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SW Standard solpaneler från 25W upp 
till 160W
SW standard solpaneler är mycket väl anpassade att använda till fritidslivet. Solcel-
lerna är av kristallin typ och kännetecknas av hög verkningsgrad och extrem stabilitet. 
Solcellerna är hermetiskt inneslutna under härdat skyddsglas och väderbeständiga 
plastskikt. Panelen har en stabil ram av eloxerad aluminium profil. Ramen kan mycket 
enkelt utnyttjas för att säkert och enkelt kunna montera solpanelerna på ett tak eller 
i en monteringskonsol.
 På båtar används standard solpaneler med fördel på ytor där man inte behöver gå 
på panelen eller kan monteras i speciella monteringskonsoler.
 På husvagnar och husbilar används nästan undantagsvis standard paneler genom 
montering på fordonets tak. För en stabil och säker montering kan SW Multiflex kom-
pletta takmonteringssats användas.

Panelerna levereras med 20 till 25-årig effektgaranti och 
mycket snäva effekttoleranser

Tekniska data

Solpanel Mått Vikt Laddström Art nr 

SW25 25W 643x282x35 mm 2,8 kg 1,5A 20-1950

SW40 40W 625x533x35 mm 3,7 kg 2,3A 20-1960

SW50 50W 633x536x35 mm 6,2 kg 2,9A 20-1980

SW57 57W 912x542x35 mm 6,2 kg 3,3A 20-2000

SW80 80W 1250x542x35 mm 7,5 kg 4,8A 20-2100

SW100 100W 1195x542x35 mm 10,7 kg 5,8A 20-2200 

SW135 135W 1412x676x35 mm 11,3 kg 7,6A 20-2900

SW160 160W 1455x808x50 mm 16,3 kg 9,2A 20-2300

SW Standard solpaneler Solpaneler och energiförsörjning 
till båtar, husvagnar och husbilar

Vare sig man har en fritidsbåt eller en husvagn/husbil är laddningen av batteriet 

en ständigt aktuell fråga. Speciellt om man vill kunna utnyttja sin båt eller sitt for-

don på platser där det inte finns tillgång till 230V. För många är också detta själva 

vitsen med fritiden. Att man skall kunna njuta av naturen och stillheten långt från 

alla vanliga bekvämligheter. Men även om man hittat en härlig plats att ligga vid 

eller fricampa är det en fördel att kunna ha en bra belysning, kunna ladda sin mo-

biltelefon, titta på TV eller låta barnen spela sitt TV-spel. Med hjälp av solpaneler 

som batteriladdare kan man få både och.

Solpaneler till båt

För de flesta båtägare är kylskåpet den stora energiförbrukaren. För att klara elbehovet för kylskåp och 
annan elutrustning behövs minst en 40-50W solpanel och gärna större om utrymme finns. Vilken typ av 
solpanel man skall välja beror helt på var man planerar att placera solpanelen. De flesta båtägare föredrar 
s.k. marina solpaneler dvs solpaneler med effektiva kristallina celler som är monterade på en oftast rostfri 
bottenplatta och skyddade av flera lager av väderbeständig plast. Fördelen med den typen av panel är att 
man kan böja den lätt (max 3%) efter båtens form och gå på den utan risk för skador. Vanlig placering på 
segelbåt är t.ex. luckgaraget. Ett alternativ om man inte vill ha en fast montering är flexibel solpanel som är 
lika böjlig som ett liggunderlag och kan placeras var som helst på båten och sedan enkelt stuvas undan.
 Har man plats på båten där man inte behöver gå, t.ex. ett styrhyttstak, är standard solpaneler ett bra 
alternativ. Denna typ av solpanel kan också monteras i speciella solpanelskonsoler som kan vinklas efter 
solen.

Solpaneler till husvagnar/husbilar

För en husvagns- eller husbilsägare som vill fricampa är oftast TV den stora förbrukaren. Men många 
använder också omformare och kan då driva både dator och annan elektrisk utrustning från batteriet. 
Generellt brukar minst en 50W solpanel användas i dessa sammanhang. För den som önskar ett större 
oberoende kan flera paneler kopplas samman eller en större panel användas.

Vad ger en solpanel? 

I Sverige finns goda förutsättning för solpanelsladdning under sommarhalvåret som också är den tid på 
året då man mest använder sin båt eller sitt fordon.
 Solpanelen ger alltid laddning under dagtid även i molnigt väder. I tabellen nedan ges en genomsnittlig 
indikation på vad olika panelstorlekar kan producera under sommarhalvåret.

Energiproduktionen är beroende av årstid, 
väderlek, vinkel mot solen med mera. 
Tabellen ger en indikation på hur mycket 
olika panelstorlekar kan producera under 
sommarhalvåret.

Solpanel Ampertimmar Watt-timmar
uteffekt (Ah) per dag (Wh) per dag10-12   

10-12 4-5  60 - 72 

20-25  8-10  96-120 

35-40  12-15 180 

45-55  17-20 240 

Exergon AB är sedan mer än 25 år den ledande leverantören av solpaneler och alternativa energilösningar 
till fritidsmarknaden. Exergon levererar också kompletta system för nätansluten solel samt är marknad-
sledande vad gäller stadsgasspisar och exklusiva gasspisar.
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SWF flexibel tunnfilmspanel

Vilken typ av marin solpanel?
Det är viktigt att välja den typ av panel som passar det egna behovet.
Det finns två olika typer av marina solpaneler att välja på. Flexibla tunnfilmspaneler eller marina solpaneler 
med kristallina celler.

Flexibla tunnfilmspaneler är böjliga och mjuka som ett liggunderlag. Cellerna är tillverkade av amorft kisel 
eller s.k. tunnfilm.  En sådan panel kan monteras överallt och är idealisk för mobilt bruk. Man kan gå på 
panelen, även på ojämnt underlag, och skulle den falla i vattnet så flyter den. Panelen är till och med rullbar.  
 En ytterligare stor fördel med den flexibla panelen är att tack vare den interna kopplingen så tål denna panel 
partiell skuggning utan att hela panelen påverkas. En viktig detalj på en segelbåt där skuggor kan vara ett 
problem i soligt väder.
 Den flexibla tunnfilmspanelen är perfekt om det är ont om plats för fast montering eller där man önskar en 
extra panel under längre vistelser i båten. Plocka fram, häng upp och enkelt stuva undan när den inte behövs 
längre.

Marina solpaneler använder effektiva och stabila kristallina solceller. Till skillnad mot standard paneler är 
cellerna monterade på en rostfri eller aluminiumplatta och ovansidan av panelen består av flera skikt av 
väderbeständig plast. Panelen kan böjas lätt (3%) efter båtens form och man kan gå på panelen utan risk för 
skador. Mycket lämplig för segelbåtar och monteras vanligen på luckgaraget.

Flexibel tunnfilmspanel med extremt böjbar och tålig panel 
för däcks- eller hängmontering. Den är lätt att flytta på och 
att stuva undan. Integrerade bypassdioder gör att panelen
producerar ström även vid partiell skuggning. Panelen leve-
reras komplett med inbyggd backdiod och kabel.
Art nr 20-3000

Tekniska data SWF - 32

Uteffekt  32W

Laddström max.  1,94A

Toppspänning  16,5V

Mått  1417 x 424 x 5 mm

Vikt  2,14 kg

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 batteri-
banken. Rätt dimensionerat kan också solpanelen klara förbrukningen under längre 
turer.
 Panelerna levereras med färdigmonterad kabel.

SWM20 20W marinpanel 
Art.nr 20-3100

SWM30 30W marinpanel 
Art.nr 20-3200

SWR40 40W marinpanel  
Art.nr 20-4800

SWM40 40W marinpanel  
Art.nr 20-3400
 
SWM65 65W marinpanel  
Art.nr 20-3500

Panel SWM20 SWM30 SWR40 SWM40 SWM65

Effekt, Watt 20 30 40 40 65

Laddström A 1,13 1,73 1,81 2,2 3,61

Toppspänning V 17,9 17,4 22,1 18,0 18,0

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

SW Marina solpaneler

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. Solpaneler 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.

Tekniska data

Solpanel  Spectra 5 Spectra 10 Spectra 20 Spectra 30

Uteffekt Watt  5 10 20 29

Laddström max amp  0,32 0,64 1,26 1,61

Toppspänning Volt  19,6 17 16 15,5

Längd mm  356 508 622 559

Bredd mm  267 356 508 483

Tjocklek mm  3 3 3 3

Vikt kg  0,62 1,06 1,2 1,5

Art nr  20-4000 20-4100 20-4200 20-4300

Spectra marina solpaneler med polykristallina 
celler på en glasfiberplatta. Smidiga och lätta 
paneler för de mindre laddbehoven. Kan som 
andra marinpaneler lätt böjas på en välvd yta 
och trampas på med mjuka skor. Levereras 
med 3m kabel och inbyggd backdiod.
 Kan normalt användas utan regulator. Vid 
mindre batteri än 100Ah bör regulator användas 
till 20W och 29W panelen.

Spectra solpaneler

Tekniska data:

Solpanel SW3063 SW3064 SW5065

Uteffekt Watt 24 35 48

Antal celler 40 40 39

Laddström max Amp 1,1 1,65 2,2

Toppspänning Volt 20 20 20

Längd mm 467 638 780

Bredd mm 459 459 460

Tjocklek mm 3 3 3

Vikt kg 2,4 3,2 4,5

Art nr 20-3700 20-3800 20-3900

SunWare marina solpaneler är konstruerade 
med en avancerad teknik där polykristallina 
celler, hermetiskt inkapslats på en botten-
platta av rostfritt stål, vilket tillfredställer de 
högt ställda marina kraven.
 Panelerna är böjbara på en lätt välvd yta. 
Dom är smidigt tunna och tål att gå på. Panel-
erna är konstruerade med 39 eller 40 celler 
vilket ger en bättre skugg- och värmetålighet 
än en panel med normala 36 celler.

SunWare marina solpaneler

SW Marina solpaneler
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VindgeneratorerRegulator

➂

För att få en optimal laddning av batteriet och för att förhindra överladd-
ning behövs en regulator mellan solpanelen och batteriet. Vi rekommen-
derar generellt att regulator används när solpanelen är större än 20W.

CM04 regulator max. 60W solpanel
Installeras mellan panelen och batteriet för att förhindra överladdning. Inbyggd 
diod förhindrar backström. Max solpanel 60 W LED-display. Mått 71x57x27 mm. 
Art nr 20-1000 

CML10 regulator max. 10A laddström
Maximal laddström 10 A, lämplig för både 12V eller 24V. Lysdioden visar laddning 
och batteristatus. Kan kombineras med CMM mätdisplay för exakt information 
om laddning och spänningsnivå. Mått: 80x100x32 mm Art nr 20-1010

CMM Mätdisplay
Mätdisplay som enkelt kan kombineras med CML regulatorn. Mycket enkel att 
montera och installera. Genom ett enkelt handgrepp ansluts mätdisplayen direkt 
till CML regulatorn. Ger tydlig information om laddström (A) från solpanel samt 
spänningsnivån (V) i systemet.
Mått display: 72x68x32 mm. Mått mätenhet: 84x44x32. Art nr 20-1110

➀

➁

➂

➀

➁

AIR-Breeze – den nya vindgeneratorn 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. 
 En annan fördel med AIR-Breeze är den låga ljudnivån. 
 För bästa utnyttjande gäller fortfarande att vindgenerator skall placeras ovanför 
eventuella 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

Art nr 21-1100 AIR-Breeze 12V
Art nr 21-1200 AIR-Breeze 24V 

Tekniska data

Typisk effekt vid 12,5 m/s 200W

Startvind för ladding 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

Övriga tillbehör till AIR vindgenerator:

Stoppbrytare som kopplar ur och 
bromsar vindgeneratorn. 
Art nr 21-1210

Säkring 50A till AIR-X 
Art nr 21-1220

SW-700 Marin Vindgenerator
SW-700 är en vindgenerator tillverkad med absolut senaste teknologi och med en 
mängd unika egenskaper.

SW-700 är byggt för att tåla hårda påfrestningar. Generatorkroppen är tillverkad i 
magnalium som är en legering mellan magnesium och aluminium. Detta material har 
god anti-rost egenskaper och är mycket hårt.
 För att skydda vindkraftverket övervakar elektroniken varvtalet och vid t.ex. 25 m/s 
stoppar vindgeneratorn automatiskt. För att användaren själv skall kunna stänga av 
vindgeneratorn ingår en elektrisk stoppbrytare.

• 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 Marin vindgenerator 12V
Art nr 21-1500

SW 700 Marin vindgenerator 24V
Art nr 21-1600

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

SunSaver Duo – Regulatorn för två separata 
batterisystem med mätinstrument
Detta är en unik regulator när behovet finns att ladda två separata batteribankar samtidigt. 
Vilket innebär att denna regulator är perfekt för båtar och husbilar där ett startbatteri finns 
installerat. En båt eller en husbil som inte används regelbundet får med tiden dålig laddning 
och sulfatering i startbatteriet. Finns en solpanel installerad kan SunSaver Duo regulatorn se 
till att även startbatteriet underhållsladdas.
 Man väljer själv fördelningen av laddströmmen till batterierna. Antingen en 50/50 fördelning 
eller 90/10. När en batterikrets är fulladdad övergår all laddning till den andra.
 Effektiv fyrstegsladdning med temperaturkompensering. Elektroniskt skyddat mot kortslut-
ningar och överbelastningar med automatsäkringar som återställer sig själva. 
 Till regulatorn levereras en separat digital mättavla för infällnad eller utanpåliggande mon-
tage. Den medföljande kabeln gör det möjligt att montera mättavlan upp till 10 meter från 
regulatorn. Mättavlan ger omfattande information om laddstatus.

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

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 effekt-
max 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 utanpåliggande.
Mått 112 x 112 x 40 mm.

Art nr. 20-1180

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

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

Upp till 30%

bättre laddning
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Takmonteringssats och omformareFrys/kylboxar

Omformare modifierad sinus
En växelriktare omformar 12 V likström till 230 V växelström och gör att du kan an-
vända vanliga 230 V utrustningar även när bara 12 V batteriström är tillgängligt.

Den typiska solelanläggningen är baserad på 12 V batterier. Det betyder att utrust-
ningar 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 båten eller husvagnen och därmed täcka behov som annars inte är möj-
ligt, 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 
överbelastning. 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

* KV120 har också en USB-utgång 5VDC, 500mA.

Kompressor frys/kylboxar
12/24 och 230V 
En helt ny serie frys- och kylboxar speciellt lämpade för solpanelsdrift. Frys- och kyl-
boxarna 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 transpor-
teras tack vare rejäla handtag och som tillbehör till de mindre boxarna finns en skydds-
väska. 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

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

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

* Förbrukning är vid +5º i boxen och beroende på omkringliggande temperatur 

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

Bärbar mygg- och 
insektsfångare
Ett UV rör attraherar insekterna 
som sedan snabbt dödas med 
det elektriska metallgallret. 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

Omformare/LEDprodukter
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Vindgeneratorer och fläktar

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 förekom-
mande 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 venti-
lator 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

SUNVENT Solcellsdrivna ventilatorer

En serie  solcellsdrivna ventilatorer av hög kvalitet. Lämpliga att användas där en 
kontinuerlig underhållsventilation önskas för att ventilera bort fukt och dålig luft.
För krävande marin miljö finns rostfria utföranden.
Ventilatorerna kan monteras både horisontellt och vågrätt.
Samtliga modeller har en diameter på 215 mm.
Luftkapaciteten är max 25 m³/tim.
Kräver ett genomföringshål med en diameter på mellan 116 och 120 mm.

Art nr 23-1500 SVT-012 
Allroundmodell i ABS-plastuförande. Höjd 50 cm.

Art nr 23-1510 SVT-224 
Som SVT-012 med inbyggt uppladdningsbart batteri för drift även nattetid.

Art nr 23-1520 SVT-212S 
Rostfritt utföranden. Låg profilmodell. Höjd endast 36 mm. Idealisk på båtar.

Art nr 23-1530 SVT-224S 
Som SVT-212S med inbyggt uppladdningsbart batteri för drift även nattetid.

Fläktar

– Den högeffektiva friskluftsfläkten för

– HUSVAGNEN
– HUSBILEN
– ARBETSVAGNEN
– BÅTEN
– m.m.

Är en tystgående fläkt som byter luften i ditt fordon på några minuter!
Matos och andra oönskade dofter försvinner snabbt, samtidigt som du
får en behagligare luft.

Monteras enkelt och ersätter befintlig taklucka (36–40 cm) där sådan
finns .Den låga vikten gör att det inte blir någon påkänning på taket.
Drivs med 12 V.

Har steglös termostatinställning och startar vid önskat läge.
Fläkten har tre hastigheter samt kan reverseras 
(fläkten suger in friskluft istället för ut).

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

VIKT: Mod. 6000; 5,5 kg.

DIMENSIONER: 42x42x13 cm (ovan tak)

PRESTANDA:

Effektläge m3/tim. Strömförbr. Decibel

LÅG 750 1.86 39

MELLAN 850 2.29 39

HÖG 1000 3.00 40

MODELL 6000
Tre hastigheter, reversibel fläkt med termostat.
Automatisk lucköppnare med inbyggd regnsensor.
(Luckan kan även öppnas och stängas manuellt.)
Vid regn känner sensorn av detta och stänger automatiskt luckan.
När sensorn åter är torr öppnas den och fläkten startar igen!

6600 med remote control
-– styr fläkten från förarplatsen i din husbil
eller från soffan eller sängen i husvagnen!
(Teknisk data som mod. 6000)

Nyhet!

MODELL 6000
Art.nr. 20-1530

MODELL 6600
Art.nr. 20-1550
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MELLAN  850  2.29  39
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Art nr 23-1550

– Den högeffektiva friskluftsfläkten för

– HUSVAGNEN
– HUSBILEN
– ARBETSVAGNEN
– BÅTEN
– m.m.

Är en tystgående fläkt som byter luften i ditt fordon på några minuter!
Matos och andra oönskade dofter försvinner snabbt, samtidigt som du
får en behagligare luft.

Monteras enkelt och ersätter befintlig taklucka (36–40 cm) där sådan
finns .Den låga vikten gör att det inte blir någon påkänning på taket.
Drivs med 12 V.

Har steglös termostatinställning och startar vid önskat läge.
Fläkten har tre hastigheter samt kan reverseras 
(fläkten suger in friskluft istället för ut).

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

VIKT: Mod. 6000; 5,5 kg.

DIMENSIONER: 42x42x13 cm (ovan tak)

PRESTANDA:

Effektläge m3/tim. Strömförbr. Decibel

LÅG 750 1.86 39

MELLAN 850 2.29 39

HÖG 1000 3.00 40

MODELL 6000
Tre hastigheter, reversibel fläkt med termostat.
Automatisk lucköppnare med inbyggd regnsensor.
(Luckan kan även öppnas och stängas manuellt.)
Vid regn känner sensorn av detta och stänger automatiskt luckan.
När sensorn åter är torr öppnas den och fläkten startar igen!

6600 med remote control
-– styr fläkten från förarplatsen i din husbil
eller från soffan eller sängen i husvagnen!
(Teknisk data som mod. 6000)

Nyhet!

MODELL 6000
Art.nr. 20-1530

MODELL 6600
Art.nr. 20-1550

– Den högeffektiva friskluftsfläkten för

– HUSVAGNEN
– HUSBILEN
– ARBETSVAGNEN
– BÅTEN
– m.m.

Är en tystgående fläkt som byter luften i ditt fordon på några minuter!
Matos och andra oönskade dofter försvinner snabbt, samtidigt som du
får en behagligare luft.

Monteras enkelt och ersätter befintlig taklucka (36–40 cm) där sådan
finns .Den låga vikten gör att det inte blir någon påkänning på taket.
Drivs med 12 V.

Har steglös termostatinställning och startar vid önskat läge.
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När sensorn åter är torr öppnas den och fläkten startar igen!

6600 med remote control
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FAN-TASTIC VENT 6600 med remote control
Styr fläkten från förarplatsen i din husbil eller 
från soffan eller sängen i husvagnen.
Art nr 6600 med fjärrkontroll 23-1560 

Monteringssats/Ventilatorer

Takmonteringssats
SW Multiflex moteringssats
Det lämpligaste monteringssättet för husvagnar och husbilar med 
fast tak. Utvecklad och framtagen tillsammans med ledande limtill-
verkare. Med eloxerande aluminiumprofiler, primer och speciallim 
limmas solpanelen enkelt och säkert på taket. I den kompletta sat-
sen ingår också ca fem meter kabel och tätad kabelgenomföring.

Multiflex monteringssats
Art nr 20-0049 för 57 och 80W panel 
Art nr 20-0051 för 100W panel och större
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SW Luftkylare/värmefläkt – komfort året runt

SW EXERGON AB
Stockholm: Solkraftsvägen 12, 135 70  STOCKHOLM Tel 08-742 01 70 Fax 08-798 92 20

Vetlanda: Brogårdsgatan 4, 574 21 VETLANDA Tel 0383-199 22, 0383-199 24
mail@exergon.se  www.exergon.se

Återförsäljare

82

SW Luftkylare / värmefl äkt
- komfort året runt

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 värmefl äkt.

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 fi ltret. 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 ventilati-
on.

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 fl äkthastigheter
* Löstagbar vattenbehållare

Tekniska dataIlman virtaus 700m³ / h

Luftfl öde 700m³ / h

Elanslutning 230V

Effektförbrukning 65W kylning 
 2000W värmefl äkt

Vattenbehållare 6,5 liter

Ljudnivå < 65dB

Vikt 7 kg

Dimensioner (hxbxd) 800 x 405 x 320 mm

Art.nr 25-2300
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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


