
som kan vara under mycket lång tid. Ibland kan återförsäljaren inte ge svar på alla frågor. 
Det kan då kännas tryggt att veta att vi med vår långa erfarenhet och kunniga personal 
kan ge service och stöd också långt efter att inköpet har gjorts.

Tack vare vårt samlade återförsäljarnät inte bara i Sverige utan också i Finland, kan du 
tryggt köpa produkter och lösningar från SW Exergon och veta att service och stöd även 
finns i framtiden.

Varmt välkomna till oss och våra återförsäljare!

Du hittar oss också 
på Facebook!

Återförsäljare. Sverige och Finland
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Exergons solpanelspaket är ett enkelt 
sätt att elektrifiera sin stuga. Vi har satt 
samman en mängd olika kompletta paket 
för att möta stugägares olika behov.
Basic-paketen är de grundläggande lös-
ningarna för att få el i stugan. Det är fem 
olika storlekar av Basic-paket. Samtliga 
täcker ett basbehov och det som skiljer är 
kapacitet och effekt.

De därpå följande paketen innehåller olika 
enheter där energilösningen matchar mot 
dess specifika behov. Det kan vara en TV, 
en kyl/frysbox men även ett litet 10W ut-
huspaket för några ljuspunkter. Det finns 
också speciella kombinationspaket för sol 
och vind när de förutsättningarna finns.

Det viktiga är att man själv som stugägare 
funderar över vilka utrustningar man vill 
ha i stugan. Vill man ha gasollösning för 
kylen eller istället ett elektriskt kylskåp? 
Hur mycket kommer man att vara i stu-
gan? Kommer det att bli under längre pe-
rioder och kanske även på andra årstider 
än förut?
Den lösning man väljer är aldrig slutgiltig 
utan kan utökas och förstärkas i framti-
den. Vi vill gärna påminna om att batterier 
är det som inte låter sig kompletteras hur 
som helst. Här är alltid klokt att ta till extra 
för framtiden.

Välkommen att ta kontakt med oss eller 
våra duktiga återförsäljare med dina frå-
gor om dimensionering!

Solpanelspaket
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Dimensionering av solpanelsystem

Det är alltså viktigt att välja rätt storlek på solpanelen
När du väljer storlek på solcellspanel tänk på följande:
 
• Använder du stugan under hela året, främst under sommaren, eller även vinter? 
• I vilken omfattning används stugan? Några dagar då och då eller under samman 
 hängande perioder?
• Vilken utrustning/förbrukning kommer att finnas i stugan? 
• Kommer komforten eller användandet att förändras i en nära framtid? 

Utgångspunkten är att ingenting är omöjligt, men för genomförandet av funktionen är det 
stora skillnader. Till exempel, duschvatten ska värmas upp med gas, 
inte elektricitet. 
Om stugan kommer att användas under den tid på året då solen är borta (vinterhalvåret) 
måste systemet stöttas upp med vindkraft och/eller elverk. 

För att underlätta beslutet av vilket paket man väljer har vi angivit vilka förbrukare man 
bör kunna klara med respektive paket under normala genomsnittliga förhållanden.
Det går naturligtvis alltid att lägga till komponenter till paketen.
Vår grundrekommendation är att man i så fall utökar batterikapaciteten. Alla övriga kom-
ponenter kan utökas i princip när som helst. Batterier däremot är en förbrukningsvara och 
nya och gamla batterier bör inte ihopblandas.

Solpaneler har en mycket lång livslängd. Garantitiden är mellan 20-25 år för standard 
solpaneler. Den funktionella livslängden kan vara ännu längre. Batteriets livslängd varie-
rar kraftigt. Ju djupare och ju oftare ett batteri urladdas desto kortare blir livslängden. I 
våra system använder vi underhållsfria AGM batterier. De har lång livslängd och är enkla 
att hantera.
Vid beräkning av batteribankens storlek bör man inte räkna med att använda mer än 
ca 40% av den nominella kapaciteten. För ett 246Ah batteri innebär det att man har ca 
100Ah tillgängligt. Naturligtvis kan mera kapacitet utnyttjas men för varje gång en över-
belastning sker så förkortas batteriets livslängd. Med ett AGM batteri där 40% utnyttjas 
kommer batteriet att klara ca 600-700 cykler. En cykel är fulladdat, urladdat och sedan 
fulladdat igen. Om däremot batteriet utnyttjas till 70% så sjunker antalet cykler till cirka 
200.

Om det är önskvärt att kunna utnyttja mer av batteriets kapacitet i t.ex. anläggningar som 
använder stora omformare för 230V så rekommenderar vi våra Rolls batterier. 

Den energi solpanelen producerar uttrycks i ampere (A) eller i effekt watt (W). Det är bara 
två sidor av samma mynt. I den tekniska informationen för solpanelen anges hur många 
ampere panelen kan producera per timme vid fullt solsken. T.ex. SW160 160W panel 
producerar 9,2A per timme vid full sol.
Förbrukningen för utrustningar är samma beräkning. T.ex. 7W lågenergilampa förbrukar 
0,58A per timme. En TV på 60 watt förbrukar 5 ampere.

För att uttrycka effekten (W) i ampere (A) delar man bara watt (W) med driftsspänningen 
(V) som är normalt 12V i ett solpanelssytem. 
60 W: 12V = 5A per timme. 

Låt oss göra ett exempel på beräkning:

Solpanelssystem består av tre komponenter:

Solpanelsytan - Batteribanken - Förbrukare 

Batterierna lagrar all energi från solpanelsytan. 
Allt som förbrukas måste ersättas med ny energi.
Om du t.ex. använder stugan främst under helger 
bör energiflödet se ut som följer:
Under din vistelse under helgerna skall batterier-
na klara att försörja din förbrukning även om det 
är dåligt med sol. För att inte skada batterierna 
får de heller inte vara helt urdragna när du lämnar 
stugan. Solpanelsytan skall vara så stor att när 
du återvänder skall batterierna vara fulladdade.

Varje utrustnings effektförbrukning (W) och driftstid (h)
2  PL lågenergilampa  11 W  6 h  132 W
1  Kökslampa   8 W  2 h  16 W
2  Vägglampa  10 W  4 h 80 W
1  Vattenpump  60 W  30 min  30 W
1 Bärbar dator   60 W 2 h 120 W
 (via omformare)
1  Färg TV  40 W  2 h  80 W
Den dagliga energiförbrukning blir då 458 Wh (wattimmar) 
Eller uttryckt i ampere timmar(Ah): Totaleffekten 458Wh delad på systemspänningen 12V, 458 :12= 38,17 Ah 
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Solpanelpaketets funktion

Med denna förbrukning skulle alltså 246 Ah batterikapacitet vara lämpligt för ett helgan-
vändande som i exemplet på sid 8 (2,5 dagar = 95,43Ah.).
Använder man t.ex. en 100W solpanel i detta system så behöver panelen ca 16 timmar 
med full sol för att kunna återladda batteriet.
En förändring på förbrukningssidan kan också påverka energibalansen rejält. Skulle man 
t.ex. använda LED belysning istället ändras förbrukningen väsentligt. Notera att i exem-
plet på sid 8 så står belysningen för nästan halva förbrukningen.

Du bör 
identifiera 

energibehovet 
enligt dina 

egna behov!

12VVind-
generator

Solpanel

Batteribank
100-2000Ah

230V

Sverige har goda solförhållanden under sommarhalvåret.
Solen går upp tidigt och ner sent samtidigt blir inte behovet av t.ex belysning så stort.
Annan utrustning som hemelektronik, kylskåp, vattenpumpar mm behöver sin energiför-
sörjning.

Diagrammet ovan förklarar något förenklat hur solenergisystemet schematiskt fungerar.
Solpanelen tar in solens flödande energi och för ner den till lagring i batteriet. Regulatorn 
förhindrar överladdning och ser till att en optimal laddning sker. Via ett antal säkringar kan 
sedan energin fördelas till förbrukarna.

SMHI har under lång tid mätt t.ex. antalet soltimmar i Sverige. På nedanstående länk 
finns en bra karta som visar det genomsnittliga antalet soltimmar i Sverige. Det man bör 
tänka på är att variationerna kan vara stora år från år och att större delen av soltimmarna 
är just under sommarhalvåret.
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3052

Genom att studera antalet soltimmar går det att göra en ungefärlig beräkning av vad 
solpanelen kan producera just för din stuga.
För att skapa nödvändiga marginaler bör man alltid överväga att dimensionera batteri-
banken tillräckligt stor. Vet man att det blir fråga om ett året runt användande bör man 
överväga att installera ett vindkraftverk och/eller ett elverk.
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Basic Solpanelspaket

Dessa utrustningar kan försörjas med alla Basic paket.
Datorn kan behöva en liten omformare på 150W för att fungera.

12V 230V

80 och 100W Basic 
Solpanelspaket

Den vanligaste storleken på ett solpanelspaket för 
den ”genomsnittlige” förbrukaren av el till belys-
ning, radio/tv, dator, mobiltelefon, vattenpumpar 
mm till stugan. Paketet innehåller ett mycket kraft-
fullt 246Ah AGM batteri, men vi rekommenderar 
gärna att man utökar paketet med ytterligare ett 
batteri för att ha kapacitet för framtida ökning av 
energibehovet. 

80W solpanel

• Konsol
• Regulator EPIP-20
• Batteri AGM 246Ah
• Kopplingsmaterial

Art nr 20-2120
Pris 12 900:-

100W solpanel

• Konsol
• Regulator EPIP-20
• Batteri AGM 246Ah
• Kopplingsmaterial

Art nr 20-2220
Pris 13 300:-

57W Basic Solpanelspaket

Paket för mindre stugor som inte används regelbun-
det. Försörjer främst belysning, lite radio och TV , 
en vattenpump och laddning av mobiltelefon.

• 57W solpanel
• Konsol
• Regulator EPIP-10
• Batteri AGM 118Ah
• Kopplingsmaterial

Art nr 20-2010
Pris 10 950:-

Våra Basic paket innehåller de komponenter som behövs för att enkelt få el i stugan. Det 
kan försörja de mest grundläggande behoven av el i stugan som belysning, TV/radio, 
dator, vattenpumpar, laddning av mobiltelefon och andra uppladdningsbara utrustningar. 
De större paketen kan även försörja 12V kyl/frys och större 230V förbrukare med hjälp 
av en omformare.

Utgångspunkten är att stugan används företrädesvis under sommarhalvåret, på helger 
och under semestern. Vilken storlek som skall väljas är alltså beroende av hur stora 
energiförbrukare man har och hur ofta dessa används. Tag gärna hjälp av avsnittet ”Di-
mensionering av solpanelssystem” eller rådgör med vår återförsäljare.
För stugor som används under längre perioder och även under vinterhalvåret rekommen-
derar vi att man noga ser över batterikapaciteten samt överväger att komplettera med 
vindkraftverk och/eller elverk.

Fem olika Basic solpanelspaket att välja på 
– Ett enkelt sätt att få el till stugan!

 Välj efter dina behov av följande storlekar:
 • 57W   • 80W   • 100W   • 135W   • 160W

Regulator 
10-30A

Elektriskt
kopplingsmaterial
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Ett enkelt sätt att få el till stugan!

En effektiv 12V kompressorbox kan försörjas med 135W paketet. För kylskåp rekommenderas 160W 
paketet. Med en omformare på minst 1000W kan även större 230V förbrukare användas.

12V 230V

Solpanel 57-160W

Batteri
118-492Ah

Basic paketen innehåller följande kopplingsmaterial:

1 rulle 50m kabel 2x2,5mm²
2 pkt  Kabelklammer
4 st Stickpropp
4 st Vägguttag
4 st Kopplingsdosa
1 st Batterikabel
1 st Övergång till cigg.uttag 
 för laddning av t.ex. mobil
1 st Kabel solpanel / regulator ca 5m
1 st Skruvpåse
1 st Manual / monteringsanvisning

135W Basic Solpanelspaket

Ett paket för normalt behov av energi till stugan 
men där man från början vill ha lite marginal för 
variationer i energibehovet med hjälp av större sol-
panel och batteri.

• 135W solpanel
• Konsol
• Regulator EPIP-20
• Batteri AGM 246Ah
• Kopplingsmaterial

Art nr 20-2910
Pris 14 500:-

160W Basic solpanelspaket

Paket för det grundläggande behovet av el men där 
man dessutom önskar driva ett 12V kylskåp runt 
100 liter. Till anläggningen kan också läggas en 
omformare som kan driva 230V utrustningar som 
dammsugare, mikrovågsugn, hemelektronik mm.
Om anläggningen också skall användas tidvis un-
der vinterhalvåret rekommenderar vi att man kom-
pletterar med elverk och/eller vindkraftverk.

• 160W solpanel
• Konsol
• Regulator PS-30M
• Säkringsbox 2x10A och 1x16A
• Batteri 2 x 246Ah AGM
• Mellankoppling batterier
• Kopplingsmaterial

Art nr 20-2310
Pris 23 400:-
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Solpanelspaket Duo

2x2,5m2 120Ah160W panel
2x250Ah

Laddströmmens fördelning 
   90%                  10%

Uthus/GäststugaStorstuga

Uthuset eller gäststugan har sitt eget batteri som 
laddas från solpanelen på storstugan. På så sätt 
behövs endast en tunn kabel för laddningen mel-
lan stugorna.
Förbrukarna i uthuset försörjs av det egna batte-
riet.

Antal  Artikel
1 st Solpanel 160W
1 st  Väggkonsol
1 st Regulator SunSaver Duo 25A
1 st Säkringsbox 2x10A 1x16A
2 st Batteri AGM 246Ah
1 st Batteri AGM 118Ah
2 rullar Kabel 2x2,5mm²
2 pkt Kabelklammer
4 st Stickpropp
4 st Vägguttag
4 st Kopplingsdosa
1 st Batterikabel
1 st Mellankoppling 2 batterier
1 st Övergång till cigg.uttag
1 st Kabel solpanel / regulator ca 5 m
1 st Skruvpåse

Utgångspunkten 160W Basic paketet.

Kraftfull och effektiv solpanel för två hus! 
Paketet innehåller en 160 W solpanel och en specialregulator, SunSaver Duo, som 
automatiskt kan hantera batteriladdningen till två separata batteribanker (492Ah + 
118Ah). Laddningen från solpanelen kan fördelas till huvudstugan (90 eller 50%) 
och resterande (10 eller 50%) levereras till en mindre stuga, t.ex. gäststuga eller 
bastu.

Utgångspunkten är 160W Basic paketet. Men här har man också en mindre stuga som 
ligger på lite avstånd från huvudstugan. Det kan vara en gäststuga eller bastu där den 
totala strömförbrukningen är ganska liten, men det periodvis kan bli en hög belastning. 
Kanske TV används under några dagar förutom belysning eller en vattenpump då och 
då. För storstugan är beräknat att kunna använda ett kompressor drivet kylskåp (110 li-
ter) och dessutom en normal förbrukning av belysning, TV, vattenpump och andra mindre 
elektriska utrustningar. 
Med en omformare (ingår ej) kan du också använda andra 230V utrustningar som t.ex. 
hemelektronik, dammsugare, mikrovågsugn etc. 

Art.nr 20-2350
Pris 26 500:-

Belysning
Vattenpump
TV
Datoranvändning
Kylskåp 
Omformare upp till  ________W. (rekommendation)1500

≤ 50 m
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Kombinationspaketet / Sol och 

Utgångspunkten är att stugan används året runt, mestadels på helger, men under som-
maren även under längre perioder. 
Systemets batteristorlek rekommenderas till 400-600 Ah batteri, huvudsakligen beroende 
på hur länge systemet belastas.  I paketet ingår två 246Ah SW Comfort AGM-batterier. 
Om stugan används även längre perioder under vinterhalvåret föreslås att du lägger till 
ytterligare ett 246Ah batteri. 
 

Kombinationspaketet Sol & Vind är avsett för stugägaren som vill använda sitt 
hus i stor omfattning och även kunna utnyttja vinden som energikälla. Den med-
följande kraftfulla vindkraftgeneratorn ger ett utmärkt komplement speciellt under 
vinterhalvåret då soltillgången inte är den bästa. 
Installationspaketet innehåller vad du behöver för den grundläggande installatio-
nen. 
I systemet ingår även en rejäl ca. 500Ah AGM batteribank. 
Regulatorn som medföljer övervakar laddning från vindgenerator och solpanel.
En rejäl mast för montering av vindgenerator är inkluderad i paketet. 

Kombinationspaket Sol och Vind
Art.nr 20-2250
Pris 33 500:-

100W solpanelen och vindgeneratorn ger stugan 
energi för belysning, TV, tryckvattenpump, mobilte-
lefon laddning och andra små elektriska apparater. 
Med omformare (ingår ej) kan du också använda, 
i rimlig omfattning, större elektriska apparater som 
t.ex. en mikrovågsugn, dammsugare eller hand-
verktyg. En kompressordriven kylbox eller kylskåp 
kan också läggas till paketet, åtminstone för drift 
under sommarhalvåret.

Antal Artikel
1 st solpanel
1 st  väggkonsol
1 st vindgenerator model 600
1 st mast till vindkraftverket
1 st regulator Combi
1 st säkringsbox 2x10A 1x16A
2 st batteri AGM 246Ah
1 rulle kabel 2x2,5mm²
2 pkt kabelklammer
4 st stickpropp
4 st vägguttag
4 st kopplingsdosa
1 st batterikabel
1 st mellankoppling 2 batterier
1 st övergång till cigg.uttag
1 st kabel solpanel / regulator ca 5m
1 st skruvpåse

100W
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Solpanelspaket för uthuset
Basic paket med LED TV

Antal Artikel
1 st Solpanel 10W
1 st Regulator CM04
10 m Elkabel 2x2,5mm²
10 st Kabelklammer
1 st Batteri 20Ah AGM
1 st Armatur Soft halogen

Belysning till uthus!

Kanske det är en vedbod eller en toalett. Solpanelen räcker för att ladda batteriet och 
sedan kunna få belysning när du gör ett besök. Solpanelen placeras riktad mot söder på 
antingen vägg eller tak.
I paketet ingår solpanel, 10m kabel och klammer. Regulator för korrekt laddning och 
ett 20Ah AGM batteri som ger ca 6-8 timmars belysning. I paketet ingår också en Soft 
lampa.

Art.nr 20-1910
Pris 1 995:-

Uthus paketet

Sluta famla i mörkret!
Med detta paket kan du enkelt elektrifiera det där lilla utrymmet som ligger lite 
avsides.

TV Paket 80/100W

Våra vanligaste 80 eller 100W Basic paket här kompletterade med en speciellt anpassad 
22” LED TV för solcellsdrift. De kraftfulla paketen och den strömsnåla TV gör det möjligt 
att inte bara se mycket på TV utan också har energi till belysning, pumpar och tillfälliga 
230V utrustningar under sommar halvåret.
För detaljer och specifikationer för 80 och 100W Basic paket se sid 10-11 och för LED 
TV sid xx  

Belysning
Vattenpump
TV
Datoranvändning
Kylskåp 
Omformare upp till  _______W. (rekommendation)800

TV

     
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 A
NSLUTS

                  TILL SOLPANEL

Antal Artikel
1 st Solpanel 80W alternativ 100W
1 st  Väggkonsol
1 st Regulator EPIP-20
1 st Batteri AGM 246Ah
1 rulle Kabel 2x2,5mm²
2 pkt Kabelklammer
4 st Stickpropp
4 st Vägguttag
4 st Kopplingsdosa
1 st Batterikabel
1 st Övergång till cigg.uttag
1 st Kabel solpanel / regulator ca 5 m
1 st Skruvpåse
1 st  LED TV 22”

LED TV med inbyggd DVD och digitalmottagare till stugan
Tekniska data LED TV 19”  LED TV 22”
Format  Widescreen 16:9 Widescreen 16:9
Upplösning pixlar 1366x768  1920x1080 (Full HD)
Strömförbrukning 2A  2,5A
Spänning  12V eller 230V 12V eller 230V
Vikt  4,5 kg  4,8 kg
Storlek (bxhxd) 458x298x45 mm 529x337x46 mm
Art.nr  23-1600  23-1650
Pris  3 495:-  3 995:-

TV Paket 80 W      
Art.nr 20-2130
Pris 16 600:-

TV Paket 100 W    
Art.nr 20-2230
Pris 16 900:-
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135W solpanelspaket med kyl/frysbox

Antal Artikel
1 st solpanel 135W
1 st  väggkonsol
1 st regulator EPIP-20
1 st säkringsbox 2x10A 1x16A
1 st batteri AGM 246Ah
1 rulle kabel 2x2,5mm²
2 pkt kabelklammer
4 st stickpropp
4 st vägguttag
4 st kopplingsdosa
1 st batterikabel
1 st övergång till cigg.uttag
1 st kabel solpanel / regulator ca 5m
1 st skruvpåse
1 st manual / monteringsanvisning
1 st Kyl/frysbox 62 liter

Detta är solpanelspaket för den som förutom det grundläggande elbehovet också 
vill ha tillgång till en energieffektiv kyl/frysbox.

Vill man kunna förvara kylvaror till och från stugan eller ibland kunna frysa ner varor 
under t.ex. bär och svampsäsong är en modern kompressorbox idealisk. Detta paket är 
anpassat för att klara förbrukningen även för denna box under sommarhalvåret. Finns 
behov av drift under vinterhalvåret bör paketet uppgraderas.
Om paketet kompletteras med en mindre omformare kan också tillfälliga 230V utrustnin-
gar användas.

Art.nr 20-2930
Pris 21 500:-
 

Belysning
Vattenpump
TV
Datoranvändning
Kylskåp 
Omformare upp till  _______W. (rekommendation)

BOx
800

    KYLBOX

     
   

   
   

   
   

   
   

   
  A

NSLUTS

                   TILL SOLPANEL
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Solpanelspaket 160W med 12V kylskåp

Antal Artikel
1 st solpanel 160W
1 st  väggkonsol
1 st regulator PS-30M
1 st säkringsbox 2x10A 1x16A
2 st batteri AGM 246Ah
1 rulle kabel 2x2,5mm²
2 pkt kabelklammer
4 st stickpropp
4 st vägguttag
4 st kopplingsdosa
1 st batterikabel
1 st mellankoppling 2 batterier
1 st övergång till cigg.uttag
1 st kabel solpanel / regulator ca 5m
1 st skruvpåse
1 st manual / monteringsanvisning
1 st Kylskåp 110 ltr 12V

Paketet innehåller en mycket kraftfull och effektiv solpanel på hela 160W. 
Tillbehörspaketet innehåller all den utrustning du behöver för att komma igång.
Paketet är utrustat med två (totalt ca. 500 Ah) helt underhållsfria AGM batterier. 
I det här paketet har vi lagt till ett energisnålt kompressorkylskåp på 110 ltr med 
köldfack.

Utgångspunkten är att stugan används från tidig vår till höst, mestadels på helger, under 
sommaren för längre tidsperioder.  Paketet är beräknat för att kunna driva ett 12V kylskåp 
(110 liter) förutom belysning, TV, vattenpump och annan mindre elektrisk utrustning. 
Notera att energiförbrukningen för kylskåpet varierar mycket beroende på luftens tempe-
ratur och hur kylskåpet används. Skall kylskåpet dessutom användas under vinterhalvå-
ret måste anläggningen kompletteras med t.ex. elverk och batteriladdare.

Med en omformare kan du också använda andra 230V utrustningar som t.ex. hemelektro-
nik, dammsugare, mikrovågsugn etc. 

Art nr 20-2320
Pris 29 900:-

Belysning
Vattenpump
TV
Datoranvändning
Kylskåp 
Omformare upp till  ________W. (rekommendation)1500

KYLSKÅP

     
   

   
   

   
   

   
   

   
  A

NSLUTS

                   TILL SOLPANEL
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Solpanelspaket 320W med 12V kylskåp

Här är vårt mest kraftfulla paket för den som önskar ett rejält stort kyl/frys skåp 
med 12V drift. Paketet innehåller 2 st 160W paneler samt 3 st AGM batterier på 
ca. 700Ah!
I paketet ingår förutom kopplingsmaterial, vår största regulator också vårt största 
12V kylskåp på totalt 142 liter.

Paketet är dimensionerat för drift av kylskåpet under helger samt semester under som-
marhalvåret. För drift under övriga tider på året är en komplettering med elverk och/eller 
vindkraftverk att rekommendera.
Anläggningen kan också tillföras en stor omformare för tillfällig drift av 230V utrustningar.

Art nr 20-2330
Pris 43 900:-

Belysning
Vattenpump
TV
Datoranvändning
Kylskåp 
Omformare upp till   __________W. (rekommendation)

STORT

STORT KYLSKÅP

     
   

   
   

   
   

   
   

   
  A

NSLUTS

                  TILL SOLPANEL

3000

Antal  Artikel
2 st solpanel 160W
2 st  väggkonsol
1 st regulator PS-30M
1 st säkringsbox 2x10A 1x16A
3 st batteri AGM 246Ah
1 rulle kabel 2x2,5mm²
2 pkt kabelklammer
4 st stickpropp
4 st vägguttag
4 st kopplingsdosa
1 st batterikabel
2 st mellankoppling batterier
1 st övergång till cigg.uttag
1 st kabel solpanel / regulator ca 5m
1 st skruvpåse
1 st manual / monteringsanvisning
1 st Kylskåp 142 ltr 12V
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12V solpaneler
Konsoler för solpaneler

Standard solpaneler är mycket väl anpassade för att använda till stugan. Panelen har en 
stabil ram som gör den mycket tålig under krävande förhållanden. Solcellstekniken är av 
mono- eller polykristallin typ som kännetecknas av hög effektivitet och extrem stabilitet. 
Solpanelerna 100,135 och 160 W har färdig monterade kablar och kontaktdon som yt-
terligare underlättar monteringen.

Justerbar konsol för solpaneler

Justerbar hållare till solpanel för att justera vinkeln och därmed få mesta möjliga energi-
produktion från panelen.
Konsolen monteras tvärs över solpanelen och justeras två gånger per år. Sommartid för 
att få bästa vinkel mot den högt stående solen och på vintern i horisontellt läge också för 
att undvika snöbeläggning. Konsolen är avsedd för väggmontering.

Art.nr 20-0015
Pris 695:-

Tekniska data
Solpanel Mått Vikt Laddström Art.nr Pris 
SW57 57W 912x542x35 mm 5,8 kg 3,3A 20-2000 2 395:-
SW80 80W 1250x542x35 mm 7,8 kg 4,8A 20-2100 3 295:-
SW100 100W 1195x542x35 mm 10,7 kg 5,8A 20-2200 3 895:-
SW135 135W 1412x676x35 mm 11,3 kg 7,58A 20-2900 4 995:-
SW160 160W 1580x810x35 mm 15,2 kg 9,2A 20-2300 5 995:-
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Solpaneler 24V

Solpaneler 24V för nätanslutning

Intresset för att komplettera ett befintligt 230V nät med solcellspaneler har ökat drama-
tiskt de senaste åren. Tack vare ett statligt bidrag kan man få upp till 45 % av kostnaden 
för solceller och material till nätansluten solel, med ett tak på upp till 40.000kr per instal-
lerad kW. 
Exergon kan erbjuda kompletta system i olika storlekar. Kontakta oss för mer information 
och vår broschyr för nätansluten solel. 
Mer information finns på vår hemsida och på www.energimyndigheten.se. 

Solpaneler 24V för batteriladdning

Solpaneler för 24V kan även användas för laddning av batterier. Det blir allt vanligare att 
man via en omformare har alla sina förbrukare på 230V i stugan. Man kan då lika gärna 
bygga sitt system med solpaneler och batterier för 24V. Den högre spänningen ger bl.a. 
som fördel att allt kablage kan vara av mindre och mer lätthanterlig dimension.

Man kan också med hjälp av en MPPT regulator (se sid 23) på ett mycket effektivt sätt 
ladda 12V batterier.

SWT-40 Tunnfilms panel 40W/ 45V 

SWT-40 är direkt avsedd för On-grid användning. En av tunnfilmsteknikens stora fördelar 
är att den också vid partiell skuggning kan leverera bra med ström. 
SWT-panelen kan också användas i 12V system med hjälp av en MPPT regulator.
Se sidan 23. 

SWT-40 panelens fördelar: 
• mycket bra på att utnyttja diffust ljus 
• tål partiell skuggning  
• kraftig konstruktion (dubbelglas) 

Tekniska data 24V solpaneler
Solpanel 180W 24V 200W 24V 250W 24V
Mått 1580x808x40 1580x808x50 1966x992x50
Vikt 16 kg 16,2 kg 27 kg
Spänning 36,8V 38V 34,4V
Laddström 4,89A 5,27A 7,28A
Art.nr 20-4600 20-4700 20-2700
Pris 6 660:- 7 450:- 9 250:-

Tekniska data
Solpanel SWT-40 40W 
Mått 1245x635x7 mm
Vikt 13 kg 
Spänning 45V 
Laddström 0,9A 
Art.nr 20-2600
Pris 2 295:-

Panelerna 
levereras med 

20-25 års effekt
garanti och 

mycket snäva 
effekttoleranser.
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Marina solpaneler
32W Flexibel Marin solpanel

Hur stor solpanel behövs?

Det beror på energibehovet och utrymmet som 
finns tillgängligt. Finns en strömsnål kylbox/skåp 
i båten bör minst 25W solpanel användas.
Gäller det bara belysning och instrument räcker 
en mindre panel. Utnyttja den tillgängliga ytan 
maximalt. Det ger marginaler och expansions-
möjligheter.

Tabellen nedan ger en indikation på hur mycket 
olika panelstorlekar kan producera under som-
marhalvåret.

Energiproduktionen är beroende av årstid, 
väderlek,vinkel mot solen mm.
Värdena är genomsnittliga för sommarmåna-
derna.

Solpanel Ampertimmar Watt-timmar
uteffekt (Ah) per dag (Wh) per dag10-12   
10-12 5 - 6  60 - 72 
20-25  8-10  96-120 
35-40  15  180 
45-55  20  240 

SW Flexi 32W tunnfilmspanel

Flexibel tunnfilmspanel som är extremt böjbar och tålig för däcks- och hängmontering. 
Dom är lätta att flytta på eller stuva undan. Integrerade bypass dioder gör att pane-
lerna producerar ström även vid partiell skuggning. Panelerna levereras komplett med 
inbyggd backdiod och kabel.

Art. nr 20-3000
Pris 3 695:-

För ett bekvämt och säkert båtliv är fulladdade batterier av största vikt. Att köra 
motor bara för att ladda eller dra långa sladdar är inget roligt alternativ. Solpane-
ler är lösningen på problemet. De laddar även vid molnigt väder och tack vare de 
långa sommardagarna klarar även en mindre panel laddbehovet. Solpaneler är 
enkla att installera och kräver inget underhåll.

Vilken typ av solpanel?

Det är viktigt att välja den typ av panel som passar ens eget behov.
Det finns tre olika typer av solpaneler att välja på. Standard paneler med glasskiva, ma-
rina paneler med plastskikt och flexibla tunnfilmspaneler.
Standard paneler med glasskiva och aluminiumram är prisvärda och robusta. Kan ej 
böjas och man bör inte gå på dem. Passar bäst på plana ytor där man inte trampar, typ 
styrhyttstak. Kan också monteras på pullpit med speciellt fäste.
Marina solpaneler har samma effektiva celler, men har en baksida av rostfritt stål och 
en ovansida av plastbelag. Panelen kan böjas lätt och man kan trampa på den utan 
problem. Idealiskt till segelbåtar och monteras oftast på luckgaraget.
Flexibla tunnfilmspaneler är böjliga som ett liggunderlag. Kan monteras överallt och är 
idealiskt för mobilt bruk. Används när man är i båten och stuvas sedan undan.

Tekniska data SWF - 32
Uteffekt  32 W
Laddström max.  1,94 A
Toppspänning  16,5 V
Mått  1417 x 424 x 5 mm
Vikt  2,14 kg

SWM40L 40W marinpanel Alu

En nydesignad marinpanel perfekt för montering på luckgaraget. Celler monterade på en 
böjbar aluminium platta skyddade av kraftigt plastbelag

Tekniska data SWM40L
Uteffekt 40W
Laddström max 2,42 A 
Toppspänning 18 V
Mått 600 x 600 x 2,5 mm
Vikt 1,5 kg

Art. nr 20-4900
Pris 2 195:-

NYHET!
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SW Marina solpaneler
Regulatorer Phocos

Marina solpaneler är särskilt utformade för att fast kunna monteras direkt på däck 
eller tak. Cellerna är monterade på en rostfri platta och på ovansidan av flera lager 
av mycket starkt plastmaterial. Det gör också att panelerna kan böjas lätt (3%) mot 
en välvd yta. Den tåliga ytan gör att man kan gå på panelen utan risk för skador.
Med en solpanel på däck har man en kontinuerlig underhållsladdning av batte-
ribanken. Rätt dimensionerat kan också solpanelen klara förbrukningen under 
längre turer. Panelerna levereras med färdigmonterad kabel.

Regulatorer för marina solpaneler

För att få en optimal laddning av batteriet och för att förhindra överladdning behövs en 
regulator mellan solpanelen och batteriet. Vi rekommenderar generellt att regulator an-
vänds när solpanelen är större än 20W.

Phocos CM04 regulator max. 60 W solpanel. 
Installeras mellan panelen och batteriet för att förhindra överladdning. 
Inbyggd diod förhindrar backström. Max solpanel 60 W. Mått 71x57x27 mm. 

Art.nr 20-1000   Pris 395:-

Phocos CML10 regulator max. 10 A laddström. 
Maximal laddström 10 A, lämplig för både 12V eller 24V. 
LED-lysdioder visar laddning och batteristatus. Mått: 80x100x32 mm 

Art.nr 20-1010   Pris 695:-

Phocos CIS10 regulator för tuffa förhållanden. 
CIS-regulatorn utvecklades ursprungligen för industriellt bruk, under tuffa förhållanden. 
Hög kvalitet, 4-stegs laddningsteknik för optimal laddning. Regulatorn är 100% vattentät, 
IP68 klass. Maximal belastning 10 A, lämplig för både 12V eller 24V. 

Art.nr 20-1020   Pris 995:-

SWM20 20W marinpanel 
Art.nr 20-3100   
Pris 1 995:-

SWM30 30W marinpanel 
Art.nr 20-3200
Pris 2 995:-

SWR40 40W marinpanel  
Art.nr 20-4800
Pris 3 295:-

SWM40 40W marinpanel  
Art.nr 20-3400
 Pris 3 495:-

SWM65 65W marinpanel  
Art.nr 20-3500
Pris 4 950:-

Panel SWM20 SWM30 SWR40 SWM40 SWM65

Effekt, Watt 20 30 40 40 65
Laddström,A 1,16 1,73 2,4 2,4 3,61
Mått, mm 1225x153x3 806x350x3 1000x300x3 657x558x3 785x660x3
Vikt, kg 2,5 4 4,1 5,3 7,3

Vikbar solpanel 50W

Vikbar solpanel för mobilt bruk. Kan enkelt vikas ihop och stuvas undan. Försedd med 
öljetter för tillfällig montering. Levereras med praktisk förvaringsväska. Kabellängd 5m.
Effekt 50W. Toppspänning 18V. Max ström 2,77A. Vikt 2,45 kg.
Mått: 974 x 688 mm öppen, 315 x 315 x 35 mm hopvikt

Art.nr 20-3600   Pris 3 950:-
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Morningstar ProStar
Solpanelsregulatorer

22

Morningstar ProStar serien är världsledande inom regulatorer för solpanelsan-
läggningar.
Dessa regulatorer används både till professionella applikationer och fritidsan-
läggningar. ProStars avancerade laddningsteknologi både garanterar en optimal 
laddning av batterier, ger en lång batterilivslängd och en problemfri drift för an-
vändaren. Regulatorerna kan automatiskt reglera 12 eller 24V system. Både ladd-
ning och förbrukning skyddas av automatsäkringar. Regulatorn kan ställas in för 
olika batterityper vilket garanterar en optimal och skonsam laddning. Den digitala 
displayen ger kontinuerlig information om statusen i systemet. Regulatorerna har 
mycket låg egenförbrukning (1mA).

Morningstar Solpanels Regulator PS-15 

Regulator med LCD display, temperaturkompenserad laddning och underspännings-
skydd med automatisk återkoppling. Regulatorn är också kortslutnings- och polaritets-
skyddad. Kan användas för både 12 och 24 V-system. 

• Maximal laddström 15 A 
• Maximal belastning 15 A 
• Extern separat temperaturgivare finns som tillbehör (Art.nr 20-1031   Pris 495:-)

Art.nr 20-1030
Pris 2 495:-

Morningstar Solpanels Regulator PS-30 

Regulator med LCD display, temperaturkompenserad laddning och underspännings-
skydd med automatisk återkoppling. Regulatorn är också kortslutnings- och polaritets-
skyddad.
Kan användas för både 12 och 24 V-system. 

• Maximal laddström 30 A 
• Maximal belastning 30 A 
• Extern separat temperaturgivare finns som tillbehör (Art.nr 20-1031 Pris 495:-)

Art.nr 20-1040
Pris 2 995:-
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Special regulatorer

PeakPower-MPPT regulator

Ett solenergisystem är vanligen uppbyggt för att ladda 12V batterier och eftersom en 
solpanel vanligtvis ger 17-18V kan inte hela effekten utnyttjas från panelen om man an-
vänder en konventionell regulator. 
PeakPower regulatorns arbetsprincip är att behålla den effekt som finns i solpanelen men 
till en lägre spänning. Den anpassar spänningen från solpanelen till den spänning som 
behövs för att ladda batteriet. Genom att sänka spänningen får man automatiskt mer 
ström för bibehållen effekt.
Dess MPPT-teknik ( Maximum Power Point Tracking ) gör att den hela tiden hittar ef-
fektmax på solpanelen.
Om man har långt avstånd mellan solpanel och batteri kan man med fördel seriekoppla 
två 12V paneler för att få 24V och på så sätt förhindra spänningsfall samtidigt som man 
kan använda klenare kabel. 

Mätdisplay

Som tillval till PeakPower finns en digital mätdisplay. Kan monteras både infällt eller ut-
anpåliggande.
Mått 112 x 112 x 40 mm.

Art nr. 20-1180
Pris 480:-

SunSaver Duo
-Regulatorn för två separata batterisystem 
med mätinstrument

Detta är en unik regulator när behovet finns att ladda två separata batteribankar samti-
digt. Idealiskt om man har ytterligare stugor som man vill få ström i. Kanske gäststuga, 
förråd, utedass, bastu mm. Det blir en enklare kabeldragning och kraftigare strömkälla 
om man placerar ett separat batteri i extra utrymmet. På så sätt behöver kabeln bara 
dimensioneras för laddströmmen.
Man väljer själv fördelningen av laddströmmen till batterierna. Antingen en 50/50 fördel-
ning eller 90/10. När en batterikrets är fulladdad övergår all laddning till den andra.
Effektiv fyrstegsladdning med temperaturkompensering. Elektroniskt skyddat mot kort-
slutningar och överbelastningar med automatsäkringar som återställer sig själva. 
Till regulatorn levereras en separat digital mättavla för infällnad eller utanpåliggande 
montage. Den medföljande kabeln gör det möjligt att montera mättavlan upp till 10 meter 
från regulatorn. Mättavlan ger omfattande information om laddstatus.

Tekniska data:

• 12/24V automatisk avkänning
• Timerutgång för förbrukare, 
   t.ex. lampor, 1-15 timmar
• Temperaturkompenserad laddning
• Inställbar för olika batterityper, AGM, 
  Gel eller öppna batterier
• Batteriladdningsgrad avläses via diod

SunSaver Duo
Max brytförmåga regulator: 25 A
Mått regulator: 17 x 5,6 x 4,1 cm
Mått mättavla: 9,7 x 9,7 x 3,1 cm

Art.nr 20-1050
Pris 2 695:-

Uthuset eller gäststugan har sitt eget batteri som 
laddas från solpanelen på storstugan. På så sätt 
behövs endast en tunn kabel för laddningen mel-
lan stugorna.
Förbrukarna i uthuset försörjs av det egna bat-
teriet.

2x2,5m2 120Ah160W panel
2x250Ah

Laddströmmens fördelning 
   90%                  10%

Uthus/GäststugaStorstuga

≤ 50 m

Tekniska data PeakPower 10A PeakPower 20A
Max laddström 10A 20A
Max inspänning 60V 100V
Mått (lxbxh) 156 x 97 x 68 mm 169 x 118 x 83 mm
Art nr 20-1150  20-1190
Pris 1 095:- 1 995:-



Vi kan erbjuda en serie moderna och prisvärda regulatorer. Från den enklaste re-
gulatorn för mindre solenergisystem till den mer avancerade med möjlighet att 
individuellt anpassa laddningen för det specifika systemet.

Regulatorns huvuduppgift i solpanelssystemet är att förhindra över- och underladdning 
av batteriet och på så sätt förlänga livslängden på batteriet. Regulatorn skall också maxi-
mera laddningen från solpanelen för att batteriet snabbast möjligt skall bli fulladdat.

EPIP-10 (10A)

En mycket prisvärd regulator för mindre solpanelssystem. Enkel att installera. Elektro-
niska säkringar som inte kräver något byte. Gedigen kapsling mot fukt och insekter.

EPIP20-D (20A)

En modern och effektiv regulator för normalstora solpanelssystem. Separat LCD display 
som ger information om vad som sker i systemet. Parametrar i digitalt värde och syste-
mets status ges i form av symboler. Batteriets typ och storlek matas in i den intelligenta 
mjukvaran för en optimal laddning av batteriet. Regulatorn är skyddad mot kortslutningar 
och fel polaritet genom inbyggda elektroniska säkringar. Laddningen är temperaturkom-
penserad genom separat temperaturavkännare.

24

Regulatorer EP Solar
Elcentral och tillbehör

Tekniska data EPIP10 EPIP20-D

Max belastning 10A 20A
Systemspänning 12/24V 12/24V
Reglerpunkt 14,4V 14,4V
Mått (mm) 153x76x37 153x76x37
Mått, mättavla (mm)  95x95x24
Art.nr 20-1200 20-1080
Pris 585:- 1 395:-

Elcentral

Används som elcentral för förbrukare med 
huvudströmbrytaren + 3 säkringar. 

Färdigt paket med 1 x 40 A huvudströmbrytare, 
2 x 10 A + 1 x 16 A automatsäkringar.
 
Art.nr 29-0090
Pris 485:-

Prisvärda
EP Solar

regulatorer!
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Batterier till solpanelssystem 

Solpanelssystemets kanske viktigaste komponent är batteriet. Det är värt att ägna tid 
och planering vid val av batteri. Batteriet är den enhet där all lagring av energi sker. Där-
med är det batteriets prestanda som avgör hur hela systemet kommer att fungera. Man 
bör noga fundera på vilken kapacitet man förväntar sig av systemet och utifrån det välja 
storlek, antal batterier och batterityp.
På den här sidan vill vi ge en del råd vad gäller dimensionering av batteribank och pre-
sentera olika batteritypers egenskaper.

När du planerar batteribankens storlek skall du fundera över hur batteriet kommer att 
användas. Hur ofta och mycket det kommer att belastas. Hur ser den framtida använd-
ningen ut. Här gäller att planera många år framåt i tiden eftersom ett batteris livslängd 
kan bli lång. Det är en mycket stark rekommendation från experter att inte blanda nya 
och gamla batterier. Risken är att obalanser uppstår mellan nya och gamla batterier och 
att samtliga batterier inom kort blir oanvändbara.
En effektiv och rätt dimensionerad batteribank kommer att kunna hålla i många år. 
De nya och underhållsfria AGM batterierna bör kunna ha en livslängd på minst 10 år.

Batteriets beräknade livslängd uttrycks i cykler. En cykel är fulladdat läge, sedan urladd-
ning och igen fulladdat. Ju djupare urladdning man gör desto mer sliter detta på batteriet. 
När vi jämför den traditionella öppna batteri tekniken med moderna underhållsfria bat-
terier är skillnaden betydande. 
Batteribanken bör dimensioneras så att vid normal förbrukning i stugan skall batterierna 
inte urladdas med mer än 40% av den totala kapaciteten. Batteriet kan urladdas ytterli-
gare, men varje gång det sker minskar batteriets livslängd avsevärt. 

Naturligtvis påverkas livslängden också av många andra faktorer. T.ex. temperatur, un-
derhåll (ej AGM) och sulfatering, uppstår vid lagring utan laddning. Batterier som inte är 
i drift bör underhållsladdas och inte utsättas för låga temperaturer.

Om man i en traditionell solpanelsanläggning i stugan också använder en omformare för 
tillfälliga belastningar rekommenderar vi att man använder AGM batterier som är prisvär-
da och underhållsfria. Om man istället ofta använder omformare för tyngre belastningar 
typ verktyg och maskiner under längre perioder bör man överväga Rolls batterier tack 
vare detta batteris goda kapacitet vad gäller djupurladdningar.

Att tänka på vid val av batteri

• Kom ihåg att den omgivande temperaturen kommer att påverka batteriets kapacitet. 
Så om batteriet står kallt påverkar det direkt kapaciteten. Vid 0° är batteriets kapacitet 
endast ca 80% jämfört med ett varmt batteri.

• Kapaciteten påverkas också av hur snabbt du laddar eller urladdar batteriet. 
I traditionella solpanelsanläggningar räknar man med 100 timmars urladdning, men om 
du använder t.ex. en omformare mycket så är kapaciteten mindre. 
T.ex. har SW RA AGM en kapacitet på 246 Ah vid 100 timmars urladdning och 200 Ah 
kapacitet vid 10 timmar urladdning.

• Även om du gör en beräkning av dagens 
energibehov kan du behöva öka det inom den närmaste framtiden. Ofta ökar förbruk-
ningen i stugan när bekvämligheten förbättras. 
Så planera batterimängden för att klara framtida behov. En överdimensionering av bat-
teriebanken ökar också dess livslängd.

• Om vädret varit dåligt några dagar så försök att begränsa energiuttaget. Batterier som 
kontinuerligt djupurladdas tappar i livslängd.

• Underhållsfria batterier har mycket liten självurladdning. AGM batteriers självurladd-
ning är ca 2%, för öppna blybatterier är det ofta 6-8% per månad. Detta är en viktig faktor 
speciellt under vinterförhållanden. 

• AGM- och Rollsbatterier har också en bättre förmåga än öppna batterier att absorbera 
laddning. 

+

–
246 Ah

12V

+

–
246 Ah

12V

+

–
246 Ah

12V+
–

+

–
246 Ah

12V

+

–
246 Ah

12V+
–

Batteriers cykliska hållbarhet 
(40% belastning):
•  Traditionella öppna blybatterier 
 (fritidstyp)  200-250 cykler
•  Underhållsfria AGM-batterier
 700-800 cykler
•  Rolls batterier 3500-3700 cykler 
 (Rolls kan laddas kraftigare och urladdas 
 mycket djupare än andra batterityper)

Batterier i parallell- och 
seriekoppling

Exempel 1:  3 st batterier på 246Ah och 12V är 
kopplade parallellt. Batterispänningen är fortfarande 
den nominella 12V men kapacitet är totalt 738Ah. 
Gör anslutningar för laddning och förbrukning på 
den första plus (+) polen och den sista minus (-) 
polen. På så sätt belastas batterierna jämt och ut-
nyttjas maximalt.

Exempel 2: 2 st batterier på 246Ah och 12V är 
seriekopplade. Batterikapaciteten är fortfarande 
246Ah men spänningen har ökat till 24V. Laddut-
rustning och förbrukare måste vara anpassade för 
24V i denna anläggning. Gör alla anslutningar på 
första +polen och sista -polen.

Välj 
tillräckligt

grova kablar!
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AGM Batterier

Vi rekommenderar användning av AGM –batterier tillsammans med solpaneler.
Underhållsfria AGM batterier har tekniska fördelar som är obestridliga.
Ritars RA-D serie är speciellt anpassad för långvarig cyklisk användning.
Vilket innebär en väsentligt längre livslängd än traditionella öppna syra batterier.

 AGM batteriet är ett helt förseglat batteri och behöver ingen påfyllning av vätska. 
Batterisyran är absorberad i glasfibermattor placerade mellan blyplattorna vilket innebär 
att batteriet inte har någon flytande massa alls.

Förutom att vara helt underhållsfritt har det följande fördelar:

* Helt sluten konstruktion (som avger ett minimum av gaser)
* God laddningsförmåga
* Mycket låg självurladdning
* Bra cyklingsegenskaper
* Tåligt mot låga temperaturer

Batteri Kapacitet Kapacitet Mått l x b x h mm Vikt kg
 10 timmar 100 timmar
RA12-18D 18 Ah 20 Ah 181x76x166 5,7 kg
RA12-100D 100 Ah 118 Ah 328x172x222 30 kg
RA12-200D 200 Ah 246 Ah 522x240x223 60 kg
RA12-260D 260 Ah 320 Ah 520x268x220 74 kg

RA12-18D 20 Ah Art.nr 27-6000 Pris 675:-
RA12-100D 118 Ah Art.nr 27-5700 Pris 2 995:-
RA12-200D 246 Ah Art.nr 27-5900 Pris 5 985:-
RA12-260D 320 Ah Art.nr 27-5800 Pris 6 995:-

Batteriet finns i fyra storlekar, 18, 100, 200 och 260 
Ah. Detta är vid 10 timmars urladdning.
I en solpanelsanläggning i en stuga sker urladdning-
en (användandet av ström) normalt mycket lång-
sammare varför värdet för 100 timmars urladdning 
är mer relevant. Det innebär att vid den urladdnings-
hastigheten är kapaciteten 20, 118, 246 respektive 
320Ah.

Batterierna kan kombineras tillsammans parallellt 
eller i serie. Vi rekommenderar att högst fyra batte-
rier sammankopplas. Vid behov av större kapacitet 
rekommenderar vi våra Rolls-batterier.
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Rolls batterier 
för solpanelssystem
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Rolls Solar Serie 5000 är en serie batterier för solpanelsbruk avsedda att användas i 
mycket påfrestande applikationer.
Batterierna har en dubbelskrov struktur, och är konstruerade för att tåla upprepade djupa 
urladdningar. Du kan kombinera flera batterier till en batteribank (max 18 enheter) och 
därmed få mycket hög kapacitet. Batterierna har en 10-årig garantitid och en förväntad 
livslängd på 15 år.
Batterierna kan kompletteras med en speciell ”hydro-ventil” (hydro-cap) som avsevärt 
minskar vätskeförbrukningen vid hårt användande.
Batterier finns i två modeller, med 12 eller 2V spänning. Kapaciteten vid 100 timmars 
urladdning är 503Ah 12V respektive 2491Ah 2V. För att koppla 2V cellerna till ett 12V 
system krävs 6 st celler i seriekoppling.
Om du behöver andra storlekar, kontakta din återförsäljare.

Rolls 12 CS 11PS, 503Ah 12V 
Art.nr 27-6400
Pris 18 650:-

Rolls 2 KS 33PS, 2490 Ah 2V
Art.nr 27-6500
Pris 11 400:-

Hydro-Caps specialventil. 
Art.nr 27-6510
Pris 349:-

Batteri Kapacitet Kapacitet Mått l x b x h mm Vikt kg
 100 timmar 20 timmar
12 CS 11P 503 357 559 x 286 x 464 124
2 KS 33P 2491 1766 392 x 211 x 630 95
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Batteriladdare

SW automatladdare

En serie små, lätta och effektiva laddare med hög verkningsgrad.  
Samtliga har överhettnings- och kortslutningsskydd vilket ger hög driftssäkerhet.

Batteriladdare 15A 25A 45A
Batterianslutningar En Två Två
Ingångsspänning 207-253VAC 207-253VAC 207-253VAC
Laddningsslutspänning 14,4-14,8V 14,4-14,8V 14,4-14,8V
Underhållsladdning 13,8V 13,8V 13,8V
Laddningsström, max 15A 25A 45A
Temperaturområde	 0˚-50˚C	 0˚-50˚C	 0˚-50˚C
Mått, mm (B x H x L) 200 x 60 x 260 240 x 77 x 310 230 x 108 x 325
Vikt 2,4 kg 3,5 kg 5,05 kg
Art.nr 27-6600 27-6700 27-6800
Pris 1 495:- 2 295:- 3 950:-

7-stegs automatiska batteriladdare

7-stegs automatiska batteriladdare har en mycket omfattande och noggrann laddnings-
process som ger ditt batteri längre livslängd. Laddaren har inbyggt skydd mot överladd-
ning och kan lämnas permanent ansluten till batteriet. Den är lämplig för de flesta typer 
av batterier som kalcium, gel, AGM och traditionella öppna bly batterier. Den här ladda-
ren kan också hjälpa till att återställa djupurladdade och sulfaterade batterier.
De 7-steg som laddaren går igenom är avsulfatering – soft start – bulkladdning – absorp-
tion – batteri test – rekonditionering – underhållsladdning.

Effektiva
laddare!

Tekniska data MBC1215 MBC 1220 MBC 2410 
Ingångsspänning 220-240V 220-240V 220-240V
Laddningsutspänning 12VDC 12VDC 24VDC
Laddström, max 15A 20A 10A
Temperaturområde 0-70ºC 0-70ºC 0-70ºC
Mått , l x h x b, mm 215x115x62 215x115x62 215x115x62 
Vikt, kg 1,2 1,4 1,4
Art nr 27-7440 27-7450 27-7470
Pris 850:- 995:- 835:-
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Tabell för beräkning av kabelareor

Även valet av kabel är viktigt för att din solcellsanläggning skall fungera optimalt. Kabeln 
som går från solcellspanelen till regulatorn är speciellt viktig – om din kabel är under-
dimensionerad kommer du att ”förlora” ström på vägen. Hur många ampere som skall 
genom kabeln och hur långt avståndet är avgör vilken dimension du bör ha på kabeln. 
Använd tabellen nedan för att beräkna din kabels tvärsnitt. 
Tabellen gäller 12 V och ger 2,5 % effekt- och spänningsförlust.

A 1m 2m 3m 5m 10m  15m 20m 25m 30m 
1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,2  1,8 2,4 3,0 3,6
2 0,1 0,2 0,7 1,2 2,4  3,6 4,8 6,0 7,2
3 0,2 0,7 1,1 1,8 3,6  5,4 7,2 9,0 10,8
4 0,2 1,0 1,4 2,4 4,8  7,2 9,6 12,0 14,4
5 0,3 1,2 1,8 3,0 6,0  9,0 12,0 15,0 18,0
6 0,4 1,4 2,2 3,6 7,2  10,8 14,4 18,0 21,6
7 0,4 1,7 2,5 4,2 8,4  12,6 16,8 21,0 25,2
8 0,5 1,9 2,9 4,8 9,6  14,4 19,2 24,0 28,8
9 0,5 2,2 3,2 5,4 10,8  16,2 21,6 27,0 32,4
10 0,6 2,4 3,6 6,0 12,0  14,4 18 30,0 36,0
11 0,7 2,6 4 6,6 13,2  15,8 26,4 33,0 39,6

Monteringskabel

Tabellen avser kabelarea till förbrukare från 12 V batteri.

Monteringskabel 2 x 2,5 mm2

Rulle à 50 meter. 
Brun. Art.nr 29-1061 
Pris 975:-
Vit. Art.nr 29-1060   
Pris 975:-

Per meter. 
Brun. Art.nr 29-1160 
Pris 39:-
Vit. Art.nr 29-1110 
Pris 39:-

Monteringskabel 2 x 4 mm2

Rulle à 50 meter. 
Brun. Art.nr 29-1071 
Pris 1 595:-
Vit. Art.nr 29-1070 
Pris 1 595:-

Per meter. 
Brun. Art.nr 29-1170 
Pris 49:-
Vit. Art.nr 29-1120 
Pris 49:-

Monteringskabel 2 x 6 mm² 
Rulle à 50 meter. 
Vit. Art.nr 29-1080 
Pris 2 295:-
Per meter. 
Vit. Art.nr 29-1130 
Pris 65:-

Monteringskabel 2x10 mm²  
Rulle à 50 meter. 
Vit. Art.nr 29-1090 
Pris 3 975:-
Per meter. 
Vit. Art.nr 29-1140 
Pris 95:-

Monteringskabel 2x16 mm²
Röd/blå. Per meter. 
Art.nr 29-1095 
Pris 165:-

Monteringskabel 2 x 25 mm2

Röd/blå. Per meter. 
Art.nr 29-1096 
Pris 245:-

Monteringskabel 2 x 35 mm2 
Röd/blå. Per meter.  
Art.nr 29-1097 
Pris 295:-

Kabelklammer
Levereras i askar om 100 st. 
För 2x2,5 mm² - 2x4 mm² kabel 
Brun. Art.nr 29-0017 
Pris 125:-
Vit. Art.nr 29-0019 
Pris 125:-

För 2x6mm² - 2x10mm² kabel 
Vit. Art.nr 29-0021 
Pris 265:-
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Omformare modifierad sinus

En växelriktare omformar 12 V likström till 230 V växelström och gör att du kan använda 
vanliga 230 V utrustningar även när bara 12 V batteriström är tillgängligt.

Den typiska solelanläggningen är baserad på 12 V batterier. Det betyder att utrustningar 
som används i sådana anläggningar måste vara anpassade till denna typ av ström och 
spänning. En växelriktare öppnar möjligheten till att använda vanliga 230 V utrustningar 
i stugan, och därmed täcka behov som annars inte är möjligt, eller för kostsamt med 12 
V. Vårt växelriktar-program kan täcka alla upptänkliga behov, både med hänsyn till effekt 
och strömkvalitet. 

Paco Power omformare / växelriktare

Små behändiga och prisvärda, men trots det kraftiga omformare med modifierad sinus 
kurva. Effektivitet 90%. Skyddade mot för låg eller hög spänning, kortslutning och över-
belastning. Typiska användningsområden är elektroniska utrustningar som TV, 
Video och PC, samt all annan utrustning inom effektområdet. 
Kan också levereras i 24 V utförande.

Tekniska data KV120* KV150 PI-300 PI-500 PI-1000 PI-1200 PI-2000
Kontinuerlig effekt 120W 150W 300W 500W 1000W 1200W 2000W
Maximal effekt 240W 300W 600W 1000W 2000W 2400W 4000W
Verkningsgrad 85-90% 85-90% 85-90% 85-90% 85-90% 85-90% 85-90%
Tomgångsförbr. <0,3A 0,2A 0,4A 0,55A 0,8A 0,8A 0,8A
Inspänning 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V
Vikt 0,15kg 0,48kg 0,75kg 1,4kg 2,9kg 3,2kg 5,2kg
Mått, lxbxh, mm 100x65x18 155x75x40 150x125x52 155x164x62 260x198x70 260x198x70 430x198x70
Art nr 28-1400 28-1410 28-1810 28-1820 28-1840 28-1850 28-1870
Pris 350:- 425:- 595:- 895:- 1 795:- 2 295:- 3 695:-
* KV120 har också en USB-utgång 5VDC, 500mA.
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Omformare ren sinus

När större krav ställs på den elektriska kvalitén kan en omformare med helt ren elektrisk 
sinus våg användas. En del modern utrustning kan drabbas av störningar till följd av oren 
spänning.
Det gäller t.ex. maskiner som kräver en stor startström, lysrörsarmaturer, medicinsk ut-
rustning men också TV, musikanläggningar och liknande. Vi kan erbjuda 6 modeller av 
omformare från 150W till 2000W kontinuerlig effekt. 
Utseende och mått på omformarna kan avvika från bilder och angivna data.

• Stabil utspänning med ren sinusvåg
• Alarm vid låg batterispänning
• Alarm för avstängning vid för låg- eller hög batterispänning
• Skydd mot överbelastning
• Skydd mot kortslutning
• Skydd mot för hög temperatur
• Fjärrkontroll finns som option (från 600W)

Tillbehör

Fjärrkontroll RC-15
Fjärrkontroll till modellerna 600W och uppåt.

Art.nr 28-1560
Pris 395:-

 Sinus omformare 15SN 30SN 60SI 100SI 150SI 200S
 Kontinuerling effekt 150 W 300 W 600 W 1000 W 1500 W 2000 W
 Maximal effekt 300 W 350 W 1000 W 2000 W 3000 W 4000 W
 Tomgångsförbrukn.  <0,6A <0,7A <0,8A <1,2A <1,6A <1,6A
 Inspänning 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V
 Vikt 1,28 kg 1,4 kg 2,46 kg 4,0 kg 5,75 kg 5,9 kg
 Mått P x L x K 210 x 147 x 66 210 x 147 x 66 280 x 236 x 83 395 x 236 x 83 415 x 283 x 100 415 x 283 x 100
 Art.nr 28-1500 28-1510 28-1520 28-1530 28-1540 28-1550
 Pris 1 495:- 1 795:- 2 695:- 4 995:- 6 750:- 7 650:-
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I din stuga kan i princip vilka elektriska 
utrustningar som helst användas utan 
att något elbolag är inblandat. Vilken 
frihetskänsla!  Tänk bara på att all fast 
230V installation måste utföras av be-
hörig elektriker.
I de flesta fall kombinerar man en sol- 
och vindenergianläggning med ett el-
verk.

Till anläggningen används en kombi-
nerad laddare och omformare så att 
elverket inte belastas i onödan. För 
att ytterligare minimera belastningen 
kan fortsatt en del av stugans förbru-
kare som t.ex. belysning och kylskåp 
drivas på 12V. När anläggningen behö-
ver belastas hårt vid t.ex. drift av stora 
230V förbrukare som t.ex. disk- eller 
tvättmaskin kan den sammanlagda ef-
fekten från elverket och omformaren 
utnyttjas.

Den här typen av 230V anläggningar 
kan tillsammans med elverk bli auto-
matiserade till den nivå man själv öns-
kar. Typiskt kan vara att elverket startar 
automatiskt vid för låg batterispänning 
eller vid hög belastning. Vad som kan 
genomföras avgörs hur väl omformare/
laddare kan synkroniseras med det in-
dividuella elverket.

Paketen på följande sidor är att se som 
exempel och behöver oftast justeras 
och kompletteras eftersom anlägg-
ningar av denna typ alltid är mycket 
individuella.

Kom också ihåg att solpanelspaketen 
på sid 10-14 kan kompletteras med 
omformare för tillfälliga 230V behov. 
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AC Power Paket 230 V
till stugan
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AC Power Paket 230 V till stugan

AC Power Paket 1 

Detta paket får sin normala energiförsörjning från solpaneler och en stor del av förbruk-
ningen drivs med 12V. Det som tillkommer är t.ex. mikrovågsugn, kaffebryggare eller en 
dammsugare som drivs med 230V. Den effektiva Victron laddaren/omformare i kombina-
tion med ett elverk (ingår ej) gör detta till en året runt anläggning.
Anläggningen kan också göras automatisk, beroende på vilket elverk som används, så 
att elverket startar när förbrukningen överstiger inställda tröskelvärden eller batterispän-
ningen sjunker alltför djupt.

AC Power Paket 2 

Kraftfull omformare/laddar kombination som gör att du kan använda stora 230V utrust-
ningar ända upp till 3kW året runt. Mycket stark batteriladdare (70 A), som snabbt laddar 
upp batterierna vid behov. Tack vare den stora solpanelskapaciteten kan du göra hela 
förbruknings anläggningen till en 230 V installation. En vindgenerator ger stöd till energi-
produktionen under hösten och vintern. Om inte energin räcker till kan du starta elverket 
(ingår inte i paketet) och snabbt öka kapaciteten. Om stugan används intensivt rekom-
menderar vi en automatstart av elverket för att underlätta driften. 

12V12V

3kW
230V

230V

12V förbrukare. T.ex. belysning, pumpar etc.

Laddning via 
aggregat

Omformare/
laddare

Vind-
generator

Solpanel

Batteribank
100-2000Ah

Antal Artikel4
4 st SW160 160W solpanel
4 st Väggkonsol, justerbar
1 st PS-30 regulator Morningstar
4 st RA-260D AGM batteri 320Ah (C=100 timmar)
1 st Vindkraftverk SW Vindy 750 900W 24V
1 st Mast till vindkraftverk 6m
1 st Victron Mulit Plust 24/3000/70 omformare / laddare
1 st Kabel omformare – batteri 2m 95mm²
3 st Kabel mellan batterier 50mm²
1 st Kabel batteri – regulator
Art nr  20-2370
Pris  99 500:-

Antal Artikel 
2 st SW160 160W solpanel
2 st Väggkonsol, justerbar
1 st PS-30 regulator Morningstar
3 st RA-260D AGM batteri 320Ah (C=100 timmar)
1 st Säkringsskåp 2x10A, 1x16A, huvudströmbrytare 12V
1 st Victron Multi Plus 12/1600/70 omformare/laddare
2 st Kabel 2x2,5mm², vit, 50m rulle
2 st Kabelklammare, vita, paket, 100 st
4 st Stickpropp 12V
4 st Vägguttag 12V
4 st Kopplingsdosa 12V
1 st Övergång cigg.uttag
2 st  Kabel mellankoppling batterier 50mm²
1 st Batterikabel
Art nr  20-2360
Pris  53 000:-

Solpanelskapacitet 320W
Batterikapacitet 960Ah

Omformare 1600VA
Laddare 70A

Solpanelskapacitet 640W
Vindkraft 900W

Batterikapacitet 640Ah (24V)
Omformare 3000VA
Laddare 70A (24V)
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Victron omformare/laddare 

Victron SinusMax sinusomformare 

Victron SinusMax-omformare är tillverkade för professionellt bruk, och har alltså en myck-
et ren elström. Victron omformare är särskilt lämplig för känslig elektronisk utrustning som 
datorer, musikanläggningar, lysrör mm. Fjärrkontrollen (tillval) gör att enheten är lätt att 
stänga av t.ex. under natten. Finns även i 24 och 48V utförande. 

Victron SinusMax 12/180W omformare 
Kontinuerlig uteffekt är 180W. 
Lätt och kompakt storlek, idealisk för små elektroniska apparater.
Art.nr 28-1600
Pris 1 595:-

Victron SinusMax 12/350W omformare
Kontinuerlig uteffekt är 350W. 
Lätt och kompakt storlek passande för mindre elektriska utrustningar. 
Art.nr 28-1610
Pris 1 995:-

Victron SinusMax 12/800W omformare 
Omformare som kan hantera laster upp till 800W kontinuerlig effekt. 
Art.nr 28-1620
Pris 4 995:-

Victron SinusMax 12/1200W omformare 
Omformare som kan hantera laster upp till 1200W kontinuerlig effekt. 
Art.nr 28-1625
Pris 6 895:-

Victron Centaur batteriladdare för fast installation 

Victron Centaur är så kallade analoga batteriladdare som har fördelen att kunna hantera 
ett brett spektrum av inspänning.. Inspänningen kan vara 90 till 265 VAC. Detta är en 
viktig funktion när laddning sker från elverk där spänningen kan variera stort, särskilt vid 
låga varvtal. Laddteknik i tre steg och med temperaturkompensering. 
Laddaren kan ladda tre separata batterier. Centaur är utrustad med amperemeter som 
visar laddningsström och kan kombineras med separat batterimonitor BMV 600 (tillval). 
Samtliga modeller finns även i 24V utförande.

Victron Centaur 12/30 
Fast 30A batteriladdare lämplig för kombination med solpanelssystem. Rekommenderad 
batterikapacitet från 120 till 300Ah. 
Art.nr 28-1630
Pris 3 995:-

Victron Centaur 12/50 
En högeffektiv fast 50A batteriladdare lämplig för kombination med solpanelssystem. Re-
kommenderad batterikapacitet från 200 till 500Ah. 
Art.nr 28-1640
Pris 5 495:-

Victron Centaur 12/80
En högeffektiv laddare för de större behoven. För batterikapaciteter över 500Ah.
Art.nr 28-1645
Pris 8 995:-
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Phoenix MultiPlus

Victron Phoenix MultiPlus omformare/laddare 
kombination 

Fritidsboende med elström av samma kvalitet som hemma? Ja, det är fullt möjligt.
Stugan kan utrustas med apparater och maskiner som normalt kräver mycket ström som 
t.ex. elektriska handverktyg, mikrovågsugn, tvättmaskin, hårtork mm. 
Victron Phoenix Multi-Plus tillsammans med ett solpanelssystem och ett elverk innebär i 
praktiken inga begränsningar när det gäller elektriska apparater. 

Phoenix Multi Plus är en kombinerad 4-stegs batteriladdare för alla typer av batterier 
(inklusive separat 4A laddare för t.ex. elverkets startbatteri) och en ren sinusomformare 
med en snabb automatisk omkopplare som kan driva all tänkbar elektrisk utrustning.
 
Kan även kopplas samman för större effektbehov eller för trefas system.
Samtliga modeller finns även i 24V utförande.

• Lämplig för de flesta typer av elverk 
• Omformare av mycket hög kvalitet med ren sinusväxelström 
 (230VAC, 50 Hz) 
• Hög startströmskapacitet vid tunga laster 
• Enheten kan programmeras för individuella behov 
• Fjärråtkomst och batteriövervakning (tillval) 
• 4-stegs temperaturreglerad laddare 
* Separat underhållsladdare för t.ex. startbatteri
• Omfattande säkerhetsfunktioner

Phoenix MultiPlus 12/1200/50  Art.nr 28-1650 Pris 12 995:-
Phoenix MultiPlus 12/1600/70  Art.nr 28-1660 Pris 14 995:-
Phoenix MultiPlus 12/2000/80  Art.nr 28-1670 Pris 18 695:-
Phoenix MultiPlus 12/3000/120  Art.nr 28-1680 Pris 25 895:-

Phoenix MultiPlus  24/1200/25 Art nr 28-1750 Pris 12 995:-
Phoenix MultiPlus  24/1600/40 Art nr 28-1730 Pris 14 995:-
Phoenix MultiPlus  24/2000/50 Art nr 28-1740 Pris 18 695:-
Phoenix MultiPlus  24/3000/70 Art nr 28-1685 Pris 25 895:-

 Victron Phoenix MultiPlus Phoenix Multi Plus 12/1200/50 Phoenix Multi Plus 12/1600/70 Phoenix Multi Plus 12/2000/80 Phoenix Multi Plus 12/3000/120
 Kontinuerlig uteffekt,W 1000 1300 1600 2500
 Max. uteffekt, W 2400 3000 4000 6000
 Batterispänning, V 9,5-17 9,5-17 9,5-17 9,5-17
 Inspänning, VAC 187-265 187-265 187-265 187-265
 Frekvenstolerans, Hz 45-55 45-55 45-55 45-55
 Egenförbrukning, W 5 5 10 10
 Spänningskurva ren sinus ren sinus ren sinus ren sinus
 Laddström, A 50 70 80 120
 Vikt, kg 10 10 12 18
 Mått (hxbxd), mm 375x214x110 375x214x110 520x255x125 362x258x218
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Victron tillbehör

1.

2.

3.

4.

(1) Victron BMV 600/602 batterimonitor

Avancerad och noggrann monitor för batteribanken. Monitorn beräknar batteriets 
status samt förbruknings- och laddström. Fungerar för spänningsområdet 9-90 VDC. 
En tydlig display, även i mörker. Avger en larmsignal vid över/under spänning och/eller 
om batterispänningen sjunker alltför lågt. Displayen levereras med en 10 meter kabel. 

Batterimonitor BMV 600  Batterimonitor BMV 602
Art.nr 28-1690  Art.nr 28-1695 
Pris 1 995:- Pris 2 495:-

(2) Victron Multi Control Panel

Multi Control Panel ger dig möjlighet att fjärrstyra enheten. 
Vredet låter dig kontrollera mängden laddström. Displayen indikerar laddningsfasen. 
Art.nr 28-1700
Pris 1 450:-

(3) Victron DC/DC Omvandlare 24V till 12V 8 eller 20 A

Victron omvandlare omformar 24V batterispänning till 12V. Om du har ett 24V system, 
men vill kunna använda 12V utrustningar. Maximal belastning är 20A (12V).

DC/DC omvandlare 24V till 12V 8A DC/DC omvandlare 24V till 12V 20A
Art.nr 28-1715  Art.nr 28-1710
Pris 750:- Pris 995:-

(4) Victron Interface 2.2Bk PC adapter + USB-kabel

En nödvändig adapter för att programmera MultiPlus enheten. Ansluts till bärbar dator 
och MultiPlus enheten. Med din dator kan du styra laddaren och omformarens tröskel-
värden.
Det finns också möjlighet att programmera automatisk start av elverk, men för detta 
krävs en speciell start-automatik för elverket.
Nödvändig programvara finns för gratis nedladdning på nätet, 
www.victronenergy.com. 
Art.nr 28-1720
Pris 835:-

Victron Mega-säkringar 

Säkringar med stor kapacitet och hög kvalitet.

Mega-säkring 100 A  Mega-säkring 200 A 
Art.nr 28-1721  Art.nr 28-1722
Pris 125:- Pris 125:-

Mega-säkring 175A  Mega-säkring 300 A  Mega-säkring 400A 
Art nr 28-1728  Art.nr 28-1723  Art nr 28-1727
Pris 125:- Pris 125:- Pris 125:-

Mega säkringshållare 
Art.nr 28-1724
Pris 475:-

Victron Installationskabel 50 mm², 2 m 
För hopkoppling av MultiPlus enheten och batteri
Art.nr 28-1725
Pris 500:-

Victron installationskabel 95 mm², 2 m 
För hopkoppling av MultiPlus enheten och batteri
Art.nr 28-1726
Pris 750:-
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Vindkraft

Jämnt och stadigt 
luftflöde

Turbulent vind

Batteriladdning med hjälp av små vindkraftverk är i många fall ett effektivt komple-
ment som energiförsörjning. Den som vill kunna utnyttja sin stuga under vinterhal-
våret har tyvärr ganska begränsad hjälp av solpaneler under den mörkaste delen 
av året. Kombinationen av vindkraft och solenergi är idealisk. Det ger en pålitligare 
och säkrare energiförsörjning över hela året.
Vi kan erbjuda några av marknadens modernaste och effektivaste vindkraftverk 
för batteriladdning.

För att en investering i ett vindkraftverk skall vara intressant måste det finnas förutsätt-
ningar för goda vindförhållanden på den tänkta platsen. De bästa vindförhållandena finns 
utmed kusterna och i fjälltrakterna. Men även i inlandet på högt belägna platser eller i 
öppen terräng kan vindförhållandena vara goda. De lokala variationerna kan vara mycket 
stora. 
Skisserna här nedan ger en vägledning för vad man skall tänka på när man bedömer 
förutsättningarna för en speciell plats. 
Alla hinder som finns på platsen som träd, byggnader, bergknallar och liknande kommer 
att påverka vinden och skapa turbulens. Turbulensen måste undvikas eftersom den har 
ett dåligt energiinnehåll och dessutom kan skada vindkraftverket rent mekaniskt. Placera 
inte vindkraftverket inom det turbulenta området på skissen.
Placeringen bör generellt göras så att inga hinder är högre än vindkraftverket inom en 
radie på ca 150 meter.
Närmare marken har vinden också sämre styrka. Eftersom uteffekten från vindkraftverket 
ökar i kvadrat mot vindstyrkan så innebär en 25% höjning av masten en nästan 100% 
ökning av uteffekten!
Om platsen för monteringen av vindkraftverket uppfyller dessa förutsättningar kommer 
rejäla mängder energi att kunna produceras till batteribanken.

• Undvik turbulens
• Masten högre än omgivande hinder
• Högre mast ger 4 gånger mer energi
• Tillräckligt grov kabel (tabell sid 35)

Skarp och ojämn terräng skapar turbulens

Turbulent luftflöde skapas av olika hinder på marken

Undvik
turbulent vind

Masten skall
vara högre än 

omgivande hinder
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Vindkraftverk SW Windy

Vindkraftverk SW Windy i två utförande
600 Watt 12 Volt och 900 Watt 24 Volt

Mycket kraftfulla och driftsäkra vindkraftverk med generator i aluminium av mycket hög 
kvalitet. Generatorn har högeffektiva permanentmagneter vilket gör den mycket lättstar-
tad vid låga vindstyrkor. Minsta vindstyrka för laddning är 2,3 meter / sek. Generator och 
vindroder har en tvåkomponentslackering. Rotorbladen har s k stallreglering vilket gör att 
generatorns varvtal avtar vid höga vindstyrkor. De välballanserade rotorbladen, tillverka-
de av glasfiberarmerat plastmaterial, ger inga vibrationer och en mycket låg ljudnivå. Med 
vindkraftverken levereras en laddningsregulator för kontroll och övervakning av anlägg-
ningen, till denna kan även solcellspaneler anslutas. Regulatorn innehåller en likriktare 
för omvandling av generatorns växelström till likström, den har även en ”dump-last” som 
tar hand om överskottsenergin. Med den inbyggda strömbrytaren kan vindkraftverken 
stängas ner. Regulatorns LCD-display ger information om laddström och strömstyrka 
från vindgeneratorn respektive solcellspanelen samt batteriets strömstyrka.

Vindkraftverk SW Windy 600 W 
Art.nr 21-0900
Pris 11 250:-

Vindkraftverk SW Windy 900 W
Art.nr 21-0950
Pris 15 450:-

Laddningsregulator

Vindkraftverken levereras med ladd-
ningsregulator för kontroll och övervak-
ning av anläggningen. Till Regulatorn 
kan även solcellspaneler anslutas.

Mast till vindkraftverk

Mast till vindkraftverk 6 meter inklusive 
monteringsdetaljer.

Art.nr 21-0930
Pris 4 725:-

Produktfakta  Modell 600  Modell 900
Nominell effekt Watt 12 m/s  450  750
Max effekt Watt  600  900
Driftsspänning Volt  12  24
Rotor diameter mm  1400  1800
Vikt kg (exklusive regulator)  18  25
Anslutning mast inv. diameter mm  41 alt. 76  41 alt. 76
Anslutning solcell Watt  150  250
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SW-700 vindkraftverk

Ny modell!

SW-700 är den helt nya versionen av SW-600 med en rad förbättrade detaljer.
Framförallt har vindkraftverket förbättrad kapacitet i lätta och medelstarka vindar.

För stugor och anläggningar där man önskar en tillförlitlig strömförsörjning året runt och 
där goda vindförhållanden råder är SW-700 ett idealiskt alternativ eller komplement. 
SW-700 har goda laddegenskaper i alla vindar, men främst i lätta och medelstarka. På 
de flesta placeringar är detta den mest vanliga typen av vindstyrkor sett över hela året.
SW-700 är ett lätt och smidigt vindkraftverk att både montera och hantera. Det är byggt 
för att klara hårda påfrestningar. Generatorkroppen är tillverkad i magnalium som är en 
legering mellan magnesium och aluminium. Ett material med goda anti-rost egenskaper.
För att skydda vindkraftverket övervakar den inbyggda regulatorn och elektroniken varv-
talet och vid ca 20 m/s stoppar verket automatiskt. För att användaren själv skall kunna 
stänga av vindkraftverket medföljer en elektrisk stopp-brytare.

* Startar att ladda vid ca 3m/s
* God effekt vid lätta och medelvindar
* Finns både i 12 eller 24V version
* Inbyggd regulator
* Automatiskt skydd mot starka vindar
* Stopp-brytare och säkring ingår
* Låg vikt och kompakta mått

SW-700 12V
Art nr 21-1300
Pris 7 950:-

SW-700 24V
Art nr 21-1400
Pris 7 995:-

Tekniska data SW-700
Effekt vid 12 m/s 220W (12V) 260W (24V)
Startvind för laddning 3 m/s
Antal blad 3 st 
Rotordiameter 1120 mm
Vikt 6,7 kg
Montering, ytter Ø mast 48 mm
Spänning 12 eller 24V
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Air-Breeze Vindkraftverk

Övriga tillbehör till AIR vindkraftverk:

Stoppbrytare som kopplar ur och bromsar vindkraftverket. 
Art nr 21-1210
Pris 475:-

Säkring 50A till AIR 12V 
Art nr 21-1220
Pris 350:-

Säkring 30A till AIR 24V
Art.nr 21-1221
Pris 350:-

Monteringsset fristående mast max 8 m. 
Art nr 21-1230
Pris 2 595:-

Monteringsset fristående mast max 14 m. 
Art nr 21-1240
Pris 4 750:-

Monteringsset tak/väggmontage
Art nr 21-1250
Pris 1 485:-

AIR-Breeze det nya vindkraftverket i AIR-serien!

AIR-Breeze är tystare, mer effektivt och precist konstruerat för att kunna leverera mer 
energi vid låga och medelstarka vindar än sina föregångare. Detta är vindkraftverket man 
skall välja för placeringar i områden där vinden är svag till moderat. Typiskt är platser 
i inlandet där det mest är lätta vindar. Det här är vindkraftverket som kan komplettera 
solpanelerna under perioder när solen är långt borta.
En annan fördel med AIR-Breeze är den låga ljudnivån som möjliggör placering nära 
huset eller till och med på huset.
För bästa utnyttjande gäller fortfarande att vindkraftverket skall placeras ovanför eventu-
ella hinder i den närmaste omgivningen.  

• Formgjutna komposit blad
• Microprocessorstyrd ”intelligent” regulator 
 med s.k. “peak power tracking”
• Generatorkropp i aluminium av flygplans kvalitet
• Borstlös neodymium generator
• Underhållsfri – endast två rörliga delar

AIR-Breeze 12V 
Art.nr 21-1100
Pris 9 950:-

AIR-Breeze 24V 
Art.nr 21-1200
Pris 9 950:-

 

Tekniska data
Typisk effekt vid 12,5 m/s 200W
Startvind för laddning 2,68 m/s
Antal blad 3 st
Rotordiameter 1170 mm
Vikt 5,9 kg
Montering, yttre diameter mast 48 mm
Spänning 12V eller 24V
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Monteringstillbehör

5.

1. 2.

3.
4.

9-12.

7.

6.

13.

18.

15.

16.

17.

8.

14.

(1) Stickpropp
Art.nr 29-2000 Pris 30:-

(2) Vägguttag
Art.nr 29-2100 Pris 65:-

(3) Vägguttag för infällnad
Art.nr 29-2150 Pris 115:-

(4) Kopplingsdosa
Art.nr 29-2200 Pris 64:-

(5) Strömbrytare för kabel
Art.nr 29-2400 Pris 55:-

(6) Strömbrytare, enkel
Art.nr 29-2410 Pris 95:-

(7) Strömbrytare, dubbel
Art.nr 29-2420 Pris 235:-

(8) Strömbrytare, utomhus
Art nr 29-2390 Pris 125:-

(9) Säkringshållare Maxi
Art.nr 29-0013    Pris 185:-

(10) 20A Maxi säkring. 
Art.nr 29-0025 Pris 48:-

(11) 30A Maxi säkring. 
Art.nr 29-0026 Pris 48:-

(12) 50A Maxi säkring.
Art.nr 29-0027 Pris 48:-

(13) Övergång till cigarettändaruttag
Med 12V stickpropp till mobiltelefonladdning mm.
Art.nr 29-2518 Pris 135:-
 
(14) Övergång till cigarettändaruttag
För väggmontering till mobiltelefonladdning mm.
Art.nr 29-2520 Pris 145:-

(15) Kabeltång
För att enkelt avisolera kabel för montering samt pressa kabelskor på kabeln.
Art.nr 29-2600 Pris 65:-

(16) Mätinstrument Multimeter
Mäter laddströmmen (10A) från t.ex solpanelen, batterispänningen 
och strömförbrukning. Bra till felsökning. Levereras med testkablar.
Art.nr 29-2650 Pris 295:-

(17) Batterikabel
2 meter 2x6mm² kabel med kabelsko för montering mellan regulator och batteri.
Art.nr 27-0005 Pris 95:-

(18) Mellankoppling
1 meter 2x6mm² kabel med kabelsko för parallellkoppling av 2 st batterier.
Art.nr 27-0006 Pris 85:-

Mellankoppling (ej bild)
30 centimeter enledare 70mm² kabel för mellankoppling
Art nr 27-0007 Pris 185:- 

Vid installation av 12 volts anläggning bör 12 volts monteringsmaterial användas. Mycket 
av utrustningen som man använder är beroende av att plus och minus kopplas riktigt. 
Kopplas det fel kan apparater förstöras. Kabeln man använder är tvådelad och för att hål-
la isär plus och minus är kabeln ”kodad” antingen genom olika färger eller genom annan 
märkning. Stickproppens tjocka pinne används vanligtvis till plus.
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Lykta LED solcellsdriven

Kraftigt LED lykta med inbyggda batterier, Ni-MH.
Laddas av inbyggd solcell alternativt med 230V adapter som medföljer.
8 st LED 2W. Solcell 2,2W. Brinntid vid fulladdat batteri ca 6 timmar.
Höjd 240 mm.

Art nr 28-4390
Pris 450:-

LED/solcellsprodukter

LED Ugglan HO-HO

Naturtrogen uggla i plast. Solcellsdriven med in-
byggt batteri och rörelsesensor. När något pas-
serar ugglan blinkar lysdiods ögonen. Ugglan ger 
också ifrån sig ett hoande. Håller borta måsar 
och andra ovälkomna fåglar. 
Kan kanske också skrämma andra ovälkomna 
gäster på flykten! Höjd 400 mm bredd 180 mm.

Art.nr 28-7690
Pris 295:-

Solcellsladdare för mobiltelefon

Med hjälp av solen har du alltid laddning till din mobiltelefon.

Mobilladdaren har en solcell som laddar det inbyggda lithium-ion batteriet som i sin tur 
överför energin genom kontrollkretsen till mobiltelefonen. Det innebär att laddning kan 
ske även när man inte har tillgång till solsken. 
Det finns tre olika DC5V utgångar för laddning av mobiltelefoner och andra digitala pro-
dukter.
Lysdioder indikerar laddning samt laddstatus.

Storlek: 11.7 x 7.2 x 1.4cm
Vikt: 0,136 kg

Art nr 28-8050
Pris 295:-
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Våra solpanelspaket kan kombineras med ett armaturpaket.
Paketen är utformade efter olika behovsnivåer. 

Armaturpaket Medel LED

1 st Ljuslist SMD U-Pro
4 st Väggspot 36LED svart
1 st Soft LED

Art.nr 28-8060
Pris 1 595:-

Armaturpaket

Armaturpaket Stort LED

1 st Ljuslist SMD U-Pro
4 st Väggspot 36LED stål
2 st Vägglampa 36LED stål 

Art.nr 28-8070
Pris 1 985:-

Armaturpaket Bas

4 st Opal spot vit
1 st Soft vit
1 st Square

Art.nr 28-8000
Pris  990:-



44

LED lampor (Light Emitting Diode)

2-3.

1.

5.

4.

Väggspot 28-7630 med 
LED SMD 28-0053

Belysningen står för en stor andel av energiförbrukningen i en stuga. Med hjälp av den 
nya LED tekniken kan man spara upp till 90% energi per lampa. Vilket innebär att man 
kan ha fler ljuspunkter, ha fler lampor tända och ändå få ett överskott av energi till TV, 
data och kanske ett 12V kylskåp.

Fördelar med LED
• Mycket lägre energiförbrukning
• Mycket lång livslängd
• Låg värmeutveckling
• Stöttålig
• Miljövänlig – innehåller inte bly eller kvicksilver

Med LED lampor kan du fritt välja armatur eller byta ut gamla typer av glödlampor i be-
fintliga armaturer.

OBS! Alla SW LED lampor är endast för 12V bruk!

(1) LED lampa G4 sockel
12 dioder, 1W
Art.nr 28-0060  
Pris 69:-

(2) LED lampa E14 sockel
12 dioder, 1W
Art.nr 28-0061 
Pris 69:-

(3) LED lampa E27 sockel
12 dioder, 1W
Art.nr 28-0062 
Pris 69:-

(4) LED lampa E14 sockel
27 dioder, 1,5W
Art.nr 28-0063 
Pris 95:-

(5) LED lampa GU10 sockel
36 dioder, 1,8W
Art.nr 28-0065 
Pris 95:-

(6) LED lampa E27 sockel
36 dioder, 1,8W
Art.nr 28-0066
Pris 115:-

6.
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LED SMD / Power LED

Power LED

Power LED är den senaste varianten av LED lampor. Denna typ av LED är väldigt ljusin-
tensiv i förhållande till förbrukad effekt. Ljuset från en Power LED innehåller ingen värme. 
Värme leds bort i form av en värmeavledare bakom dioden vilket möjliggör ett starkare 
ljusflöde.

Power LED lampa G4 sockel
1x1W
Art.nr 28-0071
Pris 85:-

Power LED lampa E14 sockel
1x1W
Art.nr 28-0072
Pris 95:-

Power LED lampa E27 sockel
1x1W
Art.nr 28-0073
Pris 95:-

Power LED lampa E14 sockel
1x3W
Art.nr 28-0074
Pris 95:-

Power LED lampa E27 sockel 
1x3W (vänster bild)
Art.nr 28-0075
Pris 95:-

Power LED lampa E14 sockel 
3x1W
Art.nr 28-0076
Pris 125:-

Power LED lampa E27 sockel
3x1W (höger bild)
Art.nr 28-0077
Pris 125:-

(1) LED lampa E14 sockel 3,0W
Mått: 105x38 mm
Art.nr 28-0052 
Pris 95:-

(2) LED lampa GU-10 sockel 1,8W
Mått 55x50 mm
Art.nr 28-0053 
Pris 95:-

(3) LED lampa E14 sockel 3,5W
Mått: 75x45 mm
Art.nr 28-0051 
Pris 95:-

1.

2.

3.

4.

5.

LED SMD

Ytmonterade LED dioder tar ännu mindre plats och har ytterligare förbättrad ljusstyrka.
Lampans färgtemperatur anges i Kelvin, K. Samtliga lampor har ett varmvitt ljus på 2700K.

(4) LED lampa E27 sockel 3W
Mått: 100x60 mm
Art.nr 28-0055 
Pris 115:-

(5) LED lampa E27 sockel 5W
Mått: 115x63 mm
Art.nr 28-0056 
Pris 145:-

LED lampa G4 sockel 1W
Mått 37x30 mm
Art.nr 28-0054 
Pris 75:-
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6.

7.

8.

9.

2.

1.

3.

4.

5.

LED Armaturer

(1) LED Dimmer
12V / 10W. Vit
Art.nr 29-2430
Pris 685:-

(2) Nova 6-SMD Silver
1W. Inkl distansring. Ø 77 mm.
Art.nr 28-7540
Pris 265:-

(3) Nova 6-SMD Vit
1W. Inkl distansring. Ø 77 mm.
Art.nr 28-7550
Pris 225:-

(4) Taklampa PL72 LED
Taklampa med 72LED. Vit.
Mått: 250x70x35 mm.
Art.nr 28-7610
Pris 275:-

(5) LED SMD ljuslist
Mått 470 x 20 mm. 3,52W. 
Med strömbrytare
Art.nr 28-7520
Pris 495:-

(6) LED Ljuslist Solo
1,2W. Mått: 315x33x18 mm. 
Art.nr 28-7530
Pris 185:-

(7) Tube 6-SMD Vit
1W. 
Art.nr 28-7560
Pris 265:-

(8) Mini MR16LED Krom
1W 18 LED
Art.nr 28-7570
Pris 335:-

(9) Mini MR16LED Vit
1W 18 LED
Art.nr 28-7580
Pris 265:-
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1.

2.

6.

5.

4.

3.

LED Armaturer

(1) Soft LED
0,75W. Mått: 248x64x35 mm.
Art.nr 28-7590
Pris 175:-

(2) Väggspot 36LED stål
Väggspot 1,8W GU10 sockel.
Art.nr 28-7620
Pris 275:-

(3) Väggspot 36LED svart
Väggspot 1,8W GU10 sockel.
Art.nr 28-7630
Pris 275:-

(4) Vägglampa 36LED stål
Vägglampa 1,8W E27 sockel. 
Mått: 165x105x265 mm
Art.nr 28-7640
Pris 295:-

(5) Vägglampa 36LED svart
Vägglampa 1,8W E27 sockel. 
Mått: 165x105x265 mm
Art.nr 28-7650
Pris 295:-

(6) Golvlampa 36LED svart
Golvlampa 1,8W GU10 sockel.
Art.nr 28-7660
Pris 475:-
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Rörelsedetektor 12V

Tekniska data
Spänning DC12V
Tidsfördröjning min 8 sek +/-3sek  
 max 7 min +/- 2min
Ljuskänslighet <3Lux – dagsljus
Detektionsvinkel 360°
Temperaturområde -10 - 40°C
Detektionsavstånd max 12m
Nominell belastning 60W glödlampa  
 30W energisparlampa
Installationshöjd > 3m
Detektionsrörelsehastighet 0,6-1,5 m/s
Luftfuktighet <95% RH
Strömförbrukning 0,45W (statisk 0,1W)
Mått 118,5 x 58,5 mm
Art.nr 29-2500
Pris 155:-

Tekniska data
Spänning DC 12V
Ljuskänslighet <Lux~2000Lux (justerbar)
Tidsfördröjning min 8 sek +/- 3sek  
 max 7 min +/- 2 min
Detektionsvinkel 140°
Temperaturområde -10 - 40°C
Luftfuktighet <95% RH
Installationshöjd >1,8~3,5 m
Strömförbrukning 0,45W (statisk 0,1W)
Detektionsrörelsehastighet 0,6-1,5 m/s
Nominell belastning 60W glödlampa  
 30W energisparlampa
Mått 122 x 81 x 72 mm
Art.nr 29-2510
Pris 185:-

Infraröd Rörelsedetektor för inomhusbruk

Energibesparande strömbrytare med tre inbyggda detektorer som utnyttjar den infra-
röda energin från människan som kontrollsignal källa. Den identifierar automatiskt dag 
och natt.
Tidsfördröjning samt ljuskänslighet kan justeras. Den är enkel att installera och används 
för att styra förbrukare på 12V.

Infraröd Rörelsedetektor för utomhusbruk

Detta är en energibesparande strömbrytare som styrs av den infraröda energin från 
människan.
Den kan täcka ett brett detektionsfält och omedelbart slå på den anslutna belastningen, 
t.ex. belysning. Den kan identifiera dag och natt automatiskt. Enkel installation.
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LED utelampa med rörelsesensor

Solcellsdriven LED utelampa 
med rörelsesensor

En kraftig LED utelampa med 45 st ljusstarka dio-
der. Under dagtid laddas det inbyggda batteriet av 
den separata solpanelen och under natten styr den 
inbyggda rörelsedetektorn lampans på- och avslag. 

1.

2.

3.

Tekniska dataAurinkopaneeli 10V >2,7W
Solpanel  10V >2,7W
Batteri  7,4V >3000mAh litium
Lystid  4,5 timmar
Installationshöjd 1-3 m
Tidsfördröjning min 8 sekunder  
  max 3 minuter
Detektionsavstånd max 15 meter (22°C)
Detektionsvinkel 180°
Temperaturområde -10° - 40° C
Kapsling  IP54
Art.nr  28-4370
Pris  795:-

(1) Utelampa LED med rörelsesensor

Solcellsdriven utomhuslampa med inbyggt batteri. 
LED belysningen tänds i mörker i samband med rörelse. 
Batteriet återladdas med den inbyggda solcellen. 
Strömbrytare 16 LED SMD. Inbyggt Li-ion batteri. Solcell 0,55W
Mått 130x90x70 mm

Art.nr 28-4380
Pris 375:-

(2) LED SMD strålkastare 12V med rörelsesensor

Kraftig strålkastare för utomhusbruk. 10W.
Inbyggd rörelsesensor som styr av och påslag.
Mått: 150x113x90 mm

Art nr 28-4400
Pris 695:-

(3) LED lampa med rörelsesensor 

LED lampa med rörelsesensor 
För inomhusbruk. Drivs med 4 x 1,5V AA batterier (ej inkluderade)
Förbrukning 90mA. Känslighetsområde 5m. Vinkel 120º

Art nr 28-1300
Pris 95:-
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Armaturer

(1) Dimmer 100W/12V
Vit.
Art.nr 29-2440
Pris 595:-

(2) Opal spot. 10W G4
Vit.
Art.nr 28-4310
Pris 215:-

(3) Spot light. 10W G4
Vit.
Art.nr 28-5900
Pris 95:-

(4) Spot light. 10W G4
Brun.
Art.nr 28-5930
Pris 95:-

(5) Soft. 2x5W G4
Vit.
Art.nr 28-6170
Pris 145:-

(6) Square. 10W G4
Vit.
Art.nr 28-4300
Pris 95:-

(7) Rondo. 10W G4
Vit.
Art.nr 28-4200
Pris 110:-
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1.

2.

3.

4.

Armaturer

(1) Taklampa 7W
Tak/vägglampa med 7W E27 lågenergilampa.
Art.nr 28-4330
Pris 125:-

(2) Lysrörsarmatur 2x8W
Aluminium ram. Nylongavlar.
Mått: 410x90x38,5mm
Art.nr 28-4350
Pris 445:-

(3) Utelampa Luna med rörelsedetektor
9W PL-lampa. Inbyggd rörelsedetektor som slår på ljuset 
vid en rörelse inom 3 meter. Justerbar ljustid. IP 54 klassad.
Mått: 300x130x38,5mm.
Art.nr 28-4360
Pris 685:-

(4) Utelampa Klot
10W G4 sockel. Glasfiberförstärkt polyamid.
Art.nr 28-5970
Pris 325:-

Halogen- och lågenergilampor
Halogenlampa med BA 15S sockel 5W
Art.nr 28-0001
Pris 30:-

Halogenlampa med BA 15S sockel 10W
Art.nr 28-0016
Pris 30:-

Halogenlampa med G4 sockel 5W
Art.nr 28-0024
Pris 15:-

Halogenlampa med G4 sockel 10W
Art.nr 28-0025
Pris 15:-

Lysrör 8W
Art.nr 28-0014
Pris 45:-
 
Halogenglödlampa 10 W Stor glob E27
Art.nr 28-0030
Pris 87:-

Liten glob E14
Art.nr 28-0032
Pris 73:-

Liten glob E27
Art.nr 28-0031
Pris 73:-

Du kan 
ansluta lampan 

till rörelsesensor

- Spara energi!
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PL Lampor

PL lampa av lågenergityp

7W E27 sockel spirallampa 
Art.nr 28-0092
Pris 69:-

11W E27 sockel spirallampa 
Art.nr 28-0093
Pris 69:-

7W E14 sockel 
Art.nr 28-0087
Pris 69:-

7W E27 sockel 
Art.nr 28-0088
Pris 69:-

11W E14 sockel 
Art.nr 28-0089
Pris 69:-

11W E27 sockel 
Art.nr 28-0090
Pris 69:-

13W E27 sockel 
Art.nr 28-0091
Pris 69:-

15W E27 sockel 
Art.nr 28-0028
Pris 69:-

LED produkter

LED tekniken kan tack vare sin extremt låga strömförbrukning användas i många 
sammanhang.

Brygg/altanbelysning Solar marker light 
Solcellsdriven punktbelysning för bryggor, altaner, gångvägar och liknande. 
Utanpåliggande montering.Tänds automatiskt vid skymning. 
Inbyggt batteri som laddas under dagen. Enkel installation, 
ingen kabeldragning. Tålig lågprofilskonstruktion.
• 6 st högintensitets dioder
• Pressgjuten konstruktion med aluminium yta
• Ni-Mh batteri 800mAh 1,2V
• Upp till 8 timmars lystid efter fulladdning
• Mått: 108 x 97 x 25 mm.

Art.nr 28-7670
Pris 195:-



Köket i stugan

Gasol i stugan 

Vare sig du har vanligt elnät eller inte så 
är gasol den optimala lösningen för mat-
lagning.
Se bara vilka spisar som används i res-
taurangköken!
Möjligheten att snabbt kunna justera lå-
gan och värmen, utmärkt prestanda och 
användarvänligheten gör att fler och fler 
även väljer gasol även till hemmaköket.

Precis som hemma spelar köket en viktig 
roll för en trevlig vistelse i stugan. I stu-
gan har man också mera tid att laga mat, 
grilla, äta utomhus, umgås och njuta av 
ledigheten.
Maten måste kunna förvaras på ett hy-
gieniskt och säkert sätt och tillagningen 
skall kunna genomföras på ett bra sätt. 
Rinnande vatten, gärna också varmt, kan 
vara ett rimligt krav.
Detta går att få, och lättare än man tror, 
även i stugor utan anslutning till elnätet.

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter 
för dessa behov. Vare sig du har ett rym-
ligt och stort kök eller ett litet pentry har 
vi produkter som passar till dessa olika 
behov. 
Vi har golvspisar i full skala och även min-
dre varianter för att ställa på bänk där ut-
rymmet är begränsat, om man ändå vill 
ha en anständig standard. Infälld häll och 
separat ugn som kan placeras i praktisk 
arbetshöjd.

Gasolkylskåp är den traditionella lösning-
en i stugan för att förvara mat och dryck. 
Absorptionstekniken är en pålitlig och 
praktisk lösning. Det är bara att se till att 
man har tillräckligt med gasol i flaskan.
På senare år har elektriska kylskåp med 
kompressorteknik blivit mycket populära. 
Kompressorkylskåp kyls snabbt ner och 
tillsammans med solpaneler är energiför-
sörjningen inget problem under sommar-
halvåret.
Vi har ett brett utbud av gasolkylskåp 
samt boxar och kylskåp för eldrift. 
Se sidorna 60-72.

Köket och dess vattensystem finns på 
VVS sidorna 85-90. 
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SW Gasolspisar

SW Gasolspisar är perfekta spisar 
för matlagning i stugan. 

Golvmodellerna finns i tre storlekar, 50, 60 respek-
tive 90 cm breda. I 50 cm bredd finns färgerna vit, 
svart och rostfri. I 60 cm finns vit och rostfri samt 90 
cm spisen som är i ett rostfritt utförande.
Samtliga är utrustade med 4 gasollågor och termo-
statstyrd ugn. Ugnen har grillelement som förutom 
grillning ger möjlighet att växla mellan under- och 
övervärme.
Spisarna levereras med lock i metall som ger extra 
utrymme i köket när spisen inte används och skyd-
dar även mot t.ex. fettstänk mot väggen vid matlag-
ning. Locket kan också enkelt tas bort.

SW Gasolspis, 50 cm, vit
Art nr 11-2170
Pris 4 850:-

SW Gasolspis, 50 cm, svart
Art nr 11-2260
Pris 4 950:-

SW Gasolspis, 50 cm, rostfri
Art nr 11-2190 
Pris 5 950:-

Produkt SW 50 
Mått, cm, HxBxD 85 x 50 x 58,5
Effekt brännare: 
Höger fram 850W 
Höger bak 1500W 
Vänster fram 2300W 
Vänster bak 1500W 
Effekt ugn undervärme 2200W 
Effekt ugn övervärme 1900W 
Vikt 40 kg 



SW gasolspisar och 12V köksfläkt 

SW Kökspis 60 cm

En rymlig och rejäl spis med stor ugn när stan-
dardmåttet är 60 cm.
Termostatstyrd ugn som också har grillele-
ment. Det praktiska locket kan också enkelt 
tas bort.

ø 120 mm

SW Gasolspis, 60 cm, vit
Art nr 11-2180
Pris 5 650:-

SW Gasolspis, 60 cm, rostfri
Art nr 11-2140
Pris 6 450:-

Produkt SW 60
Mått, cm, HxBxD 85 x 57 x 58,5
Effekt brännare: 
Höger fram 850W
Höger bak 1500W
Vänster fram 2300W
Vänster bak 1500W
Effekt ugn undervärme 2200W
Effekt ugn övervärme 1900W
Vikt 45 kg

SW köksfläkt 12V

Köksfläkt för utsug av matos i stugköket eller på andra platser där 12V finns tillgängligt.
Köksfläkt i traditionell design. Finns i två storlekar, 50 respektive 60 cm bredd. 

* Inbyggd fläkt på 12V 18W
* Kapacitet 210 m³ per timme
* Inbyggd belysning med 2 x 2W LED spot
* Färg vit
* Mått 50 cm bredd: 500 x 480 x 147. Vikt 5,8 kg
* Mått 60 cm bredd: 600 x 480 x 147. Vikt 6,4 kg
* Diameter för utsugslang: 120 mm

Köksfläkt 12V. Vit. 50 cm
Art.nr 23-2700
Pris 1 250:-

Köksfläkt 12V. Vit. 60 cm
Art.nr 23-2800
Pris 1 395:-
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SW Bänkspis gasol 4-lågig

Spis med full kapacitet och kompakt format

Idealiskt för stugkök där utrymmet är begränsat. Den är utrustad med 4 rejäla lågor samt 
ugn med undervärme och grillelement. Bänkspisen levereras med plåtlock som skyd-
dar mot fettstänk vid matlagning och ger ett bra extra utrymme i köket när spisen inte 
används. Locket kan enkelt tas bort.

Produkt SW Bänkspis vit

Färg Vit
Mått, HxBxD 45x50x55 cm
Effekt brännare: 
Höger fram 2300W
Höger bak 1500W
Vänster fram 850W
Vänster bak 1500W
Effekt ugn undervärme 2200W
Effekt ugn övervärme 1900W
Vikt 19 kg
Art nr  11-2200
Pris    3 450:-
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SW Elegance 90 cm spis

För de större behoven och när kraven är högt ställda på kapacitet vad gäller mat-
lagning kan vi erbjuda en kvalitetsspis med hela 5 brännare och stor ugn.

Överdelen är i rostfritt utförande och ett glaslock ger extra utrymme när spisen inte an-
vänds och skyddar mot väggen vid matlagning. Locket kan enkelt tas bort. Sidorna är 
silverfärgade. Ugnen har både över- och undervärme för bästa resultat. Den mittersta 
brännaren är en wok-brännare på hela 3,6kW. Fötterna är justerbara. Kokkärlshållarna 
är tillverkade i gjutjärnsgaller.

Produktfakta  SW Elegance 90 cm
Färg  Överdel i rostfritt
  Övrigt silverfärg
Mått (hxbxd)  85 x 90 x 60 cm
Wok-brännare 3,6kW
Vänster fram  1,5kW
Vänster bak  1,5kW
Höger fram  0,85kW
Höger bak  2,3kW
Ugn, undervärme 4,5kW
Ugn, grill  3,0kW
Vikt  59,5 
Art nr  11-2280
Pris  9 900:-
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SW gasolhällar och gasolugn

SW Gasolugn

SW Gasolugn levereras i vitt utförande. Ugnen har både över- och undervärme. 
Belysningen i ugnen är på 230V men kan utnyttjas med hjälp av en omformare i stuga 
utan el.

Ugnseffekt undervärme: 2200W
Grilleffekt övervärme: 1900W

Mått: 600 x 594 x 555 mm (HxBxD)
 
SW Gasolugn vit.
Art.nr 11-2250
Pris 4 950:-

SW Inbyggnadshäll

SW gasolhällar kan elegant fällas in i bänk för praktisk montering. 
Gasolhällen finns i vitt och rostfritt och har 4 gasollågor. Utrustade med elektrisk tänd-
ning 230V eller tänds med tändare eller tändstickor.
Mått: 35 x 550 x 490 mm (HxBxD)

SW gasolhäll 4-lågig, vit
Art.nr 11-2230
Pris 2 295:-

SW gasolhäll 4-lågig, rostfri
Art.nr 11-2240
Pris 2 495:-

Inbyggnadshäll DéLonghi

Rostfri inbyggnadshäll 30 cm
• En gasbrännare 3500W
• Emaljerade hällgaller
• Elektrisk tändning 230V.
• Inbyggd tändsäkring
• Mått: 30 x 288 x 510 mm (HxBxD)
Art.nr 11-0830
Pris 2 460:-

Rostfri inbyggnadshäll 30 cm
• Två gasbrännare
• Emaljerade hällgaller
• Elektrisk tändning 230V.
• Inbyggd tändsäkring
• Mått: 30 x 288 x 510 mm (HxBxD)
Art.nr  11-0810
Pris 2 660:-

IF 46 Pro

Rostfri inbyggnadshäll 60 cm
• Fyra gasbrännare, varav en wok
• Gjutjärnsgaller
• Elektrisk tändning 230V.
• Inbyggd tändsäkring
• Mått: 30 x 580 x 500 mm (HxBxD)
Art.nr 11-0800
Pris 5 750:-
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Gasolkök för bänk

Wok-kök

Wok-kök med kraftig brännare på 5,5kW.
Tillverkat av lackerad stålplåt.
Brännare i mässing.
Förbrukning vid full effekt 400 gr/h.
Anslutet gastryck 30mbar.
Inbyggd tändsäkring.
Mått 400 x 400 mm
Vikt 4,2 kg
Art nr 11-1930
Pris 795:-

Stek-grillhäll

Passande till wok-kök 11-1930
Tillverkat i gjutjärn.
Mått 380 x 380 mm
Vikt 6 kg
Art nr 11-1940
Pris 395:-

Spishällar i robust utförande, tillverkade av emaljerad, galvaniserad stålplåt. Brännare av mässing. Avtagbart lock som även skyddar väg-
gen mot stänk. Inbyggd tändsäkring stänger automatiskt av gastillförseln om lågan skulle slockna. Anslutet gastryck 30 mbar.

Spishäll 3 gaslågor
Effekt Watt
Gaslåga 1: 1900
Gaslåga 2: 1300
Gaslåga 3: 800
Storlek: 320x590x105 mm
Vikt 4 kg
Art nr 11-1300
Pris 1 595:-

Spishäll 2 gaslågor
Effekt Watt
Gaslåga 1: 1900
Gaslåga 2: 1300

Storlek: 290x500x95 mm
Vikt 3,2 kg
Art nr 11-1400
Pris 1 145:-

Spishällar Lincar Eco 2-3 gaslågor

I vitemaljerat utförande med två eller tre gaslågor. Levereras med skyddslock 
och kromade kastrullhållare. Inbyggd tändsäkring stänger av gastillförseln om 
någon låga skulle slockna. Anslutet gastryck 30mbar.

Spishällar Lincar Pro 1–3 gaslågor

Spishäll 1 gaslåga
Effekt Watt
Gaslåga 1: 3200
Storlek 260x300x115 mm
Vikt 2,8 kg
Art.nr 11-1610
Pris 1 090:-

Spishäll 3 gaslågor
Effekt Watt
Gaslåga 1: 3200
Gaslåga 2: 1600
Gaslåga 3: 800
Storlek 390x600x125 mm
Vikt 6,8 kg
Art.nr 11-1210
Pris 2 295:-

Spishäll 2 gaslågor
Effekt Watt
Gaslåga 1: 3200
Gaslåga 2: 1600
Storlek 300x480x115 mm
Vikt 4,7 kg
Art.nr 11-1710
Pris 1 690:-
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SW 60 Combi / SW 100 gasolkylskåp

SW Combi är ett tystgående absorptionskylskåp som ger dig möjlighet att använda 12 
volt, 230 volt eller gasol som energikälla. Inredningen i både skåp och dörr är justerbar, 
och det medföljer två små skålar för isbitar. Dörren har plats för 1,5 liters flaskor och 
skåpet rymmer totalt 60 liter. Kylskåpets ytterhölje är utfört i lackerad stålplåt. Valet av 
energikälla görs  enkelt på kontrollpanelen på framsidan av kylskåpet. 

OBS!
Detta är ett absorptionskylskåp som i första hand 
används med gasol som energikälla.
Eldriften är avsedd för t.ex. husvagnar och husbilar.
I stugor där strömförsörjningen är baserad på 12V 
med solpaneler och/eller vindkraftverk är gasoldrift 
det enda alternativet. Eldrift innebär en mycket hög 
strömförbrukning och är inte realistiskt. Önskar man 
eldrift av kyl eller frys i stugan med 12V skall kom-
pressorkyla användas. Se våra kompressordrivna 
kylskåp och boxar.

Tekniska data
Volym: 60 liter
Mått: 655 x 490 x 485 mm (hxbxd)
Vikt: 19 kg
Temperatur: 0-10° (20-25° under omkringliggande 
temperatur)
Gasolförbrukning: max 18 gram/timme
Effektförbrukning: 100W (12 eller 230V)
Art.nr 10-5250
Pris 3 995:-

Tekniska data
Volym:  90 liter kylskåp 
+ 10 liter frysfack
Mått: 755 x 540 x 565 mm (hxbxd)
Vikt: 32,5 kg 
Temperatur: 0-10° i kyl och -12° 
i köldfack
Gasolförbrukning: i genomsnitt 15 gram/timme
  max 22-28 gram/timme
Art.nr 10-5050
Pris 6 495:-

Ny modell!

SW 100 Gasolkylskåp

Ett elegant och väldesignat kylskåp med effektiva mått för det moderna stugköket. Skå-
pet kan placeras fristående eller under bänk. Utrustat med termostatstyrning och piezo-
elektrisk tändning. Det finns gott om placerings möjligheter i skåpet och dörren. Ett 10 
liters kylfack finns för förvaring av frysvaror.
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SW 110 Gasolkylskåp

Ett elegant och väldesignat kylskåp med effektiva mått för det moderna stugköket. Skå-
pet kan placeras fristående eller under bänk. Utrustat med termostatstyrning och piezo-
elektrisk tändning. Det finns gott om placerings möjligheter i skåpet och dörren. 
Ett 10 liters kylfack finns för förvaring av frysvaror.

Tekniska data
Volym: 100 liter kylskåp + 10 liter frysfack
Mått: 885 x 470 x 560 mm (hxbxd)
Vikt: 35 kg
Temperatur: 0-10°C i kyl och -12°C i frysfack
Gasolförbrukning: i genomsnitt 15 gram/timme
  max 22-28 gram/timme
Art.nr 10-5200
Pris 6 950:-
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Modern design och med stora utrymmen! Kylskåpen har ett modernt och tilltalande utse-
ende med rundade hörn, funktionella dörrhandtag samt greppvänliga reglage och med 
flamindikator som standard. Mycket god isolering för bättre ekonomi. Praktisk inredning 
och generösa utrymmen ger mycket god plats till förvaring av de flesta typer av förpack-
ningar. Kylskåpen är utrustade med invändig belysning och omhängningsbara dörrar. 
Frysfacket i modell T171 har en isolerad lucka med tätningslist. TAVERs gasolkylskåp är 
termostatreglerade och försedda med piezotändning för enkelt handhavande och drift. 
Kylskåpen är försedda med tändsäkring vilket innebär att gastillförseln stängs av om 
lågan av någon anledning skulle slockna.

Taver 180 gasolkylskåp

Tekniska data
Volym: 180 liter varav 20 liter frys
Mått: 1180 x 540 x 690 mm (hxbxd)
Vikt: 49 kg
Temperatur: 0-10° kyl och -12° frys
Gasolförbrukning: 12-21 gram/timme
Art.nr 10-8200
Pris 11 990:-

Taver 235 gasolkylskåp

Tekniska data
Volym: 235 liter varav 44 liter separat frysbox
Mått: 1550 x 540 x 690 mm (hxbxd)
Vikt: 57 kg
Temperatur: 0-10°C kyl och -18°C frys
Gasolförbrukning: 14-28 gram/timme
Art.nr 10-8300
Pris 14 590:-

Taver 180/235 gasolkylskåp

TILLVERKAT I EUROPA!
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Dometic gasolkylskåp

Dometic 97 ltr. 

Kylskåp på 97 liter varav 10,5 liter separat köldfack. Manöverpanel i överkant. 
För gasol eller 230V drift. Piezotändning och automatisk flamvakt.

Tekniska data
Mått: H 859 B 531 D 558 mm
Vikt: 33 kg
Färg: Vit
Gasolförbrukning 18 gr/h
Art nr 10-7200
Pris 10 995:-

Dometic 146 ltr.

Skåpet har 131 ltr kyldel och 15 ltr frys. Den praktiska inredningen har plats för mat till en 
hel familj även under längre vistelser i stugan. 
Invändig batteribelysning ger god översikt även under mörka kvällar. 

Tekniska data
Mått: H 1176 B 592 D 673
Vikt: 58 kg
Färg: Vit
Gasolförbrukning 17 gr/h
i genomsnitt
Art.nr 10-7100
Pris 13 750:-

Dometic 224 ltr.

Ett stort och rymligt kylskåp på totalt 224 liter med ett separat 47 liters frysfack. Med 
detta kylskåp har en stor familj gott om plats för mat även under längre vistelser i stugan. 
Invändig batteribelysning ger god översikt även under mörka kvällar.

Tekniska data
Mått: H 1613 B 592 D 673
Vikt: 76 kg
Färg: vit
Gasolförbrukning 21 gr/h
i genomsnitt
Art.nr 10-7000
Pris 15 850:-

Dometic RF60

Ett prisvärt absorptionskylskåp som kan drivas med både 12 volt, 230 volt och gasol.

Tekniska data
Totalvolym 61 liter varav 56 liter är kylvolym.
Färg: vit
Vikt: 26 kg
Mått: H 615 x B 486 x D 490 mm
Gasolörbrukning: 14-16 gr/h
Art nr 10-8600
Pris 4 995:-
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Monteringsmaterial Gasol 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. 12.

13.

14-16.

17-18.

19-20,
21.

22.

(1) Avstängningsventil med 3 uttag 8mm.
Art.nr 19-0510
Pris 595:-

(2) Avstängningsventil med 2 uttag 8 mm.
Art.nr 19-0506
Pris 495:-

(3) Avstängningsventil med 1 uttag 8 mm.
Art.nr 19-0503
Pris 245:-

(4) Avstängningsventil T 8 mm.
Art.nr 19-0504
Pris 295:-

(5) Slangklämma. Paket med 5 st.
Art.nr 19-0302
Pris 65:-

(6) Gummiklammer för 8mm rör.  
Paket med 5 st.
Art.nr 19-0203
Pris 85:-

(7) Övergång slang till rör 8mm 
med väggfäste.
Art.nr 19-0500
Pris 79:-

(8) T-koppling 8 mm.
Art.nr 19-0501
Pris 152:-

(9) Vinkelkoppling 8 mm.
Art.nr 19-0605
Pris 119:-

(10) Skarvkoppling 8 mm.
Art.nr 19-0606
Pris 87:-

(11) Blindplugg 8 mm.
Art.nr 19-0514
Pris 15:-

(12) Instickshylsa för 8 mm rör. 
Paket med 5 st.
Art.nr 19-0204
Pris 45:-

(13) Slangsockel 8mm.
Art.nr 19-0515
Pris 32:-

(14) Läckindikator rör till rör 8 mm.
Art.nr 19-0516
Pris 895:-

(15) Läckindikator slang till rör 8 mm.
Art.nr 19-0517
Pris 895:-

(16) Läckindikator slang till slang 8 mm.
Art.nr 19-0508
Pris 895:-

(17) Gasolslang 8 mm. 
Per meter
Art.nr 19-0300
Pris 39:-

(18) Gasolslang 8 mm.
Rulle med 50 meter.
Art.nr 19-0310
Pris 1 495:-

(19) Kopparrör 8 mm. 
Per meter
Art.nr 19-0200
Pris 79:-

(20) Kopparrör 8 mm. 
Rulle med 50 meter.
Art.nr 19-0210
Pris 3 295:-

(21) Gaständare
Elegant modell i rostfrit
Art.nr 19-0520
Pris 95:-

(22) Övergång rör / 
slang med 2 uttag för slang
Art.nr 19-0518
Pris 195:-
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Monteringsmaterial Gasol

(1) Reducerventil gasol
Reducerventil för P6/PK/P11 flaskor 30 mbar. 
Kapacitet 1,5 kg/timme
Art.nr 19-0400
Pris 129:-

Reducerventil gasol 3 kg kapacitet (ej bild)
När gasolförbrukarna är många behövs en större reducerventil för att ge full kapacitet.
För 30mbar. Kapacitet 3 kg/timme
Art nr 19-0440
Pris 695:-

(2) Automatiskt omkastarsystem
Skiftar från tom flaska till reservflaska automatiskt.
Levereras komplett med 30 mbar regulator 
med 1,5 kg max kapacitet/timme.
Uttag för 8 mm rör.
Art.nr 19-0511
Pris 1 995:-

(3) Gasollarm 12V
Indikerar om gasolläckage har skett. 
Avger ljud- och ljussignal.
Mått:115 x 72 x 41 mm.
Art.nr 19-0570
Pris 295:-

(4) Gasvarnare Flow stop
Gasvarnare med automatisk avstängningsventil.
FLOW STOP är ett GasAlarmSystem för gasol, naturgas och stadsgas. Larmet är fram-
taget utifrån de krav man som husvagn/husbil-, båt- eller stugägare skall ha rätt att ställa 
på ett säkert, funktionellt och enkelt gasvarningssystem. Ett larm som inte bara piper och 
blinkar utan också stänger av gasen i händelse av läckage.
Av säkerhetsskäl och för att spara ström är ventilen konstruerad så att den varken i 
öppet eller stängt läge drar någon ström, ventilen stänger när larmenheten har indikerat 
en gasläcka. En förprogrammerad strömpuls på 0,5 sek stänger ventilen via en 5 m lång 
kabel som är ansluten till larmcentralen och samtidigt startar ett ljus och ljudlarm. Ström-
försörjning: 12 V DC, anslutning 1/2”. Max strömförbrukning:
40 mA. Alarm: Ljud >85 db + blinkande rött ljus.
Art.nr 19-0550
Pris 990:-

(5) Läckspray
Art.nr 19-0600
Pris 85:-

2.

3.

4.

1.

5.

Skåp för gasolflaskor

Skåp för utomhusplacering av gasolflaskor. 
Rymmer 2 st 11 kg gasolflaskor.
Kan förses med lås. Levereras omonterat.
Mått: 760 x 760 x380 mm. Vikt 27 kg.
Art.nr 19-1100
Pris 1 995:-
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12V kompressor kyla

12 V kompressor kyla
Med hjälp av solpaneler och batterier 
är 12V kompressor kylskåp ett realis-
tiskt och attraktivt alternativ till gasol-
kylskåp. Gasolkylskåp använder den 
s.k. absorptionstekniken för att skapa 
kyla. Det är en ganska långsam pro-
cess och framförallt energikrävande. 
Många absorptionskylskåp finns i 
kombinerat utförande med både gasol 
och el. Dessa är avsedda för mobilt 
bruk i husvagnar och husbilar. I stu-
gor som använder solpaneler är det 
inte möjligt att använda eldrift pga. 
den stora energiförbrukningen. Man 
är hänvisad till enbart gasoldriften.

Kompressorkyla på 12V är en snabb 
process och kylskåpet blir ganska ome-
delbart kallt. Det är viktigt att noga be-
räkna hur länge, hur ofta och när under 
året kylskåpet kommer att vara i drift. 
Även om 12V kylskåpet är energieffektivt 
så kommer det att bli den dominerande 
förbrukaren i en solpanelsanläggning. 
När man beräknar förbrukningen är det 
viktigt att tänka på att den omgivande 
temperaturen mycket starkt påverkar en-
ergiåtgången. De värden som anges är 
vanligen vid +20°. Vid förhöjda tempera-
turer påverkas förbrukningen dramatiskt. 
Även hur man använder skåpet påver-
kar, dvs hur ofta man öppnar dörren, hur 
mycket varma matvaror man lägger in 
osv. 
Generellt sett kan man räkna med att ett 
normalstort (110 liter) kylskåp förbrukar 
mellan 30 och 50 Ah per dygn.
Vill man som alternativ använda 230V 
kylskåp med hjälp av omformare måste 
man komma ihåg att omformaren också 
har en ”egen” förbrukning förutom själva 
kylskåpets.
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12V kompressor kyla

SW60 12V kompressorkylskåp

Ett kylskåp där utrymmet är begränsat men man vill utnyttja den miljö- och energimäs-
siga fördelen med elektriskt kompressorkylskåp. Om behovet av kylskåp främst är under 
sommarhalvåret kan ett litet 12V kylskåp drivas med en begränsad solecellsanläggning.
Man slipper släpandet med gasolflaskor och har en trygg och säker energiförsörjning med 
hjälp av solen. Energiförbrukningen är mycket beroende på omkringliggande temperatur.
Vid ca 20° i luften är förbrukningen ca 1 Amp/timme.

SW 110 liters kylskåp kompressor 12 V 

SW 110 liters kylskåp är miljömässigt det bästa alternativet för att få en bra kylskåps-
standard till stughushållet. Kylskåpet drivs på 12V vilket kan försörjas med 100 % förny-
elsebar solenergi! 
Kylskåpet är väl anpassat för att användas i stuga men kan även användas till båtar, 
husvagnar och husbilar. Skåpet har en totalvolym på 110 liter varav 10 liter är köldfack.
Den genomsnittliga energiförbrukningen för kylskåpet är 1,2 till 2 A per timme, beroende 
på användning och omkringliggande temperatur.
Rent generellt kan rekommenderas minst en solpanel på ca 160W och en batterikapacitet 
på 2x246Ah eller mer. Exakt dimensionering beror på övriga energiförbrukare i systemet. 

Tekniska data
Volym: 50 liter kylskåp och 10 liter köldfack
Temperatur: 0-10° i kylskåp och -15° i köldfack
Mått: 590 x 485 x 490 mm (hxbxd)
Vikt: 21 kg
Art.nr 22-1690
Pris 6 950:-

Kom ihåg!

Tillräckligt
grova kablar

Tekniska data
Volym: 100 liter kylskåp och 10 liter köldfack
Temperatur: 0-10° i kylskåp och -15° i köldfack
Mått: 815 x 470 x 535 mm (hxbxd)
Vikt: 25 kg
Art.nr 22-1600
Pris 8 250:-
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12V kompressor kyla

Ett miljömässigt 
bra val!

SW92 12V kompressorkylskåp med välutnyttjade kompakta mått för stugan och 
dessutom ett miljömässigt bra val!

SW92 är med sitt kompakta format ett mycket rymligt kylskåp att använda i stugan.
Totalvolymen är 92 liter varav hela 12 liter är ett köldfack. Kylskåpet är mycket lämpligt att 
använda i ett solpanelssystem. Vi rekommenderar att batteribankens storlek är på minst 
2 x 246Ah AGM batteri och att solpanelen inte är mindre än 160W.
Elförbrukningen beror främst på 3 faktorer, hur mycket dörren öppnas, den omgivande 
temperaturen samt mängden varma matvaror som placeras i skåpet.
Ett 12V kylskåp är alltid att föredra före ett 230V kylskåp i stugan utan el. Driften sker 
direkt från batteriet utan några förluster via en omformare.

• Effekt 60W. Gångtid minst 25-35%= 
  1,3 – 1,8A per timme i snitt
• Inbyggt underspänningsskydd som slår 
  av vid för lågt batteri
• Temperatur kylskåp 0-10º
• Kan drivas med både 12 eller 24V
• Mått (h x b x d)  815 x 475 x 470 mm
• Vikt 23 kg
Art nr 22-2000
Pris 7 995:-

KYLSKÅP
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12V kompressor kylskåp

Elförbrukningen beror främst på 3 faktorer, 
hur mycket dörren öppnas, den omgivande 
temperaturen samt mängden varma matva-
ror som placeras i skåpet.

Ett 12V kylskåpet är alltid att föredra före ett 
230V kylskåp i stugan utan el. Driften sker 
direkt från batteriet utan några förluster via 
en omformare.

12V kompressor kylskåp

SW 176 är ett mycket stort elektriskt kylskåp med väl tilltagen frysdel. Skåpet är på 
totalt 176 liter varav frysdelen är på hela 76 liter.

Detta kylskåp är avsett för de större behoven och framför allt när behovet av fryskapacitet 
är stort. Perfekt för jägaren, fiskaren eller bärplockaren som snabbt vill frysa in sin skörd. 
Belysning finns i kylskåpsdelen.
Skåpet är avsett för solpanelsdrift men kräver en noggrann dimensionering. Vi rekom-
menderar minst en batteribank på 750Ah och en solpanelsyta på minst 300W. Dimen-
sioneringen är helt beroende av när och hur ofta man använder skåpet. Skall det också 
vara i drift under höst och vinter bör anläggningen kompletteras med vindkraft och/eller 
elverk med laddare.

* Effekt 72W. Gångtid minst 40-50% = 2,4 - 3A per timme i snitt
* Inbyggt underspänningsskydd som slår av vid för lågt batteri
* Temperatur kylskåp 0-10º, frysfack ner till -18º
* Kan drivas både med 12 eller 24V
* Mått (h x b x d) 1450 x 530 x 500 mm
* Vikt 43 kg

Art nr 22-2200
Pris 10 950:-

SW 142 är ett stort och rejält elektriskt kylskåp för den större familjen. Skåpet är 
på hela 142 liter varav 47 liter är ett separat frysfack.

Kylskåpsdelen rymmer ordentligt med mat och i frysdelen kan glass och andra frysvaror 
förvaras och is produceras. Belysning i kylskåpsdelen underlättar vid svag ljus.
Skåpet är designat för höga temperaturer och för en effektiv energiekonomi.
Kylskåpet är lämpligt för solcellsdrift. Vi rekommenderar minst ca 500Ah batteri samt 
200W solpanelsyta. Förbrukningen är avhängig det individuella användandet samt om-
kringliggande temperatur. Skall kylskåpet användas under höst och vinter bör anlägg-
ningen kompletteras med vindkraftverk och/eller elverk med laddare.

* Effekt 72W. Gångtid minst 30-40% = 1,8 – 2,4A per timme i snitt
* Inbyggt underspänningsskydd som slår av vid för lågt batteri
* Temperatur kylskåp 0-10º, frysfack ner till -18º
* Kan drivas både med 12 eller 24V
* Mått (h x b x d) 1265 x 475 x 470 mm
* Vikt 32 kg

Art nr 22-2100
Pris 9 975:-

STORT KYLSKÅP
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Kompressor frys/kylboxar
12/24 och 230V 

En helt ny serie frys- och kylboxar speciellt lämpade för solpanelsdrift. Frys- och 
kylboxarna kännetecknas av modern design, låg strömförbrukning och ljudnivå 
samt snabb och effektiv nedkylning.

Kylboxarna är perfekta att använda i stugan, bilen, båten, husbilen eller på andra platser 
där behov av extra eller mobil kyla finns. Boxarna kan alternativt användas som frysbox 
ända ner till minus 18º eller som kylbox. Hastigheten på kompressorn kan varieras och 
därmed en snabbare nedkylning om man så önskar. Eftersom boxarna alternativt kan 
drivas på 12/24V eller 230V kan man ha en obruten kylkedja hemifrån, via bilen och 
sedan till stugan där solpanelerna tar över laddningen. Boxarna kan enkelt transporteras 
tack vare rejäla handtag och som tillbehör till de mindre boxarna finns en skyddsväska. 
Denna skyddar mot slitage av boxen samt ger en extra isolering.

Skyddsväska till 25 och 35 liters boxar
Praktisk skyddsväska som förhindrar slitage vid 
transport samt ger extra isolering och därmed 
lägre strömförbrukning.

Skyddsväska för DC-25P 25 ltr box
Art nr 22-1745
Pris 295:-

Skyddsväska för DC-35P 35 ltr box
Art nr 22-1755
Pris 350:-

Tekniska data DC-25P  DC-35P
Nettovolym 25 liter  35 liter
Spänning 12/24 eller 230V 12/24 eller 230V
Temperatur -18º - +10º -18º - +10º
Förbrukning, genomsnitt* 0,7 – 1,5A (12V) 0,8 – 1,6A (12V)
Mått (hxbxd) 533 x 390 x 340mm 533 x 485 x 340mm
Vikt 18 kg 21 kg
Art nr 22-1740 22-1750
Pris 4 295:- 4 595:-
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Kompressor frys/kylboxar
12/24 och 230V

Rymliga och rejäla frys/kylboxar på hela 62 respektive 82 liter för de större be-
hoven.

Boxarna är utrustade med en tydlig och lätthanterlig LCD display och kontrollpanel på 
sidan. Handtagen är extra förstärkta på dessa modeller för att underlätta vid transport. 
Trots sin stora volym har dessa boxar en låg energiförbrukning som lämpar sig mycket 
väl för solpanelsdrift.

Tekniska data DC-62 DC-82
Nettovolym 62 liter 82 liter
Temperatur -18° - +10° -18° - +10°
Spänning 12/24 eller 230V 12/24 eller 230V
Strömförbrukning* 0,9 – 1,8 A(12V) 1,2 – 2 A (12V)
Mått (hxbxd) 448x780x455 mm 546x780x455 mm
Vikt 33 kg 39 kg
Art.nr 22-1670 22-1680
Pris 7 495:- 8 595:-
* Förbrukning är vid +5º i boxen och beroende på omkringliggande 
temperatur 

Kan användas
som både 

kyl eller frys!

    KYLBOX
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Frys / kylbox 12V

SW90 är en mycket välisolerad och energieffektiv box som kan användas både 
som kyl eller frysbox.

SW90 kan ställas in för önskad temperatur. Kan användas som en reguljär kylbox eller 
när behovet finns som en effektiv frysbox. Förutom den goda isoleringen och effektiva 
kompressorn så innebär öppnandet av boxen att kylan inte ”rinner ut”. Andra faktorer att 
ta hänsyn till vid dimensionering är den omkringliggande temperaturen samt mängden av 
varma varor som placeras i boxen.
Vår grundrekommendation för dimensionering av elsystemet är minst 500Ah batterika-
pacitet samt minst 135W i solpanelsyta. Skall boxen användas under höst och vinter bör 
anläggningen förstärkas.

• Nettovolym 90 liter 
• Effekt 60W. Gångtid minst 20-40% = 1 – 2A per timme i snitt
• Inbyggt underspänningsskydd som slår av vid för lågt batteri
• Temperatur  -18º - +10º
• Kan drivas både med 12 eller 24V
• Mått (h x b x d) 835 x 575 x 535 mm
• Vikt 25 kg

Art nr 22-2300
Pris 8 950:-

    KYLBOX
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Värme

Wallas – värmesystem

Vill man kunna utnyttja sin stuga även under vinterhalvåret behövs ett 
säkert och flexibelt värmesystem. Wallas är en dieselkamin som upp-
fyller dessa krav. Den effektiva förbränningen och låga strömförbruk-
ningen gör att en Wallas kamin kan vara i drift under långa tider utan 
att bränsle eller batteri tar slut. Investeringskostnaden är rimlig jämfört 
med andra värmesystem och driftskostnaden är mycket låg.
Eftersom förbränningen inte påverkar rumsluften kan den användas 
överallt och även i sovrummet. 
Förutom dessa fördelar får man den unika möjligheten att kunna slå 
på värmen via mobiltelefonen och på så sätt komma till en redan upp-
värmd stuga!

Gasol / Fotogenkaminer

För tillfälliga behov av extra värme fungerar gasol eller fotogenkaminer 
mycket bra.
De ger snabbt värme och fordrar lite underhåll. Driftskostnaden är rela-
tivt hög, men investeringskostnaden låg. Denna typ av kaminer fordrar 
övervakning och kan inte fjärrstyras. 

MaxiVent solvärmepanel

Ett ständigt problem med hus som inte är uppvärmda är den råa och 
fuktiga luft som bildas.
Det kan ta dagar att få varmt och torrt i stugan. En solvärmepanel löser 
detta problem. Så snart solen visar sig startar den integrerade fläkten 
och blåser in uppvärmd och torrluft till stugan. Luften blir torrare, var-
mare, fräschare och fukt och kondens hålls borta.

SW Luftkylare / värmefläkt

En kombinerad evaporativ luftkylare och elektrisk värmefläkt. Med en-
kla och strömsnåla medel får man behaglig kyla och ren luft under som-
maren och under vintern kan den fungera som en extra värmekälla. 
Den har ett elegant utseende, tydlig display och kan också manövreras 
med fjärrkontroll.

En direkt avgörande del av stugkom-
forten är att lösa uppvärmningen av 
stugan.
De lösningar vi kan erbjuda är allt 
från ett komplett värmesystem till 
tillfälliga stödlösningar och även en 
ventilationslösning som också för-
bättrar värmekomforten.
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SMS’a stugan varm med Wallas och 
GSM

SMS

Frontplåten kan väljas mellan antracitgrå 
eller med furumotiv.

Antracitgrå front till 26CC
Art.nr 50-1260

Antracitgrå front till 40CC
Art.nr 50-1280

Furumotiv front till 26CC
Art.nr 50-1270

Furumotiv front till 40CC
Art.nr 50-1290

Alltid torr och varm stuga! Utetemperaturen har ingen betydelse. Tack vare Wallaskami-
nen kan stugsäsongen förlängas betydligt, därför att stugan alltid är torr och har önskad 
temperatur. Ett bättre välkomnande kan man knappast tänka sig. Du kan njuta av ledig-
heten i stugan på ett enkelt och tryggt sätt - och mycket längre.

Wallaskaminen är en helautomatisk värmekamin, som ansluts till skorsten, eller direkt 
genom yttervägg. Med den steglösa effekt-kontrollen eller rumstermostaten är det enkelt 
att hålla rätt temperatur. Kaminen startas antingen med strömbrytare, GSM Fjärrstart 
eller Mini-Call.

Kaminen brinner med blå låga, helt rent, luktfritt och opåverkat av vind med ett slutet 
förbränningssystem. Framsidan och sidoväggarna är helt svala och man kan tryggt röra 
vid kaminens överdel. Glöm tändstickor, tändvätskor, fuktiga sängkläder och frostiga 
fönster. Den torra värmen håller fönstren klara och sängkläderna torra. Med en lätthan-
terlig Wallaskamin i stugan, är fukt inget problem. Wallaskaminen är också ett mycket 
ekonomiskt uppvärmningsalternativ.

Den är enkel att montera, enkel att använda och trygg för alla familjemedlemmar, från 
den yngsta till den äldsta. Wallaskaminen förbrukar diesel eller fotogen, och behöver 
driftsström på 12V som tas från t.ex. en sol-elanläggning. Om stugan har indragen el 
med 230V spänning, behöver man en nätadapter och batteri.

Kontrollpanel Wallas
Nya Wallas har en funktionell och snyggt designad kontrollpanel. Med kontrollpanelen 
kan du ställa in värmen automatiskt med termostat eller om du vill manuellt. Med tanke 
på barnfamiljer har ett speciellt säkerhetssystem utvecklats vilket förhindrar oavsiktlig 
start av värmaren. 
Systemet har också en ”sun switch” som stänger av värmaren på morgonen om tempe-
raturen skulle bli för hög. Kontrollpanelen är lätt att använda även under mörka kvällar 
eftersom panelen har bakgrundsbelysning och olikfärgade signaler.
Kontrollpanelens anslutningskabel är 3 m. Som tillbehör finns också en 6 m kabel. 
På bilden är kontrollpanelen tänd.

Wallas kamin 26CC
Art.nr 50-1000
Pris 17 500:-

Wallas kamin 40CC
Art.nr 50-1100
Pris 19 500:-

Med ett enkelt SMS från din mobiltelefon kan du 
fjärrstarta din kamin och även avläsa temperatur 
och batteristatus. 
(Detta om du har GSM fjärrstart.)
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Wallas

Wallas paket

Kabeldimensionering mellan Wallas och batteri vid avstånd längre än 4 meter. Vid leve-
ransen medföljer 4 meter batterikabel. Vid längre kabelsträckor skall inte denna använ-
das eller förlängas. Räkna ut kabellängden. Rätt kabelarea bör vara 1 mm² per löpmeter. 
Det vill säga att vid 10 meter kabellängd skall kabelarean vara 10mm², vid 16 meter 16 
mm². Vid för liten kabelarea kan du riskera att få problem vid start av Wallas (blinkande 
gul lampa).

Tekniska data Wallas 26CC (50-1000) Wallas 40CC (50-1100)
Bränsle: Eldningsolja (MK1) / Fotogen Eldningsolja (MK1) / Fotogen
Bränsleförbrukning 0,09-0,26 l/timme 0,16-0,4 l/timme,                       
 2,2-6,2 l/dygn 3,8-9,6l/dygn
Värmeeffekt: 900-2600 Watt 1600-4000 Watt
Dimensioner: 730 x 340 x 200 mm 730 x 440 x 240 mm
Vikt: 18,5 kg 25 kg
Rek. utrymme: Ca. 40-60 m2 Ca. 60-90 m2
Strömförbrukning: 0,2-0,4 Amp/timme =  0,2-0,4 Amp/timme =     
 4,8-9,6 Amp/dygn  4,8-9,6 Amp/dygn
Effektreglering: Steglöst med regleringsratt och  Steglöst med regleringsratt och           
 automatiskt med rumstermostat  automatiskt med rumstermostat
Startas: Manuellt eller automatiskt  Manuellt eller automatiskt                  
 med fjärrstart eller tidur.  med fjärrstart eller tidur.
Driftsspänning: 12V eller batteripaket  12V eller batteripaket                       
 med 230v laddare  med 230v laddare
Mått: Höjd golv till centrum rökrör:  Höjd golv till centrum rökrör:               
 275 mm. (På sockel + 280 mm) 255mm (På sockel + 280 mm)

• Monteringssats
• 30 l bränsletank

Wallas 26CC Dieselkamin 
Kamin + monteringssats + 30 l bränsletank 

Wallas 40CC Dieselkamin 
Kamin + monteringssats + 30 l bränsletank 

A
Wallas 26CC + monteringssats  
+ 30 l bränsletank + GSM fjärrstart 

Wallas 40CC + monteringssats  
+ 30 l bränsletank + GSM fjärrstart 

B
GSM Fjärrstart

• Monteringssats
• Väggenomföring
• 30 l bränsletank

Wallas 26CC + monteringssats  
+ väggenomföring + 30 l bränsletank + GSM fjärrstart 

Wallas 40CC + monteringssats  
+ väggenomföring + 30 l bränsletank + GSM fjärrstart 

C

Wallas 26CC + monteringssats  
+ väggenomföring + 30 l bränsletank 

Wallas 40CC + monteringssats  
+ väggenomföring + 30 l bränsletank 

D

26CC
40-60 m2

40CC
60-90 m2
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wallas tillbehör
(1) Monteringssats
Innehåll: 0,5 meter flexibel rökgasslang 
med isoleringsmantel och skyddshylsa. 
1 meter brännluftintagsslang med intags-
skydd. 
Art.nr 50-1110
Pris 850:-
 
(2) Rökgashuvud / Väggenomföring
Används för genomföring av rökgasrör och 
brännluftintagsslang genom vägg.  
Art.nr 50-1120
Pris 1 895:- 
(Rökgasrör och brännluftintagsslang leve-
reras i monteringssatsen)

(3) Rökgasslang, flexibel, 
per meter 
Flexibel, syrafast, Ø 50/45 mm.  
Art.nr 50-1130
Pris 750:-

Värmeisolering för rökgasslang 
(ej på bild) Ø115 mm
Art.nr 50-1254
Pris 295:-

Brännluftintagsslang, per m. (ej på bild)
Flexibel aluminium, Ø50/45 mm
Art.nr 50-1135
Pris 185:-

(4) Brännluftintagsskydd
Skydd som monteras på intagsslangen för 
att skydda mot t.ex. löv. 
Art.nr 50-1140
Pris 165:-

(5) Förlängningsslang 2 meter
Är avståndet från kaminen till tank längre 
än 3 meter, kan sugslangen förlängas med 
denna 2 meters förlängningsslang. 
Art.nr 50-1150
Pris 225:-

(6) Mini-Call Fjärrstart
Mini-Call Fjärrstarten kan aktiveras från 
vilken telefon som helst. Man slår på 
kaminen med ett enkelt kommando och 
sedan går kaminen i 30 timmar. Mini-Call 
Abonnemang för Mini-Call Fjärrstarten 
tecknas separat med operatören. 
Art.nr 50-1170
Pris 2 995:- 
 
(7) GSM Fjärrstart En enkel och 
praktisk GSM start av Wallas kaminen 
När du sänder textmeddelanden (SMS) till 
Fjärrstarten, kan du välja om du vill slå på 
eller av Wallaskaminen. Förlänga kami-
nens gångtid eller styra en annan enhet. 
Du kan be om status för kaminen, är den 
av eller på, vilken temperatur det är samt 
batterispänningen. Fjärrstarten levereras 
med extern antenn och temperaturgivare. 
En extra temperaturgivare kan anslutas 
som tillbehör. Skulle GSM signalen vara 
svag kan yttre antenn anslutas. GSM 
fjärrstarten måste förses med ett kontant-
kortsabonnemang.  
Art.nr 50-1180
Pris 4 695:-

Extern temperaturgivare 8m Inne/ute     
(Ej på bild)
Art nr 50-1181
Pris 395:-

Bränsletankalternativ

Vi levererar en 30 liters tank i sockel för placering direkt på golvet under kaminen, el-
ler en 95 eller 130 liters tank för placering under stuggolvet eller ute. Tanken ska stå 
helt mörkt, utan något möjligt ljusinsläpp. Detta förstör bränslet och medför extra ser-
vicekostnader. Wallas kaminen har inbyggd bränslepump och tanken bör placeras 
lägre än kaminen. Max. sughöjd är 2 meter. Vill du ha tanken längre bort än 3 meter 
(3 meter bränsleslang med snabbkopplingar medföljer), har vi en förlängningslang på 
2 meter. Vi rekommenderar att inte överstiga 5 meter avstånd mellan tank och kamin. 

(8) Sockel till bränsletank 30 liter
Används tillsammans med 30 liter tank när 
tanken skall placeras rakt under kaminen. 
Lucka i fronten underlättar påfyllning av 
bränsle.  
Mått: L605 x D310 x H280 mm. 
Vikt: 10,7 kg.  
Art.nr 50-1200 
Pris 2 150:-

(9) Bränsletank 30 liter 
Anpassad till sockel (se ovan). 
Tillverkad i HDPE plast.  
Mått: L590 x D300 x H200 mm. 
Vikt: 2,5 kg.  
Art.nr 50-1190
Pris 1 085:-

(10) Bränsletank 130 liter 
Tillverkad i HDPE plast.  
Mått: L800 x B600 x H400 mm. 
Vikt: 11 kg. 
Art.nr 50-1210
Pris 3 450:-

Bränsletank 95 liter. 
Svart utförande. (Ej på bild)
Bränsletank tillverkad i svartpigmenterad 
polyeten. 
Den svarta färgen minskar risken för att 
bränslet skall skadas av dagsljus.
Mått: L600 x B500 x H350. 
Lev med Ø150 mm skruvlock.
Art.nr 50-1220
Pris 2 950:-

8.

9.

10.
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Fotogenkaminer

Zibro Plus bränsle 

Rätt typ av bränsle, luktfritt och säkerstäl-
ler rätt funktion. 
Mycket hög kapacitet, en typisk stuga med 
normal användning, 
klarar sig länge med 20 liter. 

Zibro plus 20 liter 
Art.nr 14-1210
Pris 795:-

Fotogenkaminer ger en effektiv och snabb uppvärmning. Förbränningen ger en 
torr och behaglig värme som driver bort fuktig och kall luft.

Tack vare en modern dubbelförbränning ger våra kaminer en så gott som luktfri förbrän-
ning och skapar väsentligt mycket mindre partiklar. Kaminerna är också mycket energief-
fektiva.
Bränsleförbrukningen är endast 1 dl /kW per timme! Var noga med att använda rätt bräns-
le för bästa resultat.
Säkerheten är också väl utvecklad. Apparaten är utrustad med lutningssensor som 
stänger av om den kommer ur läge. Den inbyggda syresensorn stänger också av om 
luftkvaliteten försämras. 

SW Kero 3kW fotogenkamin

Samma förbränningsteknik som Ruby men med en kraftfullare brännare.

Art nr 14-1750
Pris 2 395:-

SW Ruby 2,4kW fotogenkamin

Förbränner en första gång vid ca 800º varefter avgaserna återantänds genom inmatning 
av syre och en andra efterförbränning sker. Effektiva 2,4kW max effekt ger en snabb 
uppvärmning med mycket god värmestrålning. Vilket också gör den effektiv vid uppvärm-
ning utomhus. Elektrisk tändning med batteri och bränsletank som kan tas ur separat för 
smidig hantering.

Art nr 14-1700
Pris 1 895:-

Tekniska data SW Ruby 2,4  SW Kero 3,0
Kapacitet, max 2400W  3000W
Bränsleförbrukning, max 0,24 liter/h  0,3 liter/h
Driftstid ca 15h  ca 12h
Bränsletank  öppningsbar kassett
Tankvolym  3,8 liter
Tändning  2 x R20 batterier (ingår ej)
Storlek  495 x 450 x 300 mm
Vikt  10 kg
Min.volym rum 37 m³  48 m³
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SW Gasolkaminer

När det är behov av snabb uppvärmning kommer dessa modeller att ge dig värme på ett 
ögonblick. Gasolkaminer har blivit mycket populära tack vare den snabba och effektiva 
värme som avges. Våra gasolkaminer kan täcka de enklaste behoven – antingen det är i 
stugan, förtältet eller hemma. Utrustad med hopfällbar botten gör att kaminen kan lagras 
utan att den tar för mycket plats. Med våra infraröda värmare styr du värmen precis dit 
den behövs, och undviker därmed onödig förbrukning av energi. De infraröda strålarna 
värmer inte upp luften, men utan bara objekten de träffar, precis som solen!

SW Infrakamin

• Max effekt 4200 W
• Co² säkring
• Strålvärme
• Trestegs reglering av värmen
• Tändsäkring
• Gasolflaskan placeras baktill och 
 är inte synlig vid användning.
• Storlek: (HxBxD) 745x360x420 mm
• Vikt: 10 kg
Art.nr 12-8800
Pris 995:-

Regulatorsats ingår.

Bluegas BG 64 Gasol - El

En kraftfull kamin för både gasol  - och eldrift 230 V.
Fläkten kan användas enbart för ventilation eller som elvärme med effekt 1000 eller 
2200 Watt.

Tändsäkring
CO² säkring
Effekt gasol max: 4200 Watt
Effekt el max: 2200 Watt
Storlek: (HxBxD) 750x430x430 mm.
Vikt: 12 kg
Uppvärmningskapacitet: ca 70 m²
Minsta rumsvolym vid max effekt: 42 m³
Gasolförbrukning:
(Min/Medel/Max) 109/207/305 g/tim
Driftstid med gasolflaska P11:
Min effekt: 101 tim, Max effekt: 36 tim
Art.nr 12-8700
Pris 2 495:-

Regulatorsats ingår.

SW Gasolkamin med 230V fläkt

En praktisk gasolvärmare som ger snabb och effektiv värme. 
Dessutom med inbyggt värmelement och fläkt på 230V.

Kompakt design med piezo elektrisk tändning. Inbyggd CO² säkring, tändsäkring och 
stötskydd som säkerhetssystem. Plats för gasolflaska upp till 11 kg storlek. 3 olika ef-
fektlägen för gasolvärmen.

* Max effekt 4200W Gasol
* Värmeelement  800W/1600W, 230V
* Effekt fläkt 230V 15W
* Gasolförbrukning vid max effekt 305 gram/h
* Mått (lxbxh) 420 x 360 x 745
* Vikt 11,5 kg
Art.nr 12-8950
Pris 1 495:-
Regulatorsats ingår.

Snabb och
effektiv
värme!

Säker
värme!
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Väggkamin Echo XC

En gasolkamin av mycket hög kvalitet i modern design för väggmontering .
Kaminen arbetar med balanserat drag, den tar förbränningsluften utifrån och släpper ut 
avgaserna via ett kanalsystem igenom väggen. Komplett kanalsystem ingår som god-
känt för montering i trävägg. Förbränningsdelen är helt skiljd från rummet och kaminen 
kan med fördel monteras i små utrymmen eller sovrum.  
Kaminen har piezoelektrisk tändning, termostatstyrning och tändsäkring som automatiskt 
stänger av gasen om lågan av någon anledning skulle slockna. 
Art. nr  12-0600
Pris 7 995:-

Gasolkaminer

Transportabel Mini gasolvärmare

Mobil infrakamin för uppvärmning av mindre utrymmen.

* Justerbar effekt max. 1200 Watt
* Säkerhetssystem som bryter gastillförseln vid t.ex överhettning
* Rejält bärhandtag
* Storlek: 28 x 32 x 18 cm
* Vikt 1,7 kg
Art nr 12-2000
Pris 695:-

Gasolflaska 230 gr
Gasolflaska 230 gram med bajonettkoppling som bl.a. passar till Mini gasolvärmare.
Gasinnehåll: 230gr (400 ml).
Vikt: 0,31 kg
Höjd: 20 cm
Blandning: 65% butan / 35% propan
Art nr 19-0700
Pris 49:-

Gasolkamin för vägg- eller golvplacering

Praktiska gasolkaminer som kan placeras stående eller hängas upp på vägg.
Ansluts till gasolflaska med 30mbar reducerventil med slang eller röranslutning.
Finns i två storleksutförande. Reglerbar uteffekt.
Katalytisk förbränning med matta som ger en bra värme och dessutom tillför en behaglig 
fuktighet som är välgörande för människor, djur och växter.
Värmen sprids effektivt och kaminens yttemperatur är låg 

Tekniska data
Effekt 700-1100W 1280-1900W
Storlek (HxBxD) 360 x 230 x 80 mm 430 x 330 x 90 mm
Vikt 2,8 kg 3,95 kg
Art nr 12-2100 12-2200
Pris 3 595:- 3 995:-

Tekniska data
Effekt max 1,9 kW
Gasolförbrukning max 160 g/tim
Storlek  H/B/D 580x390x225 mm
Vikt 18 kg
Utv. diameter väggkanal  130 mm
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Bruzaholm 27

Järnspisar

Vi ska nog tacka 1700-talets miljövänner för våra 
svenska järnspisar, samt den dåvarande högsta 
stadsledningen förstås. Staten är nämligen, då 
som nu, inblandad i ständiga sparkampanjer.
Främst gäller det att spara energi. Landets vik-
tigaste industri, bergsbruket, kräver ofantliga 
mängder av energi som främst kommer från ved-
eldning. Den svenska skogen håller på att ta slut. 
Det blir hushållen som spara, då som nu. Redan 
på 1680-talet hade läkaren Urban Hjärne skrivit. 
”En lijten Skrifft om Wedhsparande.” Skriften 
innehöll ritningar till ugnar. Hundra år senare ex-
perimenterades det friskt med olika typer av ved-
spisar. I början av 1800- talet tar den klassiska 
svenska vedspisen modern form. Populärast blir 
en kombination av kokspis och ugn, förenad i en 
fast enhet och tillverkad helt i gjutjärn.Vid mitten 
av förra seklet börjar fasta bränslen användas, 
vilket får stor betydelse för järnspisens utform-
ning. Som hushållsbränsle utnyttjas främst koks, 
en biprodukt av stenkolen i städernas nyanlagda 
lysgasverk. Omkring 1870 finns järnspisar över-
allt i rikets kök och inte enbart på herresäten eller 
i rika borgares stadslägenheter.

Bruzaholm 27 är en nytillverkning av den järnspis som i mitten på 1800-talet tillverkades 
av Bruzaholms Bruk, vars historia finns dokumenterad ända från starten år 1660. Järnspi-
sen har under flera generationers tid förmedlat trygghet med sin värme och gedigenhet. 
Idag förmedlar den dessutom en stor bit av Sveriges kulturhistoria. Den nytillverkade 
järnspisen har genomgått en del förbättringar och bl a har godstjockleken på överhäll och 
spisplattor ökats, den sammanlagda vikten har därmed ökats till 115 kg.

Effekt 5–6 kW Spisen kan levereras för bak- eller toppanslutning och som tillbehör finns
Varmugnsluckor, Bakugnslucka, Vattencistern och Hällbreddare.

Bruzaholm 27 Bakanslutning
Art.nr  32-8500
Pris 11 300:-

Bruzaholm 27 Toppanslutning
Art.nr 32-8600
Pris 11 300:-

Varmugnsluckor 420 x 420 mm
Art.nr 32-8610
Pris 1 490:-

Bakugnslucka 480 x 270 mm
Art.nr  32-8620
Pris 1 590:-

Vattencistern 10 liter
Art.nr  32-8630
Pris 2 490:-

Hällbreddare 100 mm
Art.nr 32-8640
Pris 750:-

Garanti: 10 år
(gäller ej slitagedelar såsom roster och brännjärn.)

Spis med toppanslutning

Tekniska data Bruzaholm 27
Vikt: 115kg
Effekt: 5-6 kW
Höjd: 325 mm
Bredd: 560 mm
Djup: 465 mm
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Bruzaholm 30

(1)

(2)

BRUZAHOLM 30 är en praktisk och funktionell vedspis som med sitt kompakta utförande 
gör att installationen blir relativt enkel även i det mindre köket. Vedspisen avger inte bara 
värme utan även en trevlig och mysig atmosfär med sin sprakande brasa i köket och 
genom det stora glaset i eldstadsluckan ses den flammande brasan.

Vedspisen är tillverkad i gjutgods av högsta kvalitet och med eldstaden klädd med ver-
miculite samt styrning av tilluft blir förbränningen perfekt. Även en efterförbränning av 
rökgaserna sker med det så kallade CB (complete burning) system. 
Spisen har en stor planslipad häll för matlagning och den avger en hög uppvärmningsef-
fekt tack vare sitt konvektionsvärmesystem. Eftersom spisen har en hög vikt ger den en 
god eftervärme när elden har slocknat. En perfekt vedspis som komplement till gas- eller 
elspisen och som reservvärme vid strömavbrott, den bidrar även till en lägre uppvärm-
ningskostnad. Justerbar höjd 850–900 mm. Rökrörsanslutning bak Ø125 mm, den kan 
även toppanslutas med övergång oval–rund Ø125 mm.

Garanti: 10 år
Art.nr  32-8700
Pris 13 700:-
(gäller ej slitagedelar såsom roster och brännjärn.)

Tekniska data Bruzaholm 30
Vikt:  150 kg
Effekt:  8 kW
Höjd:  850–900 mm
Bredd:  300 mm
Djup:  610 mm

Stor eldstadslucka och gott om plats
i eldstaden för stora vedinlägg.

Toppanslutning 
Stos oval-rund 125 mm.
Art nr 32-8710   Pris 590:-
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MAXIVENT – Nu ännu effektivare!

Luftintag

Täckplåt

Uppvärmd
luft

Fasad

Sol

MaxiVent Solvärmepanel

För:
• Stugan
• Villan
• Källaren
• Garaget
• Vedboden
• mm.                                                                                                                                                 
            

Maxivent  ger ett fantastiskt resultat

• Ger grunduppvärmning
• Enkel att montera
• Uppvärmd friskluft utan driftkostnad
• Tar bort fukt,kondens och dålig luft
• Cirkulerar luften inomhus

Solvärmepanelen som ger torr och fräsch inomhusmiljö 
såväl sommar som vintertid !!
Uppvärmd och skön luft redan vid ankomsten

MaxiVent solvärmepanel absorberar solens värmestrålning och blåser in uppvärmd luft 
via en 12V fläkt som är integrerad i solvärmepanelen.
Det gör att du automatiskt får in den uppvärmda friskluften som gör inomhusmiljön torr-
rare, varmare, fräschare, samt håller fukt och kondens borta !

MAXI VENT kan drivas med olika alternativ

1. Direktdrift via en 10W solcellspanel
2. Via en adapter 230-12V. ( Där 230V finns)
3. Via bef. solpanelsanläggning eller sep. 12V-batteri

MaxiVent har 3 lägen på kontrollpanelen

AUTO
Då fungerar MaxiVent genom en termostatstyrning som startar fläkten när solen värmt 
upp den värme-absorberande konstruktionen till c:a 30-33 grader. Sedan arbetar fläkten 
och blåser in uppvärmd friskluft (Ju mera solinstrålning, desto varmare!).
När luften svalnar till c:a 20-23 grader stannar fläkten i avvaktan på att luften åter blir 
uppvärmd till startfasen.

MAN
Då går fläkten konstant under förutsättning att 12V-
matning finns. I det läget får du in friskluft även om 
solen inte skiner. 
När solen skiner går fläkten konstant oberoende av 
temperatur.

0-läget
Då stannar du fläkten
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1.

2.

3.

Låt solen göra jobbet!

83

MaxiVent har en egen unik konstruktion, med inbyggd termostat som känner när den  
inkommande luften är tillräckligt uppvärmd innan fläkten startar.
Det gör att effekten blir högre än om fläkten startar direkt när solen når panelen!

Väggenomföringens diameter är 100 mm.

Tillbehörs-alternativ (beroende på drifts-sätt)

(1) Solcellspanel, 10W
För drift av fläkten om inte befintlig solcellsanläggning 
eller el finns.
Art.nr 20-1900
Pris 595:-

(2) Adapter
230 -12 V.  
Används där el finns för att styra fläkten
Art.nr 26-1710
Pris 285:-

(3) Batteri-paket
10W-solcellspanel, 20 Ah batteri, regulator.                                                      
Används där el eller bef. solpanelsanläggning inte finns, 
men du ändå vill köra fläkten även om solen inte skiner.
Art.nr 20-1920
Pris 1 795:-

(4) Rumstermostat
För att styra temperaturen under 
varma dagar.
Art.nr 26-1720
Pris 395:-

Maxivent 1000          

För den mindre jakt/fiske stugan
Upp till c:a 30m²
Fläkt 12V, 3W                                          
Mått mm (B x H x D) 
700 x 1000 x 150    
Vikt: 15 Kg      
Art.nr 26-1500
Pris 5 950:-

Maxivent 3000

För större stugor,
Villan eller garaget 
Upp till c:a 90m²
Fläkt 12V, 3W 
Mått mm (B x H x D)
1000 x 1500 x 150
Vikt: 30 Kg
Art.nr 26-1700
Pris 7 950:-

Maxivent 2000         

Upp till c:a 60m²    
Fläkt 12V, 3W                        
Mått mm (B x H x D)
1000 x 1250 x 150
Vikt: 25 Kg                                   
Art.nr 26-1600
Pris 6 950:-
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En nyhet från SW Exergon är en evaporativ luftkylare som ger behaglig svalka 
och ren luft när värmeböljan kommer. Dessutom kan den tas fram när extra värme 
behövs tack vare sin effektiva värmefläkt.

Evaporativ kylning är ett enkelt, energisnålt och miljövänligt sätt att få svalka och ren luft 
när värmen blir besvärande. Genom förångning av vatten kan lufttemperaturen sänkas 
och den genomströmmande luften renas av det inbyggda filtret. Luftkylaren kyler, fuktar 
och renar luften från t.ex. damm och pollen. 
Det enda som krävs är att utrymmet som skall kylas är väl ventilerat. Idealiskt är ett 
öppet fönster bakom aggregatet och en öppen dörr åt andra hållet för bästa ventilation.

Aggregatet är dessutom utrustat med ett kraftigt värmeelement som, när det behövs, 
kan ge ett rejält värmetillskott.
På det sättet är detta en idealisk apparat som gör nytta och ger komfort både sommar- 
och vintertid.

* Modern och överskådlig LED display
* Timerinställning
* Fjärrkontroll
* 3 fläkthastigheter
* Löstagbar vattenbehållare

SW Luftkylare / värmefläkt
- komfort året runt

Tekniska dataIlman virtaus 700m³ / h
Luftflöde	 320m³	/	h
Elanslutning 230V
Effektförbrukning 65W kylning 
	 2000W	värmefläkt
Vattenbehållare 6,5 liter
Ljudnivå < 65dB
Vikt 7,9 kg
Dimensioner (hxbxd) 803 x 419 x 328 mm
Art.nr 25-2300
Pris 1 895:-



Att få in rinnande vatten i stugan 
brukar vara en dramatisk standard-
höjning som man inte ångrar. Vare 
sig man drar in vattnet med hjälp av 
en tryckpump eller fortfarande bär 
in vattnet och utnyttjar en dränkbar 
pump. Vi kan erbjuda dessa olika al-
ternativa lösningar. Tänk på att kom-
munerna har lite olika regler vad gäl-
ler vatten och avlopp. 
Kontrollera vad som gäller i din kom-
mun hos Miljö- och Hälsoskyddskon-
toret.

Varmvatten

Om man med hjälp av en tryckpump 
försörjer sitt vattensystem är steget inte 
långt till att också få varmvatten. I de 
flesta stugor finns gasol för t.ex. spis 
eller kyl och då är det enkelt att också 
driva en gasolvarmvattenberedare. Ga-
solberedaren är tryckstyrd och huvudlå-
gan aktiveras bara när en kran öppnas.
Bärs vattnet in i stugan kan ändå vatten 
värmas på spisen och sedan utnyttja en 
dränkbar pump för dusch, disk mm.

VVS
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SW Duschkabin 80 x 80 cm

Snygg och prisvärd duschkabin 
i härdat glas och natureloxerade lister.
Komplett duscharmatur i hög kvalitet ingår.

• Härdat 5 mm glas
• Frostat glas mot vägg
• Stabilt duschkar
• Armatur, duschslang och handtag ingår
• Monteringsanvisning medföljer
• Mått: 80 x 80 x 203 cm
Art.nr 48-3200
Pris 4 450:-

Snygg och
bra kvalitet!
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SW Duschkabin 80 x 80 cm Vattenpumpar

1.

3.

7.

4.

5.

2.

6.

Tekniska data tryckpumpar
Modell art-nr Kapacitet Tryck Ström Sug/ Anslutning Mått Vikt   
 ltr/minut  behov max lyfthöjd 
SHURflo	40-2400	 10	 3,1	bar	 4A	 2,4/20	m	 ½”	 197x127x112	 2,5	kg
SHURflo	40-2500	 15	 3,1	bar	 10A	 2,8/30m	 ½”	 208x127x136	 2,5	kg
SW	pump	40-0460	 12,5	 3	bar	 7A	 2,8m/30m	 ½”	 335x125x100	 1,9	kg
Stugpump 40 4 bar 2,4A 8m/35m 1” 380x250x470 8,8 kg 
40-0500   230V   + omformare pump
Brunnpump		 136-212	 7,2	bar	 1,2-4A	 70	m	 ½”	 305	x	95(Ø)				 2,8	kg	
40-2000    lyfthöjd   

SHURflo tryckvattenpumpar med filter

SHURflo tryckvattenpumpar är pålitliga pumpar av hög kvalitet. Låg strömförbrukning 
och tystgående. Inbyggda backventiler. Kan köras torr utan risk för skador. Standard 
nipplar samt vattenfilter ingår. 

SHURflo Trail-King tryckpump 10 ltr/min, 12V
Art.nr  40-2400 Pris 1 395:-

(1) SHURflo Aqua King tryckpump 15 ltr/min, 12V
Art.nr 40-2500 Pris 1 995:-

(2) SW Vattenpump med tryckbrytare 12,5 ltr/min, 12V
En prisvärd budget pump som klarar de flesta vattenbehoven i stugan. 
Levereras komplett med filter och anslutningar.
Art.nr 40-0460 Pris 995:-

(3) Stugpump 230V/12V AGE050 
En komplett pumpautomat för de större behoven.
Den kraftiga pumpen på 230V strömförsörjs från batterierna med hjälp av en omformare 
på 1000W. Pumpautomaten är försedd med automattillslag som styr omformare och 
pump.
Automattillslaget innebär att ingen onödig strömförbrukning pågår.
Omformaren kan också användas för tillfällig drift av andra 230V utrustningar.
Art.nr 40-0500 Pris 5 950:-

Sugslang 7 meter
Komplett med bottenventil samt 1” slanganslutning till Stugpump.
Art.nr 40-0471 Pris 595:-

(4) Vattenpump Elegant 8 liter – dränkbar
Enkel och prisvärd pump 12V för färskvatten. Kapacitet 8 ltr/min. 
Max 5m lyfthöjd. Förbrukning 10-18W.
Art.nr 40-0400 Pris 195:-

(5) Vattenpump VIP-plus 20 liter – dränkbar
Större pump 12V för färskvatten. Kapacitet 20 ltr/min. 
Max 11 m lyfthöjd. Förbrukning 35-45W.
Art.nr 40-0410 Pris 295:-

(6) Vattenpump OCEAN 19 liter – dränkbar – 12V
En kraftfull och robust  färskvattenpump
Kapacitet 19 ltr/min
Max 16 m lyfthöjd
Förbrukning max 84W
Art.nr 40-0700 Pris 595:-

(7) Shurflo brunnpump 9325 12/24V
Professionell pump för nedsänkning i brunn, borrhål eller annan vattenkälla för pump-
ning av vatten till cistern eller hydrofon. Pumpen kan drivas med både 12 eller 24 volt 
batterier, eller direkt ansluten till 1-2 solpaneler. Pumpen skall dessutom utrustas med 
elektrisk kabel, vattenslang och vajer med en längd som motsvarar avståndet mellan 
pump och lagringstank. Återförsäljaren kan vara behjälplig med dimensioneringen. 
Art.nr 40-2000  Pris 14 950:-
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Gasolvarmvattenberedare
Varmt vatten på ett ögonblick!

Ventilationssats till 
SYLBER 11

Komplett ventilationssats för montering
ut genom vägg.
• Isolerat flexibelt ventilationsrör
• Vägggenomföring
• Ytterväggsventil
Art.nr 13-0810
Pris 1 375:-

Funktion

Dessa varmvattenberedare är av genomströmningstyp. Varmvattenledningen kan dras 
till ett eller flera tappställen. När någon varmvattenkran öppnas och vatten strömmar 
genom beredaren tänds huvudbrännaren om pilotlågan är tänd och värmer det inkom-
mande kallvattnet under tiden som det passerar beredaren. Huvudbrännarens låga reg-
leras automatiskt så att den utgående temperaturen blir konstant oberoende av om en 
eller flera kranar är öppna. Beredaren är konstruerad för att kunna användas i kombina-
tion med moderna vvs-armaturer såsom engreppsblandare mm.

Varmvattenberedare SYLBER 5 och 11

Båda modellerna har piezotändare – genom att trycka på tändknappen tänds beredaren. 
Den inbyggda tändsäkringen stänger automatiskt av gastillförseln om lågan slocknar. 
När beredaren inte behöver vara driftsklar kan pilotlågan stängas av för att spara gasol.

Modell SYLBER 5   
Art.nr 13-0700
Pris 3 295:-

Modell SYLBER 11 
Art.nr 13-0850
Pris 3 695:-

Produktfakta MOD SYLBER 5 MOD SYLBER 11
Maxeffekt 8,7 kW 18 kW
Kapacitet 5 liter/minut 11 liter/minut
Termostatreglerad Ja Ja
Vattentemp. max. 60° C 60° C
Piezoelektrisk tändning Ja Ja
Tändsäkring Ja Ja
Anslutet gastryck 30 mbar 30 mbar
Max gasolförbrukning 820 g/tim 1630 g/tim
Anslutning för gasolslang  Ø 8 mm Ø 8 mm
Minsta vattentryck 0,5 bar 0,5 bar
Mått (HxBxD) 650x250x250 mm 760x350x250 mm
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Gasolvarmvattenberedare
Varmt vatten på ett ögonblick!

SW 12 liter varmvattenberedare

På 12 liters varmvattenberedaren tänds huvudlågan automatiskt med inbyggt batteri. 
För flera tappställen eller där det inkommande vattnets temperatur är låg passar denna 
12 liters modellen. Beredaren höjer det inkommande vattnets temperatur med 25 grader 
vid fullt flöde. Skulle vattnets temperatur vara låg kan flödet begränsas och därmed kan 
temperaturen höjas ytterligare. 12 liters modellen har även en LED display som anger 
vattnets temperatur.
En oisolerad avgasslang ingår.

Tekniska data Varmvattenberedare 12

Mått 679 x 370 x 213 mm
Nyttoeffekt 20 kW
Temperaturhöjning	vid	fullt	flöde	 25º	C
Max. gasolförbrukning 1500 gram/timme
Min.vattentryck 1 bar
Gasolanslutning 8-10 mm slang

Varmvattenberedare 12 liter
Art.nr 13-0950
Pris 3 895:-

Varmvattenberedare Devyl 17
för gasol, tändning/fläkt på 230 Volt

Med varmvattenberedaren Devyl 17 får Du ”obegränsat” med varmvatten. Devyl 17 är 
av typen genomströmningsberedare utan förrådstank och värmer bara upp det vatten 
som direkt används.
När en vattenkran öppnas så startar brännaren automatiskt med hjälp av den inbyggda 
elektriska tändningen (230V), och beroende på termostatens inställning kan utgående 
vattentemperatur komma upp till +58°C. 
Beredaren avger en jämn vattentemperatur och gastillförseln har en automatisk regle-
ring. Devyl 17 har en sluten brännkammare och arbetar med balanserat drag. Med hjälp 
av en fläkt (230V) styrs luften till förbränningen och avgaserna evakueras. Varmvatten-
beredaren levereras tillsammans med luftkanal för tilluft och avgaser, komplett sats enligt 
bild. Luftkanalen skall anslutas ut genom vägg.
För högsta möjliga säkerhet finns inbyggt överhettningsskydd och för gastillförseln finns 
en säkerhetsventil, om någon störning skulle uppkomma så stängs varmvattenbereda-
ren av. Tändning och fläkt kan också drivas med en omformare från 12V.
Art.nr 13-0900
Pris 7 950:-

Komplett sats för tilluft och avgaser, för montering
genom vägg. Rörlängd 750 mm, böj 90 grader och
div. tillbehör.
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Vatten tillbehör

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

(1) Tvättställskran 2-grepps, kromade
2-grepps kran i gjuten mässing. Höjd 15 cm
Art.nr 48-3840 Pris 365:-

(2) Kökskran 2-grepps, kromade
2-grepps kran i gjuten mässing. Höjd 25 cm.
Art.nr 48-3830 Pris 395:-

(3) Vattenslang svart 10 x 2 mm, per meter
Armerad vattenslang för varmvatten (80°). 
Svart färg.
Art.nr 49-0010 Pris 35:-

(4) Vattenslang blå 10 x 2 mm, per meter
Vattenslang för kallvatten. Blå färg
Art.nr 49-0020 Pris 29:-

Slangklämma. Paket med 5 st.
Art.nr 49-0030 Pris 65:-

(5) Vattenfilter till Whale pump.
Art.nr 40-0480 Pris 295:-

(6) Vattenfilter Shurflo
Art.nr 40-2130 Pris 250:-

(7) Tryckutjämningstank
Komplett med väggfäste och 
anslutning för 10 mm slang.
Art.nr 49-0040 Pris 395:-

(8) Backventil 10/12 mm
Art.nr 49-0070 Pris 145:-

Y-koppling 10/12 mm
Art.nr 49-0050 Pris 38:-

T-koppling 10/12 mm
Art.nr 49-0060 Pris 27:-

Vinkelkoppling
Art.nr 49-0090 Pris 25:-

Skarvkoppling 10/12 mm
Art.nr 49-0080 Pris 25:-

(9) Tvättställ rektangulärt
Vit plast. 460x265x155 mm (bxdxh).
Inkl rak avtappning 25 mm.
Art.nr 48-3850 Pris 1 195:-

(10) Tvättställ runt
Vit plast. Diameter 360 mm. Höjd 140 mm.
Inkl rak avtappning 25 mm.
Art.nr 48-3860 Pris 1 250:-

(11) Handfat rostfritt
Högglanspolerat rostfritt stål.
Komplett med bottensil, propp samt avloppsstos för 32 mm slang. 
Diameter 290 mm. L: 260 mm. D: 120 mm.
Art.nr 48-3870 Pris 985:-

Vattentank för färskvatten 50 liter. (ej på bild)
Inbyggda förstärkningar i topp och botten. Skruvlock i polyeten.
Mått 450x390x290 mm. Inklusive 2 st slanganslutningar raka för 12,5 mm 
och gänga 3/8”. 
Art.nr 48-3880 Pris 1 195:-

Vattentank för färskvatten 84 liter. (ej på bild)
Inbyggda förstärkningar i topp och botten. Skruvlock i polyeten.
Mått 750x390x290 mm. Inklusive 2 st slanganslutningar raka för 12,5 mm 
och gänga 3/8”.
Art.nr 48-3890 Pris 1 645:-

(12) Vattenkran Novo
Vit/kromad kran med inbyggd elektrisk brytare för dränkbar pump. 
Anslutning för 10 mm vattenslang och hålfäste för montering 20 mm i diameter.
Art.nr 48-3800 Pris 235:-

(13) Vattenkran Prestige
Vit kran med inbyggd elektrisk brytare för dränkbar pump. 
Anslutning för 10 mm vattenslang och hålfäste för montering 20 mm i diameter.
Art.nr 48-3810 Pris 285:-
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Frystoalett

Tom och fräsch toalett vid nästa 
besök i stugan.

På platser där det inte finns något vatten- och avloppssystem är en frystoalett en perfekt 
lösning.
Inget vatten behövs, inga komplicerade ventilationskanaler, inga kemikalier endast ett 
230V jordat uttag. Toaletten drivs av en kylkompressor och fungerar som en frysbox. 
Kylan hålls nere i behållaren och kompressorn avger ett visst värmetillskott till rummet. 
Termostatstyrd och med separat strömbrytare. Hela systemet är mycket hygieniskt. Avfal-
let fryses omedelbart, bakterietillväxten upphör och det blir ingen obehaglig lukt.

Ny frystoalett för 230V!

Frystoaletten är lämplig för året runt bruk i fritidshus eller permanentboende. Används 
ofta vid ombyggnationer eller där man snabbt behöver en praktisk toalettlösning.

Till frystoaletten används komposterbara BioBag ekopåsar som tillsammans med avfal-
let komposteras i latrinkompost i ett naturligt kretslopp.

Året-runt användning

Inget vatten.
Ingen lukt.
Inga kemikalier eller främmande ämnen.

Teknisk information:
• Bredd 440 mm
• Djup 630 mm
* Höjd 470 mm
• Vikt 30 kg
• El-anslutning 230V, jordat uttag
• Effekt 60 W, termostat
• Uppvärmt säte
• Kompressorn avger värme till rummet
Art.nr 48-2500
Pris 22 500:- Lätt att använda och att hålla ren.

Hygieniskt.
Pålitlig.
Naturlig kompostering av näringsämnen.

BioBag komposterbara påsar
Rulle med 10 påsar
Art.nr 48-2510
Pris 295:-

Lätt 
att använda 

och att 
hålla ren!
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Separett Weekend – Urinseparerande toalett med fläkt

Urinseparation gör att tömningsintervallerna minskas till en femtedel samtidigt som den 
karaktäristiska urinlukten (dasslukten) elimineras. 
Fläkten är monterad i ventilationsstosen på toaletten och drivs med 12V solenergi eller 
med 230V via en batterieliminator. 
Fläkten skapar ett undertryck som snabbt suger ut dålig luft, samtidigt som toalettrum-
met tillförs frisk luft. Utluftningen kan göras direkt genom vägg eller via takgenom-
föringsrör. Diameter på ventilationsstosen på toaletten är 75 mm. 2 innebehållare 
och komposterbara påsar medföljer. Slang 2 m lång (Ø 32 mm) för urinseparering 
medföljer.

Produktfakta Separett Weekend
Material Över-/underdel: slagfast polyeten
 Sits: högglans polypropen
 Innerbehållare/lock: polypropen
 Samtliga material är återvinningsbara
Dimensioner Ventilationsrör: Ø 75 mm
Urinavlopp:  Ø 32 mm
Elutrustning 12V, 2.5W/210 mA
Elanslutning Batterikabel 1.9m alt. nätadapter12/230V
Energiförbrukning 0.06kWh/dygn
Mått (hxbxd) 532x450x514 mm
Vikt 13 kg
Art nr 48-2700
Pris 4 075:-

Extra behållare till Separett Weekend
Art.nr 48-2130
Pris 285:-

Komposterbara påsar till Separett Weekend
(1 rulle à 10 st)
Art.nr 48-2120
Pris 155:-

Stugtoaletter

Anslutningssats
Rör, galler och nät ingår

Separett Villa 9010 12V – För batteri och solcell

Med Villa 9010 har standarden för miljötoaletter hamnat högre än någonsin tidigare.
I design, stabilitet bekvämlighet och användning motsvarar den på alla sätt ett modernt 
WC.

Den inbyggda fläkten på 2,5 W tar tyst och effektivt bort både lukt och fukt från toalett 
och badrum.
Villa 9010 har inget krav på rumstemperatur utan fungerar både i varmt och kallt ut-
rymme.
Insynsskyddet döljer innehållet tills man sätter sig, insynsskyddet svänger undan och 
samtidigt vrids också behållaren så att innehållet blir jämt fördelat.  

Med toaletten följer en praktisk  och stabil barnsits som är enkel att rengöra, 3 st kom-
postbehållare på 23 liter och 10 st komposterbara påsar samt batterikabel och nätadap-
ter ingår.

Toaletten levereras komplett för enkel installation med ventilationsrör  längd 400 mm 
diameter 75 mm genom vägg och 2 meter urinavloppsslang diameter 32 mm. 
Art. nr 48-2600 
Pris 7 180:-



9393

Stugtoaletter

Dass-Isak

Insats för urinseparation i utedass, samt till ett flertal icke separerande mulltoaletter.Urin-
separering medför att tömningsintervallen minskas till en femtedel och den
karaktäriska svavellukten (dasslukten) elimineras. Insatsen levereras komplett med sits 
och lock samt slang och fästdetaljer.
Art.nr 48-2200
Pris 750:-

Produktfakta
• Miljövänlig
• Näst intill luktfri
• Enkel hantering
• Minskning av antalet latrintömningar
• Ergonomisk för användare och renhållningspersonal
• Återvinningsbar
• Tillverkad av miljövänlig plast
• Hygienisk och hållbar värmesits.

Kemtoalett LaPlaya 20 liter

Portabel toalett med vattenspolning och gastät uppsamlingstank. Den övre delen fylls 
med spolvatten och i den undre delen tillsätter man biologisk sanervätska. Spolning sker 
med handpump. Smart integrerad toalettpappershållare. Kapacitet spoltank 15 liter. Upp-
samlingstank 20 liter. Robusta handtag för enkel bortforsling. 
Perfekt som en avlastning för en biologisk toalett och som en toalett lösning i stugan 
under natten.
Mått: 436 x 365 x 380 mm  (lxbxh)
Art.nr 48-2400
Pris 1 195:-

Sanitetsmedel

Spolvätska Extra Care
För angenäm doft och bättre rengöring vid spol-
ning av kemtoaletter.  Förhindrar fläckbildning 
och smörjer gummipackningar. Volym 1,5 liter.
Art.nr 48-2460
Pris 135:-

Sanitetsvätska Special Care
Sanitetsvätska av högsta miljöklass för snab-
bare nedbrytning av innehållet i tanken. Motver-
kar obehaglig lukt och gasbildning. Volym 1,5 
liter.
Art.nr 48-2480
Pris 150:-

Sanitetsmedel Power Care – tabletter
Sanitetsmedel med högsta effekt förpackad i 
tablettform. Stoppar gasbildning och odörer i 
tanken.
Enkel dosering – 1 tablett per tank. 
Är även effektiv efter frost.
Levereras i paket med 16 tabletter.
Art.nr 48-2470
Pris 160:-
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MiniVent

Solpanel

InomhusUtomhus

Inomhus Utomhus

Vägg

MiniVent med integrerad solpanel. 
Färg vit.
Art.nr 23-1200
Pris 695:-

MiniVent med integrerad solpanel. 
Färg svart.
Art.nr 23-1210
Pris 695:-

MiniVent med separat solpanel. 
Färg vit.
Art.nr 23-1250
Pris 795:-

MiniVent med separat solpanel. 
Färg svart.
Art.nr 23-1260
Pris 795:-

Solpanel
Söder

Separat solpanel Inbyggd panel

MiniVent -solcellsdriven ventilator

MiniVent är en solcellsdriven ventilator som ger en mycket god underhållsventilation i 
stugan. Fläkten drivs direkt av solenergi och är enkel att installera. Inga ytterligare elin-
stallationer krävs. 
MiniVent med integrerad solpanel installeras helst på en södervägg för bästa resultat.
Med MiniVent EXT kan valfri vägg användas medan den separata solpanelen monteras 
där ljusförhållandena är som bäst.

* Drivs med solenergi – inga driftskostnader och helt miljövänligt!
* Ventilerar stugan och minskar risken för mögel och unken luft
* Fullständigt automatisk
* Enkel att installera
* Levereras med 2 fläktvingar - för in- eller utsug av luft
* Med integrerad solpanel eller solpanelen separat
* Finns i vitt eller svart utförande
* Anslutningsrör 110 mm
* Mått: Ramen 240 x 210 mm
* Fläktkapacitet: 60 m³/h
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12 V fläktar 

God ventilation är också viktigt i fritidshuset där man skall vistas mycket - för att inte 
nämna till båt och husvagn! 
Ventilationen kan dramatiskt förbättras med t.ex. MaxiVent solvärmepanel (sid 82-83).
Även enkla 12V fläktar kan innebära en påtaglig förbättring.  Fläktarna är nästan helt 
tysta, men kan flytta stora mängder luft. 12 V fläktarna är perfekta för tvätt- och toalet-
tutrymmen. Tillräcklig ventilation minskar fuktigheten och ger en torrare, friskare och 
behagligare luft. 
CaraVent Solar-fläkten har en inbyggd solpanel. När solen skiner startar fläkten auto-
matiskt.

12 V Fläktmotor 
Fläktarna är lämpliga för utsug från stugkök, toalett, sovrum etc. 
Nästan ljudlös drift, livslängd på mer än 40000 timmar. Fläkten finns i 2 storlekar. 

Fläktmotor 2,4 W, 92 x 92 mm
Art.nr 23-1300
Pris 255:-

Fläktmotor 3 W, 120 x 120 mm
Art.nr 23-1310
Pris 295:-

Fläktgaller för fläkt 92 x 92mm
Art.nr 23-1311
Pris 85:-

Fläktgaller för fläkt 120 x 120mm
Art.nr  23-1315
Pris 95:-

CaraVent Solar

CaraVent Solar ventilerar bort fukt, unken luft, matos och värme.  
Mycket tystgående. Fläktmotorn startar i dagsljus. 
Tillverkad av UVbeständig ABS-plast.  
Installationen är normalt mycket enkel. Passar exakt på den vanligt förekommande 
Elektrolux ventilen. Endast tre skruvar behöver lossas och CaraVent Solar monteras 
och den friska ventilationen är igång! 
När fläktmotorn står stilla fungerar CaraVent Solar som en normal passiv ventilator 
med fullt luftgenomsläpp. Kan även monteras där ingen befintlig ventil finns.  
I detta fall behövs ett genomgångsrör på min 100 mm Ø
Art.nr 23-1400
Pris 495:-

Tekniska data 2,4W,  92 x 92 mm 3W, 120 x 120 mm
Mått 92 x 92 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm
Effektförbrukning 2,4W 3W
Kapacitet 33 m³/h 65 m³/h
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SW Vindfläkt

SW vindfläkt utnyttjar vindens kraft och kan effektivt och enkelt ventilera stugor, toa-
lettutrymmen, tvättrum, förvaringsrum mm. Fläkten är tillverkad i aluminium och svart 
lackerad. En effektiv lagring gör att fläkten startar redan vid låga vindar vilket underlättar 
luftcirkulationen avsevärt. Tack vare sin design är vindfläkten inte beroende av vindens 
riktning. Kapacitet 300 – 1300 m³/timme. Levereras som standard för montering på 110 
mm rör. Som tillbehör finns adapter/övergång till 125 respektive 160 mm rör.

SW Vindfläkt 110 mm rör
Art.nr 23-1450
Pris 795:-

Övergång 110 till 125 mm rör
Art.nr 23-1460
Pris 135:-

Övergång 110 till 160 mm rör
Art.nr 23-1470
Pris 135:-

Fungerar
också

i lätt vind!
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SW Mygg- och insektsfångare 

Sommaren är en härlig tid men också en tid för insekter som kan var nog så ir-
riterande.
Här är en produkt som kan underlätta och minimera plågan från insekter under 
sommaren.

SW Mygg- och insektsfångare för utomhusbruk attraherar myggor och andra flygande 
insekter genom en ljusstark UV lampa. En kraftig fläkt suger ner insekterna i en behållare 
där de snabbt torkar och enkelt kan städas bort. Dessutom finns på toppen av enheten 
en behållare för regnvatten och ett filter som bidrar till att bryta kläckningskedjan.
Allt sker på ett naturligt sätt och vänligt mot miljön utan kemikalier och bekämpnings-
medel.
 
Enheten fungerar också som en dekorativ utomhusbelysning med inbyggd ljussensor. 
Drift av UV-lampa och belysning kan antingen göras manuellt eller styras automatiskt 
av ljuset.

Enheten drivs med 230V och är mycket effektsnål, endast 23W.

* Vattentät fläkt med lång livslängd
* UV lampa med långvarig och stabiliserad våglängd
* Mycket tåligt material med IPX4 vattentät standard

SW Mygg- och insektsfångare 230V
Art nr 23-1700
Pris 1 650:-
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Mygg- och insektsfångare
solcellsdriven och bärbar

Även i stugan eller på utflykten finns behov att minska plågan från myggor och an-
dra flygande insekter. En solcellsdriven myggfångare som kan placeras på marken 
eller monteras på vägg. En bärbar variant kan flyttas runt eller tas med på utflykten.

Solcellsdriven mygg- och insektsfångare
Insekterna attraheras av inbyggda ultra-light LED´s. Det elektriskt laddade metallgallret 
dödar snabbt och effektivt insekterna. Allting sker utan inblandning av kemikalier.
Solcellen laddar det inbyggda batteriet. Ljuset kommer att slå på automatiskt när det blir 
mörkt och även ge ström till det elektriska metallgallret. Kan placeras på marken eller 
monteras på vägg med hjälp av väggfäste som medföljer.

* Utförande i tålig ABS plast
* UV-A LED´s för bästa attraktion
* 12 respektive 230V adapter medföljer
* Höjd 20 cm (enbart lampa)

Art nr 23-1710
Pris 295:-

Bärbar mygg- och insektsfångare
Ett UV rör attraherar insekterna som sedan snabbt dödas med det elektriska metallgal-
lret. Allt sker utan bekämpningsmedel eller andra gifter. Enheten är portabel med praktiskt 
bärhandtag och upphängningskrok. Kan användas både inom- och utomhus.

* Utförande i tålig ABS plast
* Höjd 28 cm
* Drivs med inbyggt batteri
* Laddas med 12 eller 230V adapter som medföljer
* Laddtid ca 6-7 timmar
* Driftstid ca 10 timmar

Art nr 23-1720
Pris 465:-
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