
1

... i stugan
komfort

... i båten
... i husvagnen/ 

husbilen

PRODUKTKATALOG 2013/2014

ETT FöRETAG I GYLLING-GRUPPEN•



2

FRITIDSKOMFORT
FR

IT
ID

SK
O

M
FO

R
T

Sunwind Exergon har som företag alltsedan starten i mitten av 1980-talet varit den ledande leverantören i Sverige 
av energi- och komfortlösningar till stugor som inte har tillgång till det ordinarie elnätet. Under åren har denna af-
färsidé utvecklats och breddats. Ett bredare utbud av produkter och nya tekniska lösningar har gjort det möjligt att 
erbjuda stugägare en komfort och bekvämlighet som är fullt jämförbar med den som ordinarie elnät kan erbjuda.
Vårt sortiment omfattas numera också av produkter för båtliv, husvagn och husbil kompletterat med komfortlös-
ningar för trädgården och fritidshus med el. 

SUNWIND EXERGON – en del av 
Gylling-gruppen

STUGPRODUKTER
Här finns främst produkter för alternativa energilösningar 
baserade på förnyelsebar energi som sol och vind. Men 
också praktiska och miljövänliga gasollösningar för mat-
lagning, kyl & frys, varmvatten och uppvärmning. Bland 
värmelösningarna finns den unika stugvärmaren från Wallas 
för diesel, som kan styras med smart-telefon eller dator.

Den egenproducerade solvärmaren MaxiVent ger stugägaren 
en kontinuerlig ventilation och underhållsvärme till stu-
gan. Vatten- och toalettlösningar ger ytterligare förbätt-
ring av komforten i stugan.

HUSVAGN/HUSBIL OCH BÅT
Med marknadens kanske bredaste sortiment av både stan-
dard solpaneler och specifika solpaneler för marint bruk, 
kan vi erbjuda alternativa energilösningar för det mobila 
fritidslivet. Vår långa erfarenhet på detta område garante-
rar en hög kvalitet till attraktiva prisnivåer.

OUTDOOR LIVING
Sunwind har på senare år blivit en av marknadens ledande 
aktörer vad gäller gasolgrillar och andra Outdoor Living-
produkter. Välj bland våra många olika alternativ för ett 
härligt utomhusliv i trädgården eller på altanen.

Sedan sammanslagningen av Sunwind och Exergon är vi tillsammans 
med våra nordiska systerföretag den ledande aktören på fritids-
marknaden avseende energi- och komfortprodukter i Skandinavien. 
Sunwind Exergon är en stolt del av Gylling-gruppen. En innovativ 
och stark företagsgrupp som under decennier har utvecklat och 
marknadsfört nya produkter och tekniska lösningar.

Välkommen till oss och våra duktiga återförsäljare  
och hitta dina lösningar för en rikare fritid!
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FACKHANDLARE OCH ÅTERFÖRSÄLjARE

FÖRETAG ORT TELEFON NR WEBB-ADRESS

DALARNAS LÄN

Åkerströms El Björbo 0241-793 270 www.elon.se/bjorbo

Batteripoolen Borlänge 0243-825 01 www.batteripoolen.se

Henningssons Elbutik Falun 023-79 20 94 www.henningsonsel.se

Gasbolaget i Dalarna Falun 023-77 10 43 www.gasbolaget.se

Idre Bygg & Järn Idre 010-471 96 00 www.bolist.se/idre

Jones Elservice Idre 0253-203 32 www.comea.se

Långs Elektriska Leksand 0247-644 50 www.langselektriska.se

Oljecenter Malung 0280-100 40 www.oljecentermalung.se

Mattsons Bygg & Järn Mora 0250-100 61 www.bolist.se/mora

Byggnetto Mora 0250-103 07 www.byggnetto.net

LE-EL i Orsa Orsa 0250-422 77 www.le-el.com

Sälens Bygg & Järn Sälen 010-471 95 20 www.bolist.se/salen

Vansbro El Vansbro 0281-101 11 www.vansbroel.se

Trelco Vikmanshyttan 0225-308 30 www.trelco.se

Byggvaruhuset Älvdalen 0251-59 73 30 www.bolist.se/alvdalen

GOTLANDS LÄN

Byggman Hemse 0498-20 05 55 www.byggman.eu

byggman Slite 0498-20 05 60 www.byggman.eu

Blimera Kök & Inredning Visby 0498-27 88 99 www.blimera.se

GÄVLEBORGS LÄN

Knagga Alfta 0271-555 35 www.knagga.se

Nibo Caravan Bollnäs 0278-172 90 www.nibo.nu

TO Hemprodukter Iggesund 0650-208 00 www.elon.se/iggesund

Svenssons byggmaterial Järvsö 0651-440 85 www.svenssonsbygg.se

TO Hemprodukter Söderhamn 0270-185 10 www.elon.se/soderhamn

Caravan & Marine Valbo 026-13 30 40 www.caravanmarine.se

jÄMTLANDS LÄN

Motor & Fritid Funäsdalen 0684-294 50 www.motorfritid.com

Föllinge Såg Föllinge 0645-101 02 www.follingesag.se

Jönnbua Hede 0684-101 30 www.jönnbua.se

Järpens El & Bygg Järpen 0647-66 52 75 www.jarpenselobygg.com

Kaminspecialisten Sveg 070-211 35 35

Johnsons El Åre 0647-140 40 www.johnsons-el.se

Elkatalogen Östersund 063-10 00 10 www.elkatalogen.se

Högboms El Östersund 063-10 80 95 www.hogbomsel.se

KALMAR LÄN

Husvagn & Fritid Kalmar 0480-889 44 www.husvagnofritid.se

NORRBOTTENS LÄN

Abisko Mackåmat Abisko 0980-669 30 www.abiskomackomat.se

Granns Järn & Färg Arjeplog 0961-101 70 arjeplog.happyhomes.se

Traktor & Husvagnsservice Arvidsjaur 0960-107 33 www.traktor-husvagnsservice.se

Elon i Boden Boden 0921-172 20 www.elonboden.se

Gällivare Bygg&Färg Gällivare 0970-107 50 www.gvebyggtjanst.se

Jim's Cykel & Sol Haparanda 0922-127 05

Bagge Bygg Jokkmokk 0971-584 40 www.baggebygg.se

Tekniska huset Kalix 0923-787 70 www.elspar.se/hitta-butik/kalix

Elkedjan Kiruna El-center Kiruna 0980-822 99 www.elkedjan.se

Erics Elektriska Luleå 0920-165 50 www.elkedjan.se

Andor Maskin & Fritid Pajala 0978-100 50 www.andormaskin.se

Camp4you Piteå 0911-23 02 23 www.camp4you.se

Svetsprodukter Piteå 0911-21 14 15 http://www.svetsprodukter.se

Övertorneå Järnhandel Övertorneå 0927-100 09 www.svetsprodukter.se

SKÅNE LÄN
Johans Järn Anderslöv 0410-202 66 www.johansjarn.se

Gasolspecialisten Malmö 040-43 06 73

Husvagnsexpo Bromölla 0456-225 50 www.husvagnsexpo.se

Jörnello Försäljning AB Helsingborg 042-20 66 33

Kamincentrum Hörby 0415-131 30 www.kamincentrum.com
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Fackhandlare och 
återförsäljare
För Sunwind Exergon är  
kvalitet, kompetens och 
tillgänglighet nyckelbegrepp. 
Vi kan erbjuda våra produkter 
genom ett väl utvecklat  
nät av återförsäljare och  
fackhandlare.

Våra fackhandlare kan erbjuda 
dig den bästa servicen och 
vägledningen. Många kan 
också vara behjälpliga med 
installation. Vänd dig till våra 
fackhandlare för dina frågor  
om våra produkter.
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FACKHANDLARE OCH ÅTERFÖRSÄLjARE

FÖRETAG ORT TELEFON NR WEBB-ADRESS

STOCKHOLMS LÄN

Caravanhallen Haninge 08-741 31 00 www.caravanhallen.com

Roslagsjärn med Färg Norrtälje 0176-170 80 www.roslagsjarn.se

Norrtälje Färgbod Norrtälje 0176-156 15 www.fargbod.se

Gasolenergi Stockholm Bromma 08-29 99 29 www.gasolenergi.se

Fogas Stockholm Älvsjö 08-702 90 29 www.fogas.se

Caravan hallen Södertälje 08-550 990 01 www.caravanhallen.com

Forsbergs Fritidscenter Täby Arninge 08-756 67 60 www.forsbergsfritidscenter.se

SÖDERMANLANDS LÄN

Stefan Bakos AB Gnesta 070-6598281 www.stefanbakos.se

Tumbo Fritid Tumbo 016-34 71 30 www.tumbo.se

UPPSALA LÄN

Lindströms Husvagnar Bålsta 0171-500 13 www.lindstromshusvagnar.se

Villakomfort Uppsala 018-13 10 20 www.eldabutiken.se

Bygg-Sven Östervåla 0292-711 30 www.bygg-sven.se

VÄRMLANDS LÄN

Richardssons Kyl & Frys Arvika 0570-153 00 www.elon.se/arvika

Lööfs Gasol Karlstad 054-85 44 50 www.loofsgasol.se

Kils Elbutik Kil 0554-100 32 www.elkedjan.se/kil/elbutik

Eltjänst i Ärjäng Ärjäng 0573-122 07 www.eltjanstarjang.se

VÄSTERBOTTENS LÄN

Berglunds Järnhandel Hemavan 0954-300 21 www.berglundsjarn.se

Vallners El & Mekaniska Lycksele 0950-384 49 www.vemablycksele.se

Miwa Lövånger 0913-210 55 www.miwaenergicentrum.se

Eije Bjuhr Malå 0953-107 77

Lindgrens Husvagnsservice Skellefteå 0910-371 44 www.bilmaklarn.se

BW Fritid Umeå 090-18 92 25 www.bwhusvagnar.se

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Bergströms Service Härnösand 0611-223 36 www.bergstromsservice.se

Solel Strindlund Nyland 0612-225 71 www.solel-nyland.se

Janssons Hushållsmaskiner Sundsvall 060-15 85 27 www.elon.se/sundsvall

Sörberge Husvagnar Timrå 060-57 98 65 www.sorbergehusvagnar.com

Strömbergs Energi & Vedprod. Ånge 0690-233 03

Arac Elektriska Örnsköldsvik 0660-187 61 www.elkedjan.se/ornskoldsvik/arac

VÄSTMANLANDS LÄN

LW Husvagnar Fagersta 0223-155 35 www.lwhusvagnar.se

M & M Caravane Västerås 021-13 20 61 www.husvagnar.com

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Gas & Gasolmästarna Göteborg 031-45 50 45 www.ggm.nu

Tagene Fritidscenter Göteborg 031-57 00 60 www.tagene-fritidscenter.se

Forsbergs Fritidscenter Hyssna 0320-305 50 www.forsbergsfritidscenter.se

Gasmontage Kungsbacka 0300-171 78 www.gasmontage.se

Jicon Works Mölndal 031-673880 www.jicon.se

PB Gasol & Försäljning Skepplanda 0704-39 55 88 www.gasoldirekt.se

Skaraborgs Gasol Skövde 0500-41 16 55

PR Husbilar Sollebrunn 0322-832 10 www.prhusbilar.com

Torslanda Kamin & Värme Torslanda 031-56 56 94 www.kaminovarme.se

Elkedjan i Åmål Åmål 0532-178 20 www.amal.elkedjan.se

ÖREBRO LÄN

Grytthyttans Elinstallationer Hällefors 0591-10 200 www.grythyttansel.se

Svetshuset i Örebro Örebro 019-603 60 50 www.svetshuset-orebro.se

Hymer Center Örebro 019-37 00 10 www.hymercenter.se

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Östgöta Camping Mantorp 0142-217 30 www.ostcamp.se

Alvarbåtar Norrköping 011-311 260 www.alvarbatar.se

Gasolfyllarna Norrköping 020-19 19 90 www.gasolfyllarna.se

Energikontroll Söderköping 0121-120 45 www.energikontroll.nu

Vår återförsäljarlista uppdateras kontinuerligt. Se vår hemsida (www.sunwind.se) för aktuell lista.



6

ENERGI

ENERGI komfoRt

6

Energi kan varken skapas eller förstöras, bara 
överföras från en form av energi till en annan.
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7Alla priser är vägledande exkl. frakt. Frakt tillkommer för de flesta delarna av landet.

Energisidorna handlar om ström: Hur man skapar elektricitet, 
hur man kan spara el och hur man använder energi. Genom 
att fånga in och omvandla energi från sol och vind sparar 
samhället dyr kraftutbyggnad för en bättre miljö! Du hittar 
lösningar med både sol- och vindenergi. En ägare av en 
stuga, båt eller husvagn är mycket medveten om sin ström-
förbrukning , och ställer höga krav på produkterna. Kvalitet, 
effektivitet, hållbarhet och strömförbrukning är centrala och 
viktiga begrepp. Sunwind Exergon har alltid haft som mål 
att erbjuda de bästa produkterna och de bästa lösningarna. 
Vi är övertygade om att vår utökade produktlinje i år, i ännu 
större utsträckning än tidigare, uppfyller dina krav.

Sunwind Exergon levererar solpaneler från världsledande 
tillverkare med den bästa teknik och kompetens. Vi har 
också levererat solcellsregulatorer i mer än 25 år. Sunwind 
Exergons solcellsregulatorer är särskilt anpassad till nordiska 
förhållanden och har visat att vårt påstående att rätt ladd-
ningsteknik innebär lång batterilivslängd. Valet av batteri är 
också viktigt, och Sunwind Exergon säljer kvalitetsbatterier 
du kommer att ha glädje av länge och med tiden kommer att 
spara mycket besvär och extra kostnader. Vi har också hjälpt 
dig på vägen genom att sätta samman kompletta paket. 
Utgångspunkten för paketen är det specifika behov eller 
utrustning du vill kunna strömförsörja så att du lättare kan 
få de produkter du behöver för att solcellsanläggningen skall 
fungera optimalt.

Har du ett 12 volts batterisystem innebär detta inte att du 
bara behöver använda 12 volts utrustning. Med en omfor-
mare kan du använda vanliga 230 volt utrustningar. Om du 
vill kan stugan eller båten ha ett komplett 230V system, och 
anläggningen kan byggas så stor du bara önskar. Du kan få 
det precis som hemma trots att närmaste elstolpe är flera 
mil bort. Sunwind Exergon är en stolt leverantör av Victron 
växelriktare som tillsammans med solpanel och batteri kan 
ge 230 volt i stugan eller båten!

Energibesparande åtgärder är viktiga när det gäller använd-
ningen av anläggningen. På sidorna 57-63, hittar du många 
olika produkter för bättre belysning. LED-lampor i alla 
lampor kan vara ett stort steg mot mindre energiförbruk-
ning. LED-lampor använder mycket mindre energi än vanliga 
glödlampor.

I båten blir ofta det elektriska systemet utsatt för vårdslös 
behandling. Vibrationer, stötar, korrosion, salt luft, långa 
vintrar med mycket kondens och så vidare. Det är därför 
viktigt att känna till det elektriska systemet ombord: vilken 
kabel som går till vilken enhet, är kablarna med tillhö-
rande säkring rätt dimensionerade, finns det dåliga/svaga 
kopplingspunkter, har du tillräckligt stor laddare och hur är 
skicket på batterierna. En husvagn eller husbil har kanske 
inte riktigt samma utsatta miljö men det elektriska frågorna 
är i stort sett desamma.

I takt med att vi skaffar fler och större elektriska förbrukare, 
har landström blivit allt vanligare ombord. På det sättet 
undviker man att i onödan ligga och ladda med egen motor/
generator. Landström ska alltid installeras av en specialist.
Men också med en rätt dimensionerad solpanel kan denna 
sköta underhållsladdningen i hemmahamnen och framförallt 
ge nödvändig energi för att hålla viktiga förbrukare som 
kylskåp och liknanden i drift när man ligger förankrad i en 
vik långt från närmaste elstolpe. En solpanel på husvagns- 
eller husbilstaket ger också en kontinuerlig laddning och gör 
det möjligt att njuta av fritiden utan att behöva trängas vid 
elstolpar!

Sunwind Exergon har under de senaste 25 åren levererat miljövänliga energilösningar till 
stugägare och andra användare. med ren och förnybar energi från sol och vind, utan fula 
kraftledningar, har över 200 000 nordiska stugägare kunnat njuta av energikomfort med  
produkter och lösningar från Sunwind Exergon.

ENERGI komfoRt
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Förbrukar du mycket ström när du är i stugan, måste batteribanken vara relativt stor. Är det långt till nästa besök har solpanelen god 
tid på sig att ladda upp batterierna igen. I ett fritidshus med många besök, men med lite strömförbrukning, bör solenergianläggningen 
bestå av en större solpanel men med en mindre batteribank. Batterier har en begränsad livslängd, men med rätt underhåll kan livsläng-
den bli 5-15 år, beroende på batterityp. Under denna tid är det ej att rekommendera en utvidgning av den existerande batteribanken, 
då gamla och nya batterier inte fungerar bra tillsammans. Ta hänsyn till detta vid beräkning av den förväntade förbrukningen, eftersom 
mycket kan ske under en period av 5-15 år. Lägg därför in en säkerhetsmarginal. En extra solpanel kan emellertid kopplas till anlägg-
ning när som helst.

Dimensionering av solenergianläggning
En solenergianläggning består av en eller flera solpaneler som producerar ström till en batteribank, som lagrar 
strömmen. för att få full glädje av solenergianläggningen, är det viktigt att den blir rätt dimensionerad.  
Batteribanken skall leverera tillräckligt med ström när du är i stugan och solpanelen/ 
-panelerna ska se till att batterierna är fulladdade.

1) Beräkna dagligt energibehov i wattimmar 
All utrustning har en effekt angiven i Watt (W). Antalet tim- 
mar utrustningen är i bruk anger energin mätt i wattimmar 
(Wh). En glödlampa på 5 Watt som har stått på i 2 timmar 
har använt energi motsvarande 10 wattimmar (5 W x 2 tim = 
10 Wh). Uppgiften blir därför att beräkna ditt energibehov 
för ett dygn mätt i wattimmar. Utgå gärna från exemplet 
nedan och fyll i schemat på nästa sida. 

Strömförbrukning per dygn, exempel:

2) Räkna om dagligt behov till amperetimmar 
Strömmängden i ett batteri anges i Amperetimmar (Ah), 
som skall tas med i beräkningen. Det betyder att det dagliga 
energibehovet räknas om från wattimmar (Wh) till Ampere-
timmar (Ah). 396 Wh/12V = 33 Ah, vilket ger den dagliga 
strömförbrukningen.

3) Räkna om dagligt energibehov till besökets behov 
Genom att multiplicera dagligt strömbehov med antal dagar 
erhålls stugans strömbehov:  
Helger (3 dagar): 33 Ah x 3 = 99 Ah 
Vecka: 33 Ah x 7 = 231 Ah

4) val av batteristorlek 
Livslängden på ett batteri är mycket beroende av hur djup 
varje urladdning är. Batteriet kan gå sönder om det urladdas 
helt. Ett urladdat batteri fryser också sönder mycket lättare. 
Generellt rekommenderar Sunwind att max 70 % av kapaciteten 
utnyttjas under sommarhalvåret och 50 % under vinterhalvå-
ret. Ett 245 Ah-batteri har därför ca 170 Ah tillgängligt på 
sommarhalvåret eller 125 Ah på vinterhalvåret. Motsvarande 
för Concorde 305 blir 250 Ah (sommar) och 210 Ah (vinter). 
Beräkningen av tillgängliga amperetimmar är baserat på 100 
timmars urladdningstid (se batterier sid 29-31). 
I följande exempel gäller: 
antal Sunwind 245 ah-batterier, weekend (vinter): 
99 Ah/125 Ah = 0,79 st = 1 batteri á 245 Ah  
antal Sunwind 245 ah-batterier, vecka (sommar): 
231 Ah/170 Ah = 1,35 st = 2 batterier á 245 Ah  
antal Concorde 305 ah-batterier vecka (sommar): 
231 Ah/250 Ah = 0,9 st = 1 st Concorde 305 Ah

antal Produkt Effekt Brukstid Energibehov

2 Läslampor 10 W 7 tim 140 Wh

1 Lysrörsarmatur 2x8 W 16 W 1 tim 16 Wh

2 Vägglampett 10 W 5 tim 100 Wh

1 Vattenpump 40 W 30 min 20 Wh

4 Sänglampa (spot) 10 W 1 tim 40 Wh

1 TV 40 W 2 tim 80 Wh

Dagligt energibehov 396 Wh

Beräkning av batteribank Effekt är definierad som ström x spänning:   
W = a x v 

motsvarande blir: Wt = ah x v och ah = Wh/v
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DImENSIoNERING av SolENERGIaNläGGNING

Beräkning av solpanel
Solpanelen ska ladda upp batteriet inför nästa besök. Du vet 
från beräkningen hur mycket ström som förbrukats när du lämnar 
stugan. Frågan är alltså hur lång tid det är till nästa besök och 
när på året det är. Tabellen nedan, anger antal amperetimmar 
producerat per vecka under året. Används stugan huvudsakligen 
på helger, kan man utifrån tabellen se att en 80-Watt solpanel 
ska producera tillräckligt med ström varje vecka (99 Ah) från fe-
bruari till oktober. Sunwind rekommenderar 1 st 80-Watt solpanel 
med 2 st 245 Ah batterier. Om stugan utnyttjas lika ofta under 
vintermånaderna, bör det förmodligen monteras fler solpaneler. 
Alternativet använda andra, kompletterande strömkällor t.ex. 
vindgenerator eller elkraftverk. Om stugan används under vinter-
halvåret, påsken, sommarsemestern och under höstjakten, kom-

mer solpanelen ha gott om tid att ladda upp batterierna mellan 
varje besök. I nedanstående exempel skulle troligen en mindre 
panel vara tillräckligt, men för att ha lite marginal bör du välja 
en 65 Watts-panel med 1 st 305 Ah-batteri. Om stugan används 
hela sommaren bör solpanelen producera tillräckligt med ström 
för att täcka det dagliga behovet, 33 Ah (231 Ah på en vecka). 
Tabellen visar att en 135-Watts solpanel täcker det dagliga beho-
vet. Dessutom behövs en batteribuffert som kan leverera ström 
under perioder med sämre väder än genomsnittligt. Erfaren-
hetsmässigt bör detta motsvara en veckas förbrukning, 231 Ah. 
En riktigt dimensionerad anläggning skulle således bestå av en 
135-watts solpanel och 2 st Sunwind 245 Ah-batteri.

Tabellen visar antal amperetimmar (Ah) producerat per vecka. Värdena är baserade på mer än 30 års samlade data och redovisar det 
faktiska förhållandet i Mellansverige.

typ Jan feb mar apr maj Jun Jul aug Sep okt Nov Dec

160 W vertikalt 90 234 318 352 320 245 210 226 205 171 59 67

160 W vinklad 98 234 347 453 491 410 342 326 250 182 62 66

140 W vertikalt 78 204 279 308 280 214 183 197 179 150 52 59

140 W vinklad 85 204 304 396 430 358 300 286 218 160 55 57

135 W vertikalt 76 197 269 297 270 207 177 190 173 144 50 57

135 W vinklad 82 197 293 382 414 346 289 275 211 154 53 55

100 W vertikalt 56 146 199 220 200 153 131 141 128 107 37 42

100 W vinklad 61 146 217 283 307 256 256 204 156 114 39 41

80 W vertikalt 45 117 159 176 160 122 122 113 102 86 30 34

80 W vinklad 49 117 174 226 246 205 205 171 125 91 31 33

Beräkningsschema för batteribank
Fyll i nedanstående tabell med hjälp av uppgifterna från 
föregående sida så blir valet av batteribank lättare och 
komforten i stugan högre.

Strömproduktion i mellansverige

antal Produkt Effekt (W) Brukstid (tim) Energibehov (Wh)

1

Sum = Wh

2 Omräkning till amperetimmar: Dagligt strömbehov (Wh): /12V = Ah

3 Beräkning av besökets strömbehov: Dagligt behov (Ah): x (Ant. dygn) = Ah

4 Beräkning av antal Sunwind AGM 245 Ah-batterier: Strömbehov (Ah): /110Ah ≈ st. 245 Ah

5 Beräkning av antal Concorde 305 Ah-batterier: Strömbehov (Ah): /210Ah ≈ st. 305 Ah
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    Basic Solpanelspaket
Det finns 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

följande huvudkomponenter 
ingår i paketen:

Solpanel	57-160W

Batteri 122-490ah 

Regulator 10-30a

Elektriskt kopplingsmaterial

1

2

3

4

4

1

2

3

Våra Basic paket innehåller de komponenter som behövs för att enkelt 
få el i stugan. De kan försörja de mest grundläggande behoven av el i 
stugan som belysning, TV/radio, dator, vattenpumpar, laddning av mo-
biltelefon 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 främst 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 ”Dimensionering av solpanels-
system” eller rådgör med vår återförsäljare.

För stugor som används under längre perioder och även under vinter-
halvåret rekommenderar vi att man noga ser över batterikapaciteten 
samt överväger att komplettera med vindkraftverk och/eller elverk.

•	Solpanel	(57-160W)

•	Väggkonsol	för montering av solpanel på vägg

•	Regulator	10-30A

•	Batteri	122-490Ah

•	Kopplingsmaterial:

1 rulle 50 m kabel 2 x 2,5 mm²

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

Basic paketen  
innehåller följande  
komponenter:    
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SolPaNElSPakEt

•	57W	solpanel

•	Konsol

•	Regulator	CML-10

•	Batteri	AGM	122Ah

•	Kopplingsmaterial

art nr 20-2010

Pris	7	495:-

57W Basic  
Solpanelspaket      

80W och 100W Basic  
Solpanelspaket      

135W Basic  
Solpanelspaket      

160W Basic   
Solpanelspaket      

Paket för mindre stugor som inte används regelbundet. 
Försörjer främst belysning, lite radio och TV, en vatten-
pump och laddning av mobiltelefon.

Den vanligaste storleken på ett solpanelspaket för den  
”genomsnittlige” förbrukaren av el till belysning, radio/tv, 
dator, mobiltelefon, vattenpumpar mm till stugan. Paketet 
innehåller ett kraftfullt 245Ah AGM batteri, men vi rekommen-
derar gärna att man utökar paketet med ytterligare ett batteri 
för att ha kapacitet för framtida ökning av energibehovet. 

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

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 under vinter-
halvåret rekommenderar vi att man kompletterar med elverk 
och/eller vindkraftverk.

•	80W	solpanel

•	Konsol

•	Regulator	EPIP-20

•	Batteri	AGM	245Ah

•	Kopplingsmaterial

art nr 20-2120

Pris 11 295:-

•	100W	solpanel

•	Konsol

•	Regulator	EPIP-20

•	Batteri	AGM	245Ah

•	Kopplingsmaterial

art nr 20-2220

Pris 11 695:-

•	135W	solpanel

•	Konsol

•	Regulator	EPIP-20

•	Batteri	AGM	245Ah

•	Kopplingsmaterial

art nr 20-2910

Pris 12 495:-

•	160W	solpanel

•	Konsol

•	Regulator	PS-30M

•	Säkringsbox	 
 2x10a och 1x16a

•	Batteri	2	x	245Ah	AGM

•	Mellankoppling	 
 batterier

•	Kopplingsmaterial

art nr 20-2310

Pris 19 950:-

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.

Dessa utrustningar kan försörjas med 
alla Basic paket.

Datorn kan behöva en liten omformare 
på 150W för att fungera.

12V

12V

230V

230V
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Solpanelspaket Duo
kraftfull och effektiv solpanel för två hus! 

Paketet innehåller en 160 W solpanel och en specialregulator, morningsstar SunSaver Duo, som automatiskt kan 
hantera batteriladdningen till två separata batteribanker (490ah + 122ah).  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.

antal artikel

1 st solpanel 160W

1 st  väggkonsol

1 st regulator SunSaver Duo 25A

1 st säkringsbox 2 x 10A 1 x 16A

2 st batteri AGM 245Ah

1 st batteri AGM 122Ah

1 rulle kabel 2 x 2,5 mm²

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

art.nr 20-2350  Pris 23 500:-

Utgångspunkten är 160W Basic paket. 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 ström-
förbrukningen 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 (ca 100 liter) och dessutom en normal förbruk-
ning 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, mikrovågs-
ugn etc. 

Solpanelspaket Duo  
innehåller:

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

Kombinationspaketet Sol & Vind

kombinationspaketet Sol & vind är avsett för stugägaren som vill använda 
sitt hus i stor omfattning och även kunna utnyttja vinden som energikälla. 
Den medföljande kraftfulla vindkraftgeneratorn Windy 450 ger ett utmärkt 
komplement speciellt under vinterhalvåret då soltillgången inte är den bästa. 

Installationspaketet innehåller vad du behöver för den grundläggande instal-
lationen. I systemet ingår även en 490ah aGm batteribank. Regulatorn som 
medföljer övervakar laddning från vindgenerator och solpanel. En rejäl mast 
för montering av vindgenerator är inkluderad i paketet. 

Utgångspunkten är att stugan används året runt, mestadels på helger, men under sommaren 
även under längre perioder. 

Systemets batteristorlek rekommenderas till 400-600 Ah batteri, huvudsakligen beroende på 
hur länge systemet belastas.  I paketet ingår två 245Ah Sunwind AGM-batterier. Om stugan 
används även längre perioder under vinterhalvåret föreslås att du lägger till ytterligare ett 
245Ah batteri. 

100W solpanelen och vindgeneratorn ger stugan energi för belysning, TV, tryckvattenpump, 
mobiltelefon 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 handverktyg. En kompressordriven kylbox eller kylskåp kan också läggas 
till paketet, åtminstone för drift under sommarhalvåret.

antal artikel

1 st solpanel 100W

1 st  väggkonsol

1 st vindgenerator Windy 450

1 st mast till vindkraftverket

1 st regulator Combi

1 st säkringsbox 2 x 10A 1 x 16A

2 st batteri AGM 245Ah

1 rulle kabel 2 x 2,5 mm²

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

art nr 20-2250  Pris 31 500:-

Sol & vindpaket innehåller:

13
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Solpanelspaket för uthuset

med detta paket kan du enkelt elektrifiera det 
där lilla utrymmet som ligger lite avsides.
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Uthuspaket
antal artikel

1 st solpanel 10W

1 st regulator CM04

10 m elkabel 2 x 2,5 mm²

10 st kabelklammer

1 st batteri 18Ah AGM

1 st armatur Soft

Uthuspaket innehåller:

Kanske det är en vedbod eller en toalett. Solpanelen räck-
er för att ladda batteriet och sedan kunna få belysning 
när du gör ett besök. Solpanelen placeras riktad mot sö-
der på antingen vägg eller tak. I paketet ingår solpanel, 
10m kabel och klammer. Regulator för korrekt laddning 
och ett 18Ah AGM batteri som ger ca 6-8 timmars belys-
ning. I paketet ingår också en Soft lampa.

LED TV paket 100W
Vårt vanligaste 100W Basic paket här kompletterat med 
en speciellt anpassad 22” LED TV för solcellsdrift. De 
kraftfulla paketet 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 
sommarhalvåret.

För detaljer och specifikationer för 100W Basic paket, 
se sid 10-11.  

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) 458 x 298 x 45 mm 529 x 337 x 46 mm

art.nr 23-1600 23-1650

Pris 2 985:- 3 895:-

lED tv med inbyggd DvD och digitalmottagare 
till stugan, båten eller husvagnen.

våra lED tv för stugan är speciellt anpassade 
för att användas i stugor på 12 eller 230v. De 
har ett antal specifikationer och fördelar jämfört 
med motsvarande traditionella tv apparater.

låg strömförbrukning
Mycket låg strömförbrukning. Ca 60% lägre  
än vanlig jämförbar TV.

kortslutningsskyddade
TV är kortslutningsskyddad via den interna elektroniken. 
Vid polvändning kommer säkringen i ciggkabeln eller 
regulatorn att gå sönder.

Ökad spänningsvidd
Normalt klarar en 12V TV en spänning på max 12,5V. 
Våra TV har en tolerans mellan 9-16V vilket minskar 
risken för skador vid överspänning.

lackade kretskort
Detta motverkar korrosion på kretskort och gör TV  
tåligare för miljöer med stora temperaturskillnader  
och hög fuktighet.

USB-recording
Du kan spela in program från din TV direkt på USB-
minne eller titta på inspelade program som ligger på 
USB-minne.  

lED tv 100W paket innehåller:
Basic 100W solpanelspaket med 22” lED tv

art nr 20-2230 Pris 15 500:-

art nr 20-1910  Pris 1 995:-

anslut  
tv till 

 solpanel
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Paketet innehåller en mycket kraftfull och effektiv solpanel på hela 160W. tillbehörspaketet innehåller all den utrust-
ning du behöver för att komma igång. Paketet är utrustat med två (totalt 490 ah) helt underhållsfria aGm batterier.  
I det här paketet har vi lagt till ett energisnålt kompressorkylskåp på 110 ltr med köldfack.

SolPaNElSPakEt

Solpanelspaket 160W med 12V kylskåp

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 temperatur och hur kylskåpet används. Skall kylskåpet dessutom 
användas under vinterhalvåret måste anläggningen kompletteras med t.ex. 
elverk och batteriladdare.

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

1 st solpanel 160W

1 st  väggkonsol

1 st regulator PS-30M

1 st säkringsbox 2 x 10A 1 x 16A

2 st batteri AGM 245Ah

1 rulle kabel 2 x 2,5 mm²

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

1 st manual/monteringsanvisning

1 st Kylskåp 110 ltr 12V

Solpanelspaket 160W innehåller

Art	nr	20-2320		Pris	27	900:-

anslut  
kYlSkÅP till  

solpanel
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135W solpanelspaket med kyl/frysbox
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 utrustningar användas.

1 st solpanel 135W

1 st  väggkonsol

1 st regulator EPIP-20

1 st säkringsbox 2 x 10A 1 x 16A

2 st batteri AGM 245Ah

1 rulle kabel 2 x 2,5 mm²

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

1 st manual/monteringsanvisning

1 st Kyl/frysbox 62 liter

Solpanelspaket 160W innehåller

art nr 20-2930  Pris 19 600:-

anslut  
kYlBoX till  

solpanel
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SolPaNElSPakEt

Solar Power Kit  
– komplett Mini  
solenergipaket 
Solar Power Kit är ett komplett sol- 
energipaket bestående av en regulator 
med uppladdningsbara batterier, två 
LED-lampor, mobilladdare och solpanel. 

Paketet är perfekt för att lysa upp i t ex lekstugan, 
redskapsboden eller vedboden. även lämpligt för 
barn att experimentera med och lära sig solenergi.

Paketet är kompakt och har låg vikt, så det är väl 
anpassat att ta med på fjäll- eller tältturen. Paketet 
är helt säkert och mycket enkelt att använda. Det 
tar 3-4 timmar att ladda batterierna med solpane-
len, beroende på ljusförhållandena. lamporna kan 
sedan lysa i drygt 3 timmar eller upp till 9 timmar 
om paketet sätts i energisparläge.

•	 Lekstuga

•	 Uthus

•	 Tälttur

•	 Sommarstuga

•	 Camping

•	 Utedass

•	 Utbildningskit	

 för solenergi

•	 Redskapsbod

aNväNDNINGSomRÅDEN:

•	 Solpanel	5	Watt

•	 5	st	uppladdningsbara	batterier

•	 Regulator

•	 2	LED-lampor,	med	4	meter	kabel

•	 Mobiltelefonladdare	via	USB-uttag

•	 2	extra	uppladdningsbara	batterier	(AA),	 

 som kan användas i ficklampa eller radio

PakEtEt INNEHÅllER:

•	 5	watt	solpanel	med	5	meter	kabel	

•	 Överladdnings-/urladdningsskydd	och	kortslutningsskydd	

•	 5	st	AA	1800	mAh	NiMH	(nickelmetallhydrid)	uppladdningsbara	batterier	

•	 2	st	LED-lampor	med	4	meter	kabel.	Drygt	3	tim	lystid	på	full	styrka,	 

 upp till 9 tim vid energisparläge

•	 Mobiltelefonladdare	via	USB-uttag	inkl	flera	anslutningsadaptrar	

•	 Inbyggd	laddare	för	laddning	av	2	st	600	mAh	NiMH	uppladdningsbara	 

 batterier (inkluderade)

tEkNISka SPECIfIkatIoNER:

art.nr 122005  Pris 1 195:-

komPlEtt PakEt

USB-uttag för laddning av de flesta mobiltelefoner, iPhone m fl med hjälp 
av medföljande adaptrar. 
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Solpaneler Sunwind 12 V
Standard solpaneler konstruerade och tillverkade för att användas i de mest utsatta och krävande miljöer. Denna typ 
av paneler är specificerade enligt internationella industristandarder och är därmed i högsta grad väl anpassade för 
Skandinaviskt klimat och miljö. De kan med fördel användas i alla tänkbara fritidssammanhang till stugor, båtar och 
husvagnar.  Panelerna är uppbyggda med en stabil eloxerad aluminiumprofil och ett skyddande härdat glas. Solcells-
tekniken är av mono- eller polykristallin typ vilket kännetecknas av hög effektivitet och extrem stabilitet.

livslängden på en solpanel förväntas vara minst 30 år och effektgaranti lämnas på 20-25 år beroende på storlek. 
Solpanelerna från 100W och uppåt levereras med monterade kablar och kontaktdon som ytterligare underlättar 
monteringen.

SW10 10W solpanel  
12v
art.nr 20-1900
Pris 495:-

SW25 25W solpanel  
12v
art.nr 20-1950
Pris 650:-

SW45 45W solpanel  
12v
art.nr 20-5100
Pris 1 095:-

SW50 50W solpanel  
12v
art.nr 20-1980
Pris 1 250:-

SW57	57W	solpanel	 
12v
art.nr 20-2000
Pris 1 450:-

SW80 80W solpanel  
12v
art.nr 20-2100
Pris 1 995:-

SW100 100W solpanel  
12v
art.nr 20-2200
Pris 2 495:-

SW135 135W solpanel  
12v
art.nr 20-2900
Pris 3 395:-

SW160 160W solpanel  
12v
art.nr 20-2300
Pris 3 995:-
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SolPaNElER 

Solpanel mått vikt laddström max

SW10 10W 487 x 281 x 25 mm 1,7 kg 0,63 A

SW25 25W 643 x 282 x 35 mm 2,8 kg 1,5 A

SW45 45W 1029 x 360 30 mm 4,2 kg 2,63 A

SW50 50W 633 x 536 x35 mm 6,2 kg 2,9 A

SW57	57W 912 x 542 x 35 mm 6,2 kg 3,3 A

SW80 80W 1250 x 542 x 35 mm 7,5 kg 4,8 A

SW100 100W 1195 x 542 x 35 mm 10,7 kg 5,8 A

SW135 135W 1412 x 676 x 35 mm 11,3 kg 7,6 A

SW160 160W 1455 x 808 x 50 mm 16,3 kg 9,2 A

tekniska data  
Standard solpaneler 12v

Vi kan också leverera paneler 
i 24V utförande. Kontakta 
oss för uppgift om aktuella 
storlekar och priser.

Justerbar väggkonsol  
för solpanel
Justerbar hållare till solpanel för väggmontage för att 
justera vinkeln och därmed få mesta möjliga energi- 
produktion från panelen. Passar standardpaneler från  
57W upp till 160W.

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 främst 
avsedd för väggmontering.

art.nr 20-0015
Pris 695:-

19Alla priser är vägledande exkl. frakt. Frakt tillkommer för de flesta delarna av landet.
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Flexibla solpaneler för båt
för ett bekvämt och säkert båtliv är fulladdade batterier av största vikt. att köra motor bara för att ladda eller 
dra långa sladdar från en elstolpe 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 ladd- 
behovet. 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, marina paneler med plastskikt 
och flexibla tunnfilmspaneler.

Standard paneler...
...med härdat glas och aluminiumram är prisvärda och robusta. 
Kan inte böjas och man bör inte gå på dem. Passar bäst på 
plana ytor där man inte trampar, typ styrhyttstak. Kan också 
monteras på pulpit med speciellt fäste. Se våra standard sol-
paneler på sid 18-19.

marina solpaneler...
... har samma effektiva celler, men har en baksida av rostfritt 
stål, aluminium eller glasfiber och en ovansida av plastbe-
lag. Panelen kan böjas lätt och man kan trampa på den utan 
problem. Idealiskt till segelbåtar och monteras oftast på luck-
garaget. 

flexibel tunnfilmspanel... 
... är böjlig som ett liggunderlag. Kan monteras överallt och 
är idealisk för mobilt bruk. Panelen kan rullas ihop. Används 
när man är i båten och stuvas sedan undan. Mycket lämplig för 
andra mobila sammanhang där behov av 12V laddning finns. 

Hur stor solpanel behövs?
Det beror på energibehovet och utrymmet som finns tillgäng-
ligt. Har man en strömsnål kylbox/skåp i båten bör minst 50W 
solpanel användas. Gäller det bara belysning och instrument 
räcker en mindre panel. Utnyttja den tillgängliga ytan maxi-
malt. Det ger marginaler och expansionsmöjligheter.

Solpanel uteffekt 

Watt
amperetimmar 
(ah) per dag

Wattimmar  
(Wh) per dag

10-12 4-5 48-60

20-25 8-9 108

35-40 13-14 156-168

45-55 16-18 192-216

Energiproduktionen är beroende av årstid, väderlek, vinkel mot solen mm.
Värdena är genomsnittliga för sommarmånaderna.

tabellen ger en indikation på hur  
mycket olika panelstorlekar kan  
producera under sommarhalvåret 
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flEXIBla SolPaNElER fÖR BÅt

Solpanel Effekt Watt laddström amp toppspänning v mått mm vikt kg

SWm10 10 0,55 18,1 560 x 200 x 2,5 0,5

SWm20 20 1,13 17,9 1225 x 153 x 3 2,5

SWm30 30 1,73 17,4 806 x 350 x 3 3,45

SWm40 40 2,42 18 600 x 600 x 2,5 3,9

SWR40 40 1,81 22,1 1000 x 300 x 3 4,1

SWm65 65 3,61 18 785 x 660 x 3 6,3

SWm85 85 4,83 17,5 1015 x 630 x 3 8,4

SW3063 24 1,1 20 467 x 459 x 3 2,4

SW3064 36 1,65 20 638 x 459 x 3 3,2

SW5065 48 2,2 20 780 x 460 x 3 4,5

21Alla priser är vägledande exkl. frakt. Frakt tillkommer för de flesta delarna av landet.

SW Marin solpaneler 
Marina solpaneler är särskilt utformade för att kunna fastmonteras direkt på däck eller tak. Cellerna är monterade 
på en aluminiumplatta och på ovansidan 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 batteribanken. Rätt dimensionerat kan också 
solpanelen klara förbrukningen under längre turer. Panelerna levereras med färdigmonterad kabel.

SWm10 10W marinpanel
art.nr 104210  Pris 995:-

SWm20 20W marinpanel
art.nr 20-3100  Pris 1 995:-

SWm30 30W marinpanel
art.nr 20-3250  Pris 2 195:-

SWm40 40W marinpanel
art.nr 20-4900  Pris 2 495:-

SWR40 40W marinpanel
art.nr 20-4800  Pris 2 495:-

SWm65 65W marinpanel
art.nr 20-3550  Pris 4 250:-

SWm85 85W marinpanel
art.nr 20-3560  Pris 4 850:-

Sunware marina solpaneler
Sunware marina solpaneler är tillverkade i Tyskland och konstruerade efter mycket högt 
ställda krav. Solcellerna är hermetiskt inkapslade på en bottenplatta av rostfritt stål. 
Genomgående är alla detaljer av absolut högsta kvalitet. Panelerna är lätt böjbara och 
har en speciell struktur på det yttre plastskiktet som minskar risken att halka på pane-
lerna och även har en viss optisk effekt. Panelerna är konstruerade med 39 eller 40 celler 
vilket ger bättre skugg- och värmetålighet än en panel med normala 36 celler.

SW3063 24W
Art.nr	20-3700		Pris	4	495:-

SW3064 36W
art.nr 20-3800  Pris 5 595:-

SW5065 48W
Art.nr	20-3900		Pris	7	950:-
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Sunwind Fiberglass solpanel 
Flexibla och vattentäta solpaneler i glasfiber lämpliga för båt, husvagn eller husbil. Glasfiber är ett något styvare material än t.ex. 
aluminium, men mycket robust. Solpanelerna är också lämpade för mobilt bruk tack vare sin låga vikt och kompakta format.

Sunwind fiberglass 20W
art.nr 104220  Pris 1 695:-

Sunwind fiberglass 40W
art.nr 104240  Pris 2 995:-

Sunwind fiberglass 60W
art.nr 104260  Pris  4 695:-  

SW Flexi 32W tunnfilmspanel
Flexibel tunnfilmspanel som är extremt böjbar och tålig för däcks- 
och hängmontering. Den är lätt att flytta på eller stuva undan. 
Integrerade bypass dioder gör att panelen producerar   
ström även vid partiell skuggning.  
Panelen levereras komplett med inbyggd  
backdiod och kabel.

art.nr 20-3000  
Pris 3 895:-

Solpanel Effekt Watt laddström amp toppspänning v mått mm vikt kg

fiberglass 20 20 1,11 18 540 x 358 x 3,5 1,3

fiberglass 40 40 2,22 18 675 x 540 x 3,5 2,5

fiberglass 60 60 3,33 18 675 x 755 x 3,5 3,2

flexi 32 32 1,94 16,5 1417 x 424 x 5 2,14

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 3 meter. 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 2 995:-

22
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moNtERINGSkoNSolER 

Monteringskonsoler för husvagn och husbil
En solpanel på taket till husvagnen eller husbilen skapar ett fantastiskt oberoende att kunna utnyttja sitt fordon och 
alla elektriska utrustningar långt från närmsta el-stolpe. man kan fricampa i naturen eller välja bort trängseln runt 
eluttagen tack vare förnyelsebar energi från solen.

På taket till husvagnen/husbilen finns normalt relativt gott om 
plats för att placera de effektiva och prisvärda standard solpaneler-
na, se sid 18-19. För att säkra försörjningen av elbehovet så brukar 
den genomsnittlige användaren välja en solpanel mellan 80W till 
135W storlek. Naturligtvis kan behovet variera beroende på antalet 
förbrukare och hur ofta och när på året man fricampar. Studera 
gärna avsnittet ”dimensionering av solenergianläggning” på sid  
8-9 eller rådgör med din återförsäljare.

Förutom solpanel samt regulator (se sid 33) så är det viktigt att en 
säker och rejäl monteringskonsol för montering på taket används.

Våra olika monteringspaket är väl utprovade och garanterar en 
långvarig och säker montering på taket. Monteringen är enkel men 
studera noga anvisningen.

multiflex monteringssats aluminium
I denna sats ingår eloxerade profiler som limmas på taket och skruvas 
fast i solpanelen.Till den mindre panelerna, 57 och 80W, finns redan en 
integrerad aluminiumprofil som utnyttjas.

I	monteringssatsen	för	57W 
och 80W solpanel ingår:

•	 Sikaflex	291	100	ml

•	 Sika	primer	206G+P	30	ml

•	 Kabelgenomföring

•	 5	m	kabel

•	 Monteringsanvisning

art.nr 20-0049  Pris 650:-

I monteringssatsen för 
100/135/160W solpanel ingår:

•	 4	st	Z-profil	alu	eloxerade

•	 Skruvsats	inkl	gummilist

•	 Kopplingsdosa	IP-54,	vit	

•	 Sikaflex	291	100	ml

•	 Sika	primer	206G+P	30	ml

•	 Kabelgenomföring

•	 5	m	kabel

•	 Monteringsanvisning

Art.nr	20-0051		Pris	795:-

multiflex monteringssats plast
I denna sats ingår kraftiga och rejäla plasthörn eller plastspoiler 
för en elegant och säker montering.

I monteringssatsen med 
plasthörn för 100/135/160W 
solpanel ingår:

•	 4	st	Plasthörn,	vita

•	 Skruvsats	inkl	gummilist

•	 Sikaflex	291	300	ml

•	 Sika	primer	206G+P	30	ml

•	 Kabelgenomföring

•	 5	m	kabel

•	 Monteringsanvisning

art.nr 20-0048  Pris 850:-

I monteringssatsen med plast-
spoiler för 100/135/160W 
solpanel ingår:

•	 2	st	Plastspoiler	530	mm,	vita

•	 Skruvsats	inkl	gummilist

•	 Sikaflex	291	300	ml

•	 Sika	primer	206G+P	30	ml

•	 Kabelgenomföring

•	 5	m	kabel

•	 Monteringsanvisning

Art.nr	20-0047		Pris	895:-
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FAN-TASTIC VENT 6600
Helautomatisk friskluftsfläkt
Fan-tastic Vent 6600 är en amerikansk kvalitetsfläkt som sedan länge är 
ett begrepp i husvagns- och husbilssammanhang. En mycket rejäl och 
kraftfull fläkt som snabbt kan ventilera fordonet och ge sval och frisk 
luft. Tack vare sin låga strömförbrukning och stora kapacitet är den ett 
naturligt alternativ eller komplement till konventionell luftkonditione-
ring. Tack vare sin inbyggda regnsensor kan fläkten användas oberoende 
om man är i fordonet eller inte. Speciellt lämpligt om man har husdjur.

•	 Tystgående	fläkt	som	byter	luften	på	några	minuter

•	 Monteras	enkelt	och	kan	ersätta	befintlig	standard	lucka	på	36-40	cm.

•	 Låg	strömförbrukning	på	12V	–	kan	drivas	med	solpanel

•	 Termostatstyrd

•	 Justerbar	hastighet	på	fläkten	som	också	kan	reverseras

•	 Fjärrkontroll	för	bekväm	drift	av	fläkten

•	 Luckan	öppnar	och	stänger	helautomatiskt

•	 Inbyggd	regnsensor	som	stänger	luckan	vid	regn

•	 Dimensioner:	42	x	42	x	13	cm	(ovan	tak)

•	 Vikt	5,5	kg

•	 Strömförbrukning	1,86-3A,	12V

Art.nr	751040		Pris	3	695:-

CaraVent Solar
CaraVent Solar ventilerar bort fukt, unken luft,  
matos och värme
•	 Mycket	tystgående	

•	 Fläktmotorn	startar	i	dagsljus

•	 Tillverkad	av	UV	beständig	ABS	plast

Installationen är normalt mycket enkel. Passar exakt på den vanligt förekommande Electrolux 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.

SUNVENT Solcellsdriven ventilator 
SUNVENT är en solcellsdriven ventilator i rostfritt  
utförande av hög kvalitet
Utförd i rostfritt stål för marin miljö. Lämplig att använda i båtar där en kontinuerlig 
ventilation önskas för att ventilera bort fukt och dålig luft. Kan monteras både hori-
sontellt och vågrätt. Finns i 2 utförande, dels med direktdrift och dels med inbyggt 
batteri för drift även när solen har gått ner.

•	 Luftkapacitet	ca	25m³	per	timme.

•	 Diameter	215	mm	och	höjd	endast	36	mm

•	 Genomföringshålet	skall	vara	116-120	mm

Sunvent Svt 212S
Art.nr	751042		Pris	795:-

Sunvent Svt 224S med inbyggt batteri
Art.nr	751044		Pris	895:-

art nr 544022  Pris 495:-



25Alla priser är vägledande exkl. frakt. Frakt tillkommer för de flesta delarna av landet.

vINDENERGI

Vindenergi
Batteriladdning med hjälp av små vindkraftverk är i 
många fall ett effektivt komplement som energiför-
sörjning. Den som vill kunna utnyttja sin stuga under 
vinterhalvåret har tyvärr ganska begränsad hjälp av 
solpaneler under den mörkaste delen av året. kom- 
binationen av vindkraft och solenergi är idealisk.  
Det ger en pålitligare och säkrare energiförsörjning  
över hela året.

Detta gäller även för båtägaren som planerar längre 
resor och ställer krav på tillförlitlighet och kapacitet.

Sunwind kan erbjuda några av marknadens modernaste 
och effektivaste vindkraftverk för batteriladdning.

För att en investering i ett vindkraftverk skall vara intressant måste det 
finnas förutsättningar 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.

Skissen här på sidan 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 dessu-
tom kan skada vindkraftverket rent mekaniskt. Placera inte vindkraftver-
ket inom det turbulenta området på skissen.

Placeringen bör generellt göras så att inga hinder är högre än vindkraft-
verket 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 för-
utsättningar kommer rejäla mängder energi att kunna produceras till 
batteribanken.

Tips :
•	Undvik	turbulens

•	Masten	högre	än	omgivande	hinder

•	Högre	mast	ger	4	gånger	mer	energi

•	Tillräckligt	grov	kabel	
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Mycket kraftfulla och driftsäkra vindkraftverk med generator i aluminium av mycket 
hög kvalitet. Generatorn har högeffektiva permanentmagneter vilket gör den mycket 
lättstartad vid låga vindstyrkor. Minsta vindstyrka för laddning är 2,3 meter/sek. 
Generator och vindroder har en tvåkomponentslackering. Rotorbladen har s k stall-
reglering vilket gör att generatorns varvtal avtar vid höga 
vindstyrkor. De välballanserade rotorbladen, tillverkade av 
glasfiberarmerat plastmaterial, ger inga vibrationer och en 
mycket låg ljudnivå. 

Med vindkraftverken levereras en laddningsregulator för 
kontroll och övervakning av anläggningen, 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. Regulatorns MPPT funktion ökar 
vindkraftverkets och solpanelens förmåga att generera 
energi vid låga vindstyrkor och/eller vid sämre ljusför-
hållanden. Med den inbyggda strömbrytaren kan vindge-
neratorn stängas ner. Den inbyggda varvtalsregleringen 
förhindrar vindgeneratorn att övervarva.

Regulatorns LCD-display ger information om laddström  
och strömstyrka från vindgeneratorn respektive solcells-
panelen samt batteriets strömstyrka. 

Vindkraftverket har en fast anslutningsfläns för topp- 
montering. Se bild nedan på 6 m masten.

vindkraftverk Windy 450W 12v
art.nr 21-0900  Pris 11 250:-

Vindkraftverk	Windy	750W	24V
art.nr 21-0950  Pris 15 850:-

mast till vindkraftverk
Mast till vindkraftverk 6 meter inklusive 
monteringsdetaljer.

Art.nr	21-0930		Pris	4	725:-

Produkt Nominell effekt  
vid 12 m/s Driftsspänning Rotordiameter

vikt (exkl. 
regulator)

anslutning  
solpanel max

Windy 450 450 W 12 V 1400 mm 18 kg 300 W

Windy	750 750 W 24 V 1800 mm 25 kg 550 W

Vindkraftverk Windy  
i två utförande 450 Watt 12 Volt och 750 Watt 24 Volt

laddningsregulator
Vindkraftverken levereras med laddnings-
regulator för kontroll och övervakning av 
anläggningen. Till Regulatorn kan även 
solcellspaneler anslutas.

26
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vINDkRaftvERk

Regulator till SW700.

vindkraftverk Windy 450W 12v
art.nr 21-0900  Pris 11 250:-

Vindkraftverk	Windy	750W	24V
art.nr 21-0950  Pris 15 850:-

27

För stugor och båtar där man önskar en tillförlitlig strömförsörj-
ning året runt och där goda vindförhållanden råder är SW-700 ett 
idealiskt alternativ eller komplement. SW-700 har goda laddegen-
skaper i alla vindar, men främst i lätta och medelstarka. 

SW-700 är ett lätt och smidigt vindkraftverk att både montera och 
hantera. Det är byggt för att klara hårda påfrestningar. Generator-
kroppen är tillverkad i magnalium som är en legering mellan magne-
sium och aluminium. Ett material som har god antirost egenskaper.

En nyhet är att numera den medföljande regulatorn är separat vilket har 
flera fördelar. Vid långa avstånd mellan vindkraftverk och batteri fordras 
inte så kraftig kabel eftersom regulatorn som reglerar ner den höga spänningen 
från vindkraftverket kan placeras nära batterierna. För att skydda vindkraftver-
ket övervakar regulatorn och elektroniken varvtalet och vid ca 20 m/s stoppar 
verket automatiskt. För att användaren själv skall kunna stänga av vindkraft-
verket medföljer en elektrisk stoppbrytare. Regulatorns elektronik kan lättare 
skyddas mot utsatt miljö och är enklare att hantera vid eventuell service. 

Tekniska	data	SW700 Effekt 12 m/s 
Startvind för 
laddning 

antal blad Rotordiameter vikt
montering,  
ytter Ø mast

Spänning färg

SW700	Land/Marin	(12V)	 220 W 3 m/s 3 st 1120 mm 6,7 kg 48 mm 12 volt
Natureloxerad 
(land) eller vit

SW700	Land/Marin	(24V)	 260 W 3 m/s 3 st 1120 mm 6,7 kg 48 mm 24 volt
Natureloxerad 
(land) eller vit

Vindkraftverk SW-700   
SW-700 är en vindgenerator tillverkad med  
absolut senaste teknologi och med en mängd 
unika egenskaper. Detta är ett vindkraftverk  
som passar utmärkt till stugan utan el  
eller till båten för långsegling där man vill 
bygga en pålitlig och mångsidig alternativ 
energiförsörjning. SW700 har framförallt en 
utmärkt kapacitet i lätta och medelstarka 
vindar.

•	 Startar	att	ladda	vid	ca	3	m/s

•	 God	effekt	vi	lätta	och	medelvindar

•	 Finns	både	i	12	eller	24V	version

•	 Finns	i	Land	respektive	Marin	version

•	 Separat	regulator	ingår

•	 Automatiskt	skydd	mot	starka	vindar

•	 Stoppbrytare	och	säkring	ingår

•	 Låg	vikt	och	kompakta	mått

SW700	Land	12V
Art	nr	540046	Pris	7	950:-

SW700	Land	24V
Art	nr	21-1400	Pris	7	995:-

SW700	Marin	12V
art nr 540048 Pris 8 495:-

SW700	Marin	24V
art nr 21-1600 Pris 8 695:-

27Alla priser är vägledande exkl. frakt. Frakt tillkommer för de flesta delarna av landet.
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vENtIlREGlERaDE
BattERIER (aGm oCH GEl):
Speciellt lämpade för användning i t ex
solenergianläggningar.
fördelar:
•	 Lång livslängd
•	 Enkla att transportera
•	 Liten, till ingen gasning
•	 Inget syraläckage
•	 Lågt internt motstånd (AGM)
•	 God laddmottaglighet (AGM)
•	 Kan monteras i alla vinklar (AGM),
•	 Goda djupurladdningsegenskaper
•	 (GEL och Concorde)
•	 Hög motståndskraft mot frostskador (AGM )
Nackdelar:
•	 Högt pris
•	 Högt inre motstånd (endast GEL)
•	 Begränsning av laddström (endast GEL)Startbatterier

Kan avge hög start-
ström men tål inte 
djupa urladdningar.

Olämpliga i sol-
energianläggningar.

förbruknings-
batterier
Tål flera och djupare
urladdningar men 
har sämre startegen-
skaper.

Ett bra alternativ  
i solenergi- 
anläggningar.

Stationära batterier
Har mycket lång livslängd 
förutsatt att de hålls i  
stort sett fulladdade. 
Världsmarknaden för sta-
tionära batterier är mycket 
stor. De flesta tillverkare 
koncentrerar sig på denna 
typ av batterier. De flesta 
AGM batterierna är beräk-
nade för stationärt bruk. 
Hög säkerhet i systemet 
och lång livslängd om man 
undviker djupurladdningar.

”Deep cycle” 
(djupurladdning)
Har lång livslängd
också vid djupa urladd-
ningar.
Mindre marknad.
Concorde är det enda
AGM batteriet som är
speciellt utvecklat och
producerat för många i-
och urladdningar och
djupa urladdningar.
Mycket lämpligt till sol-
energianläggningar.

Batterier produceras i många kvaliteter och har olika egenskaper beroende på ändamål och användande. Uppstår 
det problem i en solenergianläggning är det batterierna som i de flesta fall är orsaken till detta. att byta ut sulfa-
terade eller sönderfrysta batterier är framförallt kostsamt. kom ihåg att aldrig spara in på batterierna vid köp av 
en ny solenergianläggning.

Batterier skall endast kopplas ihop om de är nya och av samma märke och typ. om man någon gång behöver byta 
ut något batteri i en batteribank behöver hela batteribanken bytas.

BattERISammaNStällNING:

Val av batterier

Namn/specifikationer
antal i- och ur-
laddningar 40%

Självurladdning-
per månad

vikt  
(kg)

kapacitet C=100  
(urladdningstid 100 timmar)

kapacitet C=20  
(urladdningstid 20 timmar)

Batteri- 
typ

Concorde 305 2050 1% 75 305 255 AGM

Sunwind 122 aGm 650 2% 30 122 100 AGM

Sunwind 245 aGm 650 2% 66 245 200 AGM

typiskt aGm 650 3% 65 - 200 AGM

typiskt GEl 750 2% 70 - 180 GEL

typiskt förbr.batteri 200 - 250 8 - 10% 29 125 110 Öppet

ta hänsyn till följande 
vid val av batterier:
•	Ett	förbrukningsbatteri	ska	ha	
hög kapacitet i amperetimmar (Ah). 
Gärna minst två gånger behovet för 
att få en lång livslängd, extra reserv 
och ökad framtida förbrukning.

•	Det	är	mindre	ström	i	ett	kallt	
batteri (ca 80% vid 0 grader). Om 
stugan används under vintern bör 
batteribanken vara 20-40% större.

•	Urladdningstiden	påverkar	hur	
mycket ström som är tillgängligt. 
Undersök urladdningstiden som 
kapaciteten är uppgiven vid. Längre 
urladdningstid	–	mer	ström.

•	Överdimensionering	av	batte-
rierna ger högre komfort och längre 
livslängd.

•	Ta	hänsyn	till	att	strömbehovet	änd-
rar sig. Det går inte att utan vidare 
koppla på flera batterier till en bat-
teribank som väl har börjat användas.

•	Livslängden	på	batterierna	är	
beroende på hur de laddas, hur 
djupt	de	laddas	ur	–	undvik	djup-
urladdningar.

•	Ett	batteri	med	hög	laddmottaglig-
het och låg självurladdning är att 
föredra. 

Öppna blybatterier
fördelar:
•	Lågt pris

•	Lättillgängligt

•	Stort urval

•	Nackdelar:
•	Kort livslängd
•	Avger knallgas (explosionsrisk)
•	Syraskador
•	Känsligt för vibrationer
•	Kräver vågrät placering
•	Underhåll krävs
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Sunwind AGM batterier
Sunwinds batterier, som baseras på AGM-teknologin, är täta och helt 
underhållsfria med goda egenskaper, bra laddmottaglighet, låg självur-
laddning, ingen gasning eller syraspill.

Batteriet har mycket lång livslängd och är lämpligt i stugor med måttlig 
eller låg besöksfrekvens. Vid upprepade djupurladdningar kommer livs-
längden dock att minska något.

Sunwind aGm batteri 122ah
art.nr 153122  Pris 2 895:-

Sunwind aGm batteri 245ah
art.nr 153245  Pris 5 450:-

Sunwind aGm batteri 290ah
art.nr 153290  Pris 6 350:-

Tips :
Vikten på ett batteri säger något om  

amperetimmar-innehållet. Jämför  
vikten vid val av batterier.  

Det tyngsta batteriet har flest  
amperetimmar!

mellankoppling 
1 meter 2 x 6 mm2 kabel med kabelsko  
för parallellkoppling av 2 st batterier.

art.nr 540228 Pris 95:-

Tillbehör batterier:
Batterikabel
2 meter 2 x 6 mm2 kabel med kabelsko för  
montering mellan regulator och batteri.

Art.nr	27-0005	Pris	115:-

mellankoppling 
35 cm enledare 25 mm² för serie- 
eller parallellkoppling av batterier.

Art.nr	27-0008	Pris	185:-

BattERIER

Batteri
Batteri-
typ

kapacitet C=20 
(urladdningstid 20h) 

kapacitet C=100  
(urladdningstid 100h) 

vikt 
kg

Självurladdning  
per månad

antal i- och 
urladdningar 40%

mått (lxbxh) mm

Ra12-18D AGM 18 Ah 20 Ah 5,7 2 % 650 181 x 76 x 166

Sunwind 122 AGM 110 Ah 122 Ah 32,5 2 % 650 329 x 173 x 209

Sunwind 245 AGM 219 Ah 245 Ah 64 2 % 650 520 x 240 x 220

Sunwind 290 AGM 251 Ah 290 Ah 73,5 2 % 650 521 x 270 x 205

Ra12-18D aGm batteri 20ah
Art.nr	27-6000		Pris	695:-
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Batterier Concorde
Önskas högsta möjliga säkerhetsnivå, den längsta livslängden samt de 
bästa tekniska egenskaperna är detta batteriet något för dig. Concorde 
är speciellt utvecklat för solenergianläggningar och har överlägsna 
egenskaper när det gäller livslängd och djupurladdning. Concorde 
har den högsta graden av säkerhet med avseende på explosionsrisk, 
syraläckage samt frost. Sunwind rekommenderar Concorde om stugan 
används ofta.

Ett batteri ”förlorar” ström över tid. Ett typiskt blybatteri förlorar 
8-10% ström per månad, Concorde förlorar endast 1%. Detta 
innebär att solpanelen endast behöver producera 1 Ah per månad 
för att underhålla ett batteri på 100 Ah. Under laddningen kom-
mer en del av strömmen från solpanelen att försvinna i form av 
värme i batteriet och används alltså inte till att ladda batteriet. 
I bly-syra-batterier kan denna förlust uppgå till 10%. Concordes 
laddeffektivitet är större än 95%, vilket innebär att en större 
mängd ström från solpanelen utnyttjas.

Livslängden för ett batteri kan anges i antalet i/urladdningar och 
hur djupa dessa är. I tabellen ges en indikation och visar antal  

i/urladdningar  
vid 40% urladdning.  
Det är viktigt att ett  
batteri klarar de påfrest- 
ningar det utsätts för under  
belastningen vid ett strömuttag.

Ett typiskt blybatteris kapacitet minskas permanent  
med ca 10% varje gång det töms helt.

Concorde är avsett för urladdningar lägre än 50%, vid 80% urladd-
ning kommer livslängden vara mer än 550 i/urladdningar.

Detta är den civila serien av de amerikanska Concorde flygplans-
batterierna. De kännetecknas av stor motståndskraft mot stötar 
och vibrationer.

•	Lång	livslängd,	upp	till	1000	x	50	%	urladdning

•	Hög	säkerhet,	minimal	gasning

•	Underhållsfritt

•	Tätt,	inga	läckage.	

•	Låg	självurladdning

•	Fryser	ej	sönder

•	Snabb	uppladdning

Concorde 305ah
art.nr 555015 Pris 9 985:- Concorde 253ah

Art.nr	555013	Pris	7	950:-

•	Nedsänkta	poler	för	att	undvika	kortslutning.

•	Kan	levereras	med	lock	över	polerna.

•	Inbyggda	lyfthandtag	gör	det	enkelt	att	hantera.

•	Förstärkta	sidoväggar.

Gängorna i anslutningarna är av en kopparlegering
för bättre kontakt:

Ett premium batteri valt av professionella användare  
som förbrukningsbatteri

Batteri
Batteri-
typ

kapacitet C=20  
(urladdningstid 20h) 

kapacitet C=100 
(urladdningstid 100h) 

vikt  
kg

Självurladdning 
per månad

antal i/ur- 
laddningar 40%

mått (lxbxd) mm

Concorde PvX1080t AGM 108 Ah 126 Ah 31,4 1 % 2050 328 x 172 x 228

Concorde PvX2120l AGM 212 Ah 253 Ah 61,2 1 % 2050 528 x 222 x 266

Concorde PvX2580l AGM 258 Ah 305 Ah 73,6 1 % 2050 526 x 278 x 260

Concorde 126ah
art.nr 555010 Pris 4 350:-

Tips :
Du förbrukar ström från batterierna, i första  

hand när du är i stugan på helger eller kortare 
tillfällen: Ett gott råd är att beräkna i överkant, 

vid val av antal batterier. Men kom ihåg,  
köp batterierna samtidigt,  

då nya och gamla batterier inte bör  
kopplas samman.
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BattERIER

Rolls Solarbatterier
Rolls Solar är en serie av högkvalitativa batterier med mycket 
goda egenskaper för större energisystem. Om behov finns av 
stora mängder energi, är Rolls batterierna de rätta för dig.  
Vanliga 12 V-batterier kan maximalt sammankopplas i ett paket 
av tre, medan 2 V Rolls batterier kan kopplas samman i ett 
paket av upp till 18 batterier. Vid ihopkoppling av 18 batterier 
blir det hela 7470 Ah. Batterierna levereras med 10 års garanti 
och har en förväntad livslängd på mer än 15 år.

Rolls 4000-serie levereras som 6-Volts batterier. Detta innebär 
att de behövs minst två batterier för att erhålla 12 V. S-600 
batteriet har en fördelaktig vikt, vilket möjliggör transporter 
till platser som saknar bilväg. Batterierna uppvisar utmärkt 
prestanda och har lång livslängd. Dessa batterier är standard  
i några av våra kraftpaket.

Rolls Solar 5000 är en serie av kvalitetsbatterier med mycket 
goda egenskaper för de största anläggningarna. Detta batteri 
är lämpligt för den som är i behov av det allra bästa. Batteri-
erna är även standard i våra största kraftpaket. Batteriet har 
kapacitet att leverera stora mängder el under en kort tid och är 
dessutom en av de mest cykelkraftiga batterierna på marknaden.
Batterierna levereras som 2 V-celler, vilket innebär att man må-
ste ha sex stycken för en 12 V batteribank. Det minsta batteriet 
i serien är på 2490 Ah, 2KS33PS är lagervara medan det större 
på 3426 Ah, 2YS31P, är beställningsvara. Batterierna levereras 
med en lång garantitid och har en förväntad livslängd på mer 
än 15 år. Sunwind kan leverera batterier i flera andra storlekar 
från Rolls. Batterierna finns också som GEL och AGM. Kontakta 
din återförsäljare för prisuppgift.

Rolls 12CS11PS, 503ah 12v
art.nr 540241  Pris 18 650:-

Rolls 600S, 600ah 6v
Art.nr	540244		Pris	6	675:-

Rolls 2kS33PS, 2490ah 2v
art.nr 540242  Pris 12 650:-

Rolls 2YS31P, 3226 ah 2v
art.nr 540240  Pris 16 900:-

1

2

3

4

1 2 3 4

Garanti: 4000	serien	har	7	års	begränsad	garanti*
5000	serien	har	10	års	begränsad	garanti*

* Garantin för batterierna är i enlighet och 
anvisningar som ges i användarmanualen för 
produkten.

Batteri Serie kapacitet 100 h kapacitet 20 h mått mm vikt kg

Rolls 12CS11PS 5000 503 Ah 357 Ah 558 x 285 x 463 123,4 

Rolls 600S 4000 600 Ah 450 Ah 317 x 181 x 425 55,3 

Rolls 2kS33PS 5000 2490 Ah 1766 Ah 349 x 211 x 630 94,3 

Rolls 2YS31P 5000 3426 Ah 2430 Ah 394 x 228 x 803 129,3 

Tips :
Önskas en så underhållsfri batteribank
som möjligt, rekommenderar Sunwind

Hydrocaps som tillbehör till dessa batterier.
Hydrocaps medföljer som standard

tillbehör med 5000 serien.

31Alla priser är vägledande exkl. frakt. Frakt tillkommer för de flesta delarna av landet.
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Solpanelsregulatorer
vi kan erbjuda en serie moderna och prisvärda regulatorer. från den enklaste regulatorn 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 maximera laddningen från solpanelen för att batteriet snab-
bast möjligt skall bli fulladdat.

Sunwind landstar lS1024
En prisvärd regulator för mindre solpanelssystem.  
Enkel att installera.

•	 10	Amp,	12/24V

•	 Mått:	41,5	x	31,5	x	24mm

•	 Programmerbar	batterivakt

•	 Kortslutningsskyddad

•	 Stora	anslutningsterminaler	för	kabel

•	 Status	indikeras	med	dioder

Sunwind EPIP-20D
En modern och effektiv regulator för normalstora solpanelssystem. Regulator-
enhet, separat LDC display och temperaturavkännare ingår. Batterityp och stor-
lek matas in i den intelligenta programvaran för optimal laddning av batteriet.

•	 20	Amp,	12/24V

•	 Mått	regulator:	153	x	76	x	37	mm

•	 Mått	LDC	display:	95	x	95	x	24	mm

•	 LCD	display	ger	status	i	form	av	digitala	värden	och	symboler

•	 Skydd	mot	kortslutningar	och	polaritetsvändning

•	 Automatiska	elektroniska	säkringar

•	 Temperaturkompenserad	laddning

Art.nr	540175		Pris	795:-

morningstar ProStar regulator
Morningstar ProStar serien är världsledande inom regulatorer för solpanels-
anläggningar. Dessa regulatorer används både till professionella applika-
tioner och fritidsanläggningar. ProStars avancerade laddningsteknologi 
garanterar en optimal laddning av batterier, ger en lång batterilivslängd 
och en problemfri drift för användaren.  

Regulatorn kan ställas in för olika batterityper vilket garanterar en  
optimal och skonsam laddning. Den digitala displayen samt dioder ger 
kontinuerlig information om statusen i systemet. Regulatorerna har  
mycket låg egenförbrukning.

•	 15	alternativt	30	Amp

•	 12/24V,	automatisk	inställning

•	 Temperaturkompenserad	laddning

•	 Underspänningsskydd	med	automatisk	återkoppling

•	 Automatiska	elektroniska	säkringar

•	 Kortslutnings-	och	polaritetsskyddad

•	 Extern	separat	temperaturgivare	finns	som	tillbehör	(Art.nr	20-1031	Pris	550:-)

art.nr 20-1080  Pris 1 395:-

morningstar solpanelsregulator 
PS-15 15a
art.nr 20-1030  Pris 2 695:-

morningstar solpanelsregulator 
PS-30 30a
art.nr 20-1040  Pris 3 295:-
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SolPaNElSREGUlatoRER

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 använder en konventionell regulator. 
PeakPower regulatorns arbetsprincip är att behålla den  effekt som 
finns i solpanelen men till en lägre spänning. Genom att sänka spän-
ningen får man automatiskt mer ström för bibehållen effekt. MPPT-
tekniken (Maximum Power Point Tracking) gör att den hela tiden 
hittar effektmax på solpanelen. Vilket innebär upp till 30% bättre 
laddning jämfört med en konventionell regulator! 

mätdisplay till PeakPower regulator
Som tillval till PeakPower finns en digital mätdisplay. Kan monteras 
både infällt eller utanpåliggande. Mått 112 x 112 x 40 mm.

art nr. 540181 Pris 480:-

SunSaver Duo – regulatorn för två sepa-
rata batterisystem med mätinstrument
Detta är en unik regulator när behovet finns att ladda två 
separata batteribankar samtidigt. Idealiskt om man har yt-
terligare stugor som man vill få ström i. Till båten eller husbilen 
där behov finns att också ladda ett separat batterisystem t.ex. 
startbatteri, bogpropellerbatteri mm. 

Man väljer själv fördelningen av laddströmmen till batterierna. 
Antingen en 50/50 fördelning eller 90/10. När en batter-
ikrets är fulladdad övergår all laddning till den andra. Effektiv 
fyrstegsladdning med temperaturkompensering. Elektroniskt 
skyddat mot kortslutningar och överbelastningar. Till regulatorn 
levereras en separat digital mättavla för infällnad eller utanpå-
liggande montage. 

•	 Mått	regulator:	17	x	5,6	x	4,1	cm

•	 Mått	mättavla:	9,7	x	9,7	x	3,1	cm

•	 Max	brytförmåga	regulator:	25	A

•	 10	alternativt	20	Amp

•	 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

•	 Mått:	156	x	97	x	68	mm	(10A)	
 169 x 118 x 83 mm (20A)

Solpanelsregulatorer för mindre anläggningar
För mindre anläggningar typ båt eller husvagn/husbil krävs normalt ingen större regulator och behovet 
av förbrukarutgångar finns inte då elsystemet redan är draget. Phocos är en världsledande tillverkare av 
mindre regulatorer som är prisvärda och samtidigt kan ge en optimal laddning av batteriet.

Regulator PeakPower 10a

art.nr 540180 
Pris 1 095:-

Regulator PeakPower 20a

art.nr 20-1190 
Pris 1 995:-

art.nr 540185  
Pris 2 695:-

Phocos Cm04 regulator max. 60 W solpanel
Installeras mellan panelen och batteriet för att förhindra överladdning.  
Inbyggd diod förhindrar backström. Max solpanel 60W. Mått 71 x 57 x 27 mm.

art.nr 20-1000 Pris 395:-

Phocos Cml10 regulator max. 10 a laddström
Maximal laddström 10 A, lämplig för både 12V eller 24V. Batterityp kan ställas in 
för optimal laddning.LED-lysdioder visar laddning och batteristatus. Kan komplet-
teras med CMM mätdisplay för exakt information om laddning och spänningsnivå. 
Mått: 80 x 100 x 32 mm

art.nr 20-1010  Pris 695:-

Cmm mätdisplay
Mätdisplay som enkelt kan kombineras med CML regulatorn. Mycket enkel att installera.  
Ger tydlig information om laddström (A) från solpanel samt spänningsnivån (V) i systemet.
Mått display: 72 x 68 x 32 mm. Mått mätenhet: 84 x 44 x 32 mm.

art.nr 20-1110  Pris 550:-

1

2

3

1

2

3
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Sunwinds regulatorer har som standard en unik pulsladdning 
som kontinuerligt övervakar batteriets spänning och temperatur. 
Pulsladdningen medför att batteriet livslängd blir så lång som 
möjligt. Pulsladdning eliminerar uttorkning av batteriet, samtidigt 
som batteriet hålls konstant fulladdat. 

Sunwind-regulatorerna är utrustade med en voltmätare. Denna an-
vänds för kontroll av batteriets laddtillstånd. Batterivakten kopplar 
automatiskt ur förbrukare vid låg batterispänning. Detta hindrar 
att batteriet laddas ur helt och förlänger batteriets livslängd.

Regulatorerna har en voltmeter och de flesta en amperemätare.  
På detta instrument kan utläsas hur mycket ström som produceras 
av solpanelen samt förbrukning.

Sunwinds regulator 16 AVAB är utrustad med snabbladdning.  
Detta er 100 % verkningsgrad, utnyttjar all den energi som sol-
panelen producerar. Kopplas in automatiskt vid behov.

Sunwind analoga 
regulatorer

Regulator Sunwind 12va
•	Voltmätare	med	tre	skalor	

 som visar batteristatus

•	Amperemätare

•	Max	ingångsström	12	A	
 eller ca 180 W solpanel

art.nr 540113 
Pris 2 185:-

Regulator Sunwind 16 avaB
•	Toppmodellen	som	växer	efter	dina	behov

•	Funktions-	och	användarvänlighet	när	den	är	som	bäst

•	Full	kontroll	över	laddning,	batteristatus	och	
 förbrukning samtidigt

•	Enkel	tillkoppling	för	2	solpaneler

•	Batterivakt.

•	2	st	Amperemätare	(laddning	och	förbrukning).

•	Plats	för	montering	med		8	mm2 kabel

•	Max	ingångsström	16	A	eller	ca	250	W	solpanel

art.nr 540118 Pris 3 595:-

Regulator	Sunwind	7V
•	Voltmeter	som	visar	batteristatus

•	Max	ingångsström	7	A	
 eller ca 100 W solpanel

art.nr 540105 
Pris 495:-

Elcentral
Används tillsammans med regulatorer med  
en huvudförbrukarutgång.

Består av färdigmonterat 1 x 40A huvud-
strömbrytare samt 3 säkringsutgångar,  
2 x 10A och 1 x 16A med automatsäkringar.

art.nr 29-0090  
Pris 485:-



35Alla priser är vägledande exkl. frakt. Frakt tillkommer för de flesta delarna av landet.

SolPaNElSREGUlatoRER

Regulator morningstar tS 45 
Regulator för 12/24/48 V som tål hela 45 A laddström. Detta är en regulator som har levererats till 
industrin under många år. Regulatorn har programmerbar laddspänning och kan användas till alla 
typer av batterier. Regulatorn levereras utan volt- och amperemätare. Dessa kan köpas separat om 
så önskas. Sunwind rekommenderar även att använda våra batterimonitorer, som även visar ampere-
timmar tillsammans med denna regulator. Detta bör vara förstahandsvalet i lite större anläggningar 
och tillsammans med Sunwinds kraftpaket.

temperatursensor för tS45 
Passar till Morningstar TS45. Upprätthåller 
rätt laddning då regulator och batteribank 
inte är placerade på samma ställe.

art. 540148 Pris 550:-

tristar digital mätare
Passar till Morningstar TS45. Möjlig-
gör full avläsning av historik för dig 
som inte har batterimonitor.

Art.nr	540147		Pris	1	785:-

•	 Hög	driftsäkerhet

•	 Tål	hög	laddström

•	 Möjlighet	att	koppla	till	extern	 
 kommunikationsutrustning

•	 Fullt	justerbar

•	 Mycket	omfattande	elektroniskt	skydd

art.nr 540139 Pris 3 990:-

•	 Mekaniskt	interface	(tillbehör)

•	 Enkel	att	starta	om

•	 Låg	störning	och	idealisk	för	telekommunikation

•	 Konstruerad	för	stora	kabelareor

Regulator tristar mPPt 45 
Morningstars TriStar MPPT-regulator med TrakStar Technology™ är en patenterad och avancerad regulator 
med Maximum Power Point Tracker(MPPT) för solenergianläggningar. Den ger branschens högsta verknings-
grad på 99 % och betydligt mindre total effektförlust i jämförelse med andra MPPT-regulatorer. Regulatorn 
använder en ”spårningsalgoritm” som mycket snabbt anpassar sig till aktuell spänning från panelen. 

NYCkElfUNktIoNER oCH fÖRDElaR:
•	 Maximerar	laddströmmen,	mycket	snabb	scanning	och	analys	av	I-V	kurvan

•	 Igenkännande	funktion	av	flera	olika	laddningskurvor	från	olika	paneler	och/eller	skuggförhållande

•	 Extremt	hög	tillförlitlighet

•	 Robust	konstruktion	utan	kylfläkt

•	 Max	verkningsgrad	på	99	%,	spårningsalgoritm	minimerar	effektförluster

•	 Låg	egenförbrukning

tekniska data: 
•	 Maximal	laddström:	45	A

•	 Maximal	egenförbrukning:	2,7	W

•	 Mått	29,1	x	13,0	x	14,2	cm/ 
 11,4 x 5,1 x 5,6 cm

•	 Vikt	4,2	kg

•	 Max	tvärsnitt	på	kabel	35	mm²/ 
 2 AWG IP20

Elektroniskt skydd: 
•	 Sol:	Överbelastning,	kortslutning	och	hög	spänning

•	 Batteri:	Hög	spänning

•	 Hög	temperatur

•	 Blixtnedslag	och	plötslig	överspänning

fÖR INDUStRIaPPlIkatIoNER oCH StÖRRE aNläGGNINGaR: 
•	 Omfattande	nätverk	och	kommunikationsmöjligheter	möjliggör	systemövervakning,	 
 dataloggning och justering

•	 Kommunikation	mellan	kompatibla	Morningstar-produkter	eller	anslutning	till	 
 personlig dator

•	 Webbaserat	gränssnitt	till	ett	lokalt	nätverk	eller	Internet,	visa	från	en	webbläsare	eller	 
 skicka e-post/SMS

•	 Upp	till	200	dagar	dataloggning	via	mätaren	eller	kommunikationsportar

oBS:   
Extern temperatursensor  

är inkluderad i denna  
produkt.

Art.nr	540146	Pris	7	895:-
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omformare kv120
art.nr 28-1400  Pris 350:-

omformare kv150
art.nr 28-1410  Pris 425:-

omformare PI-300
art.nr 28-1810  Pris 595:-

omfomrare PI-500
art.nr 28-1820  Pris 895:-

omformare PI-1000
art.nr 28-1840 Pris 1 895:-

omformare PI-1500
art.nr 28-1860  Pris 2 695:-

omformare PI-2000
Art.nr	28-1870		Pris	3	695:-
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tekniska data KV120* kv150 PI-300 PI-500 PI-1000 PI-1500 PI-2000

kontinuerlig effekt 120W 150W 300W 500W 1000W 1500W 2000W

maximal effekt 240W 300W 600W 1000W 2000W 3000W 4000W

verkningsgrad 85 - 90% 85 - 90% 85 - 90% 85 - 90% 85 - 90% 85 - 90% 85 - 90%

tomgångsförbrukn. <0,3A 0,2A 0,4A 0,55A 0,8A 0,8A 0,8A

Inspänning 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V

vikt 0,15 kg 0,48 kg 0,75 kg 1,4 kg 2,9 kg 4,3 kg 5,2 kg

mått lxbxh, mm 100 x 65 x 18 155 x 75 x 40 150 x 125 x 52 155 x 164 x 62 260 x 198 x 70 320 x 198 x 70 430 x 198 x 70

Omformare modifierad sinus
En växelriktare omformar 12 v likström till 230 v växelström och gör att du kan använda vanliga 230 v utrust-
ningar 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 12v. vårt växelriktar-program kan täcka alla upp-
tänkliga 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.

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

36
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omfoRmaRE REN SINUS

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 utrustning men också tv, musikanläggningar och liknande. vi kan erbjuda 5 
modeller av omformare från 300W 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)

omformare 300SN 300W
art.nr 541230  Pris 1 295:-

omformare 60SI 600W
art.nr 28-1520  Pris 3 295:-

omformare 100SI 1000W
art.nr 28-1530  Pris 5 495:-

omformare 150SI 1500W
art.nr 28-1540  Pris 6 850:-

omformare 200S 2000W
Art.nr	28-1550		Pris	7	850:-

fjärrkontroll RC-15
art.nr 28-1560  Pris 395:-

Sinus omformare 300SN 60SI 100SI 150SI 200S

kontinuerlig effekt 300W 600W 1000W 1500W 2000W

maximal effekt 600W 1000W 2000W 3000W 4000W

tomgångsförbrukn. <0,7A <0,8A <1,2A <1,6A <1,6A

Inspänning 12V 12V 12V 12V 12V

vikt 1,4kg 2,46kg 4,0kg 5,75kg 5,9kg

mått bxlxh, mm 180 x 200 x 65 280 x 236 x 83 395 x 236 x 83 415 x 283 x 100 415 x 283 x 100

37Alla priser är vägledande exkl. frakt. Frakt tillkommer för de flesta delarna av landet.
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CTEK batteriladdare för elverk
CTEK batteriladdare är en smart och praktisk batteriladdare för laddning av alla typer av blybatterier 
och den är enkel att använda och kräver ingen tillsyn. Den kan vara fast inkopplad till batteriet eller 
solenergianläggningen. Elektronik-, gnist-, felkopplings och kortslutningssäker. Kan ladda  
både tomma och sulfaterade batterier och laddar perfekt även om ingångsspänningen  
är ner mot 170 V. Batteriladdaren är godkänd för utomhusbruk.

CTEK Multi XS-25000
Art.nr 185225 Pris 3 650:-

•	 Spänning:	12	V

•	 Laddström:	25	A

•	 Returström	(Ah/månad):	<2

•	 Batteristorlek:	50	-	500	Ah

TEKNISKA DATA:
•	 Mått	(mm):	233	x	128	x	64

•	 Vikt:	1,4	kg

•	 Kapslingsklass:	IP	44	(utomhusbruk)

Sunwind automatisk batteriladdare 45A 12V
En	effektiv	batteriladdare	med	hög	verkningsgrad.	Laddaren	har	överhettnings-	och	
kortslutningsskydd vilket ger hög driftssäkerhet.

•	 Batterianslutningar:	2

•	 Ingångsspänning:	207	-	253VAC

•	 Laddningsslutspänning:	14,4	-	14,8V

•	 Underhållsladdning:	13,8V

•	 Laddningsström,	max:	45A

•	 Temperaturområde:	0	-	50°C

•	 Mått:	230	x	108	x	325	mm

•	 Vikt:	5,05	kg

Art.nr 185245  Pris 4 250:-

7-stegs automatiska batteriladdare Paco
7-stegs automatiska batteriladdare har en mycket omfattande och noggrann laddningsprocess som ger ditt batteri längre livslängd. 
Laddaren	har	inbyggt	skydd	mot	överladdning	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.	De	här	laddarna	kan	också	hjälpa	till	att	återställa	djupurlad-
dade och sulfaterade batterier.

MBC1215 15A 12V
Art.nr 27-7440  Pris 850:-

MBC1220 20A 12V
Art.nr 27-7450  Pris 995:-

MBC2410 10A 24V
Art.nr 27-7470  Pris 985:-

Tekniska data Ingångsspänning Laddningsutspänning Laddström, max Temperaturområde Mått, lxbxh, mm Vikt, kg

MBC1215 220-240V 12VDC 15A 0 - 70ºC 215	x	115	x	62 1,2

MBC1220 220-240V 12VDC 20A 0 - 70ºC 215	x	115	x	62 1,4

MBC2410 220-240V 24VDC 10A 0 - 70ºC 215	x	115	x	62 1,4

De 7-steg som laddaren går igenom är  
avsulfatering		•		soft	start		•		bulkladdning		•		absorption		•		batteritest		•		rekonditionering		•		underhållsladdning
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VICTRON

Victron laddare
Detta är laddare för dig som enbart behöver ladda batterierna snabbt och effektivt. Dessa hör till marknadens absolut bästa laddare. Hittar 
du inte en laddare som passar ditt behov i katalogen finns en rad varianter som beställningsvara. Centaur serien är en analog laddare som 
passar	utmärkt	för	dig	som	inte	laddar	batterierna	kontinuerligt	under	hela	året.	För	året	runt	bruk	rekommenderas	Phoenix	serien	som	är	
en mikroprocessorstyrd digital laddare.

Centaur serien:
•	Upp	till	tre	batteribankar	på	en	laddare

•	Tolererar	stora	variationer	 
	 i	spänning,	90-365	Volt

•	Tolererar	”ostabil	ström	från	 
	 elverket/landström”	40-65	hz

•	Temperaturkompenserad	 
 3 stegs laddning

•	Analog

Laddare
Centaur 
laddare  
12/30

Centaur 
laddare 
12/50

Centaur 
laddare  
12/60

Centaur 
laddare  
12/80

Centaur  
laddare 
12/100

Centaur  
laddare 
12/200

Phoenix 
laddare  
12/30

Phoenix 
laddare  
12/50

Blue Power 
12/7  
IP65

Blue Power 
12/17  
IP65

Input 90-265V	 90-265V	 90-265V	 90-265V	 90-265V	 90-265V	 90-265V	 90-265V	 90-265V 90-265V

Output 30	A	 50	A	 60	A	 80	A	 100	A	 200	A	 30	A	 50	A	 7	A 17	A

Frekvens 
tolerans

45-65Hz	 45-65Hz	 45-65Hz	 45-65Hz	 45-65Hz	 45-65Hz	 45-65Hz	 45-65Hz	 45-65Hz 45-65Hz

Uttag 3 3 3 3 3 3 2	+	1	 2	+	1	 1 1

Batteri-
kapacitet

120-300	 
Ah	

200-500	 
Ah		

240-600	 
Ah		

320-800	 
Ah	

400-1000	
Ah	

800-2000	
Ah		

120-300	
Ah	

200-500	
Ah	

24-150	 
Ah	

55-200 
Ah	

Mått
355x215x	
110 

426x239x	
135	

426x239x	
135	

505x255x	
130 

505x255x	
130 

505x255x	
230	

350x200x	
108 

350x200x	
108 

43x80x 
155

47x99x 
193

Art.nr 192083 192082 192063 192080 192081 192084 185530 185550 185507 185517

Pris 3 995:- 5 495:- 5 985:- 9 450:- 11 900:- 23 950:- 5 985:- 8 650:- 2 395:- 3 595:-

Phoenix serien:
•	4	stegs	laddning

•	Mikroprosessorstyrd

•	Alltid	anpassad	laddning	oavsett	förhållande		 	
 ger lång livstid på batterierna

•	”Storage	mode”	minimerar	gasning	och	 
 korrosion på de positiva plattorna i batteriet

•	Temperaturkompenserad	laddning

•	Interface	till	PC	(tillval)

Batterimonitor BMV 600/602
Avancerad	och	exakt	”tankmätare”	för	batteribanken.	Enkel	att	använda	och	att	avläsa,	också	i	mörkret.	En	öppen	kontakt	är	tillgänglig	för	
spänningslarm	(över	–	och	underspänning).	Batterimonitorn	ger	full	översikt	över	batteriets	tillstånd	och	livscykel.	Levereras	med	10	meter	
kabel	(RJ12/UTP).	BMV	har	Comport	RS232	för	överföring	av	data	till	PC.	BMV	batterimonitor	fungerar	både	för	12	och	24V	system.

Här	finns	en	informativ	film	på	10	min	om	hur	man	installerar	BMV:	(eng	tal)	http://www.youtube.com/watch?v=JO8AGV4Z7K0

Avläsningsinformation:
•	Batterispänning	(V)

•	Batteri	ladd-/förbrukningsström	(A)

•	Förbrukade	amperetimmar	(At)

•	Batteritillstånd	(%)

•	Hur	lång	tid	till	tomt	batteri	(vid	nuvarande	förbrukning)

•	Alarm	vid	över-/underspänning

•	Alarm	vid	urladdat	batteri

Batterimonitor BMV 600
Art.nr. 158160 Pris 1 995:-

Batterimonitor BMV 602
Art.nr 158162 Pris 2 495:-

BMV Data Link RS232 
Art.nr 158130 Pris 1 595:-

1 2

1

2

Spännings- 
intervall Egenförbrukning Strömintervall Batteri- 

kapacitet Exakthet Mått 
frontpanel

Monterings- 
hål Djup Dataloggning

9	–	35	VDC 6	mA -500A	+	500A 20	–	2000	At
Bättre än 
0,5%

65	x	65	mm Ø	=	52	mm 72	mm
Ja,	med	BMV	Data-
Link,	tillbehör

Kabel 95 mm2 till mätshunt batterimonitor (0,5 m)
Art.nr 158195 Pris 495:-

39Alla	priser	är	vägledande	exkl.	frakt.	Frakt	tillkommer	för	de	flesta	delarna	av	landet.
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Med hjälp av Victron växelriktare kan du få 230V i stugan eller båten – helt utan hjälp från elnätet. Växel-
riktaren ger dig 230V växelström från likström i ett vanligt batteri. Förutsatt att du har en tillräckligt stor 
batteribank kan du med hjälp av växelriktaren nyttja alla typer av 230V förbrukare i stugan eller i båten:  
Lyse, kylskåp, TV-spel, TV, spis, verktyg, PC, steroanläggning, hårfön, microugn – det du önskar!

Tillsammans med ett elverk som kan ladda dina batterier vid behov kommer Victron växelriktare fungera op-
timalt. Victron kan stoppa och starta elverket automatiskt vid låg batterispänning eller vid hög förbrukning. 
Phoenixserien kombinerar kraft, högteknologi, pålitlighet och flexibilitet med en lång tradition av kvalitet och 
kompetens. Med dessa komponenter kan du bygga ett system som tillfredsställer de högsta krav.

Victron kombinerade laddare/växelriktare
Phoenix Multi och Quattro laddare/växelriktare
Phoenix	Multi	är	mer	än	en	låda	med	en	laddare	och	en	växelriktare	 

som arbetar var för sig. Victron har tagit teknologin mycket längre  

och	kombinerat	laddare	och	växelriktare	i	en	enhet,	ett	”powerblock”.	

Övergången	mellan	laddare	och	växelriktare	pågår	utan	avbrott	och	

säkrar	därmed	jämn	och	kontinuerlig	strömtillförsel.

Med	Phoenix	Multi	kan	strömförsörjningen	byggas	ut	till	att	täcka	alla	

upptänkliga	behov	i	ett	fritidshus.	Phoenix	Multi	kan	automatiskt	starta	

och	stoppa	elverk	vid	låg	batterispänning	eller	hög	förbrukning	(förut-

sätter	start/stopp	automatik	på	elverket),	eller	ge	besked	om	att 

start	av	elverket	är	rekommenderat.	Phoenix	Multi	3000	och	Quattro	 

kan	serie-	och	parallellkopplas.	Upp	till	sex	enheter	kan	kopplas	sam-

man parallellt för ökad effekt. Tre enheter kan kopplas samman för 

trefas	ström	(400V).	Detta	betyder	att	det	närmast	inte	finns	några	

gränser	för	hur	stora	systemen	kan	bli.	Mycket	få	har	bruk	för	75kW	

kontinuerlig	effekt	med	över	2000A	laddström,	men	vi	ser	stadigt	flera	

som	önskar	5-10kW,	gärna	som	400V	trefas.	Vid	köp	rekommenderar	

vi att det lämnas data på det elverk som skall användas så kan vi för-

programmera enheten innan den levereras. Enheterna skall i huvudsak 

programmeras	via	dator,	med	undantag	av	Multi	3000	och	Quattro,	som	

kan	programmeras	med	dipswitchar	på	enheten.

•	 Mikroprocessorstyrd	4-stegs	elektronisk	 
 batteriladdare

•	 Temperaturkompenserad	laddning	 
 (temperatursensor inkluderas)

•	 Fungerer	utmärkt	tillsammans	med	 
 de flesta elverk

•	 Hög	strömkapacitet	för	besvärliga	laster

•	 Upp	till	sex	enheter	kan	parallellkopplas	för	 
 högre effekt (gäller modellen 12/3000/120  
 och Quattro och måste uppges vid beställ- 
 ning. Tilläggskostnad per enhet kr 3 500:-)

•	 Tre	enheter	kan	kopplas	samman	i	trefas	 
 konfiguration

•	 Upp	till	6	trefas	konfigurationer	kan	paral- 
 lellkopplas till ytterligare högre effekt 
 (gäller modellen 12/3000/120 och Quattro  
 och måste uppges vid beställning. Tilläggs- 
 kostnad per enhet kr 3 500:-)

•	 Datakommunikation

•	 Säkrad	mot	kortslutning,	fel	polaritet,	hög 
 temperatur, hög eller låg batterispänning,  
 överbelastning, 230V på AC utgången
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Växelriktare/Laddare
Phoenix 
MultiPlus 
12/1200/50

Phoenix 
MultiPlus 
12/1600/70

Phoenix 
MultiPlus 
12/2000/80

Phoenix 
MultiPlus 
12/3000/120

Phoenix 
EasyPlus 
12/1600/70

Quattro 3kVA 
12/3000/120

Quattro 5kVA 
24/5000/120

Kontinuerlig effekt 1200	VA	 1600	VA 2000	VA	 3000	VA	 1600	VA 3000	VA	 5000	VA	

Maximal effekt 2100	W	 3000	W 4000	W	 6000	W	 3000	W 6000	W	 7800	W	

Batterispänning (24 V 
på beställning)

9,5	–	17	V	 19	–	33	V 9,5	–	17	V	 9,5	–	17	V	 19	–	33	V 9,5	–	17	V	 19	–	33	V	

Inspänning 187-265	VAC	 187–265	VAC 187-265	VAC	 187-265	VAC	 187–265	VAC 187-265	VAC	 187-265	VAC	

Frekvenstolerans 45-55	Hz	 45-55	Hz 45-55	Hz	 45-55	Hz	 45-55	Hz 45-55	Hz	 45-55	Hz	

Egenförbrukning 5	W	 5	W 10	W	 10	W	 5	W 15	W	 25	W	

Spänningskurva Ren	sinus	 Ren	sinus Ren	sinus	 Ren	sinus	 Ren	sinus Ren	sinus	 Ren	sinus	

Effektivitet 93	%	 93	% 93	%	 93	%	 93	% 92	%	 94	%	

Laddström 12 V 50	A	 70	A 80	A	 120	A	 70A 120	A	 120	A/24V	

Laddström extra utgång 4	A	 4	A 4	A	 4	A	 4	A 4	A	 4	A	

Rekommenderad  
batterikapacitet (min)

300	Ah	 500	Ah 500	Ah	 800	Ah	 500	Ah 800	Ah	 800	Ah/24V	

Batterikablar Ja	(2x50mm²) Ja	(2x50mm²) Nej	(2x95mm²)	 Nej	(2x95mm²)	 Ja	(2x50mm²) Nej	(2x95mm²)	 Nej	(2x95mm²)	

Säkring Ingår Ingår Ingår 400A	(300A	24V) Ingår 400A	(300A	24V 400A

Max strömkapacitet  
från elverk

16	A	 16	A 30	A	 50	A	 16	A 50	A	 50	A	

Vikt 10 kg 10 kg 12	kg	 18 kg 11 kg 19 kg 30 kg 

Mått	(HxBxD)	mm 375x214x110	 375x214x110 520x255x125	 362x258x218	 510x214x110 362x258x218	 444x328x240	

Art.nr 192012 192016 192020 192029 192034 192053 192050 

Pris 12 995:- 15 995:- 19 985:- 25 995:- 19 995:- 29 995:- 37 995:-

Vi rekommenderar att det vid beställning ges information om typ av elverk samt 

storlek	och	typ	av	batteribank.		Då	kan	enheten	programmeras	för	bästa	möjliga	

funktion.	Quattro	har	två	230V	AC	ingångar	och	två	230V	AC	utgångar.	Två	ingång-

ar	är	nödvändigt	om	du	har	två	strömkällor	(2st	elverk	eller	elverk	och	landström).	

Quattro	väljer	den	strömkälla	som	ger	ström.	De	två	utgångarna	är	gjorda	så	att	

den ena alltid ger ström, antingen från elverk eller batteribanken. Den andra ger 

enbart ström när elverket är i drift. Till denna kopplas utrustning som bara används 

periodvis,	som	till	exempel	en	tvättmaskin	eller	annan	tung	förbrukare	som	endast	

kan användas när elverket är i drift.

VICTRON

41

Alla	modeller	av	Phoenix	MultiPlus	är	tillgängliga	i	12	och	24V.

Alla	priser	är	vägledande	exkl.	frakt.	Frakt	tillkommer	för	de	flesta	delarna	av	landet.
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ren elström. Victron omformare är särskilt lämplig för känslig elektronisk utrustning som 
datorer, kylskåp, 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 sinusomformare 

Victron SinusMax 12/180W omformare 
Kontinuerlig	uteffekt	är	180W.	
Lätt	och	kompakt	storlek,	idealisk	för	små	 
elektroniska apparater.

Art.nr 192006
Pris 1 595:-

Omformare 
Sinus Max

Kontinuerlig 
effekt

Maximal 
effekt

Batterispänning 
(800/1200 W 24 V 
på beställning)

Egenför-
brukning

Spännings-
kurva

Effek-
tivitet

Vikt
Mått  
(H	x	B	x	D)	mm

Fjärrkontroll 
(tillbehör)

Phoenix 12/180 180	VA 350	W 10,5	–	15,5	V	 2,6	W	 Ren	sinus	 87	%	 2,7	kg 72	x	132	x	200 -

Phoenix 12/350 350	VA	 700	W	 10,5	–	15,5	V	 3,1	W	 Ren	sinus	 89	%	 3,5	kg 72	x	155	x	237 -

Phoenix 12/800 800	VA 1600	W 10,5	–	15,5	V	 6	W	 Ren	sinus	 91	%	 6,5	kg 108	x	165	x	305 Phoenix	Inverter 
Control	(PIV)

Phoenix 12/1200 1200	VA 2400	W 10,5	–	15,5	V	 8	W	 Ren	sinus	 92	%	 8,5	kg 108	x	165	x	305 Phoenix	Inverter 
Control	(PIV)

Victron SinusMax 12/350W omformare 
Kontinuerlig	uteffekt	är	350W.	
Lätt	och	kompakt	storlek	passande	för	mindre	 
elektriska utrustningar. 

Art.nr 192003
Pris 1 995:-

Victron SinusMax 12/800W omformare 
Omformare	som	kan	hantera	laster	upp	till	 
800W	kontinuerlig	effekt.	

Art.nr 192007
Pris 4 995:-

Victron SinusMax 12/1200W omformare 
Omformare	som	kan	hantera	laster	upp	till	 
1200W	kontinuerlig	effekt.	

Art.nr 28-1625
Pris 7 485:-

Phoenix  Fjärrkontroll 
Fjärrkontroll	till	Victron	SinusMax	inverters,	800/1200W.	
Inklusive	3	meter	kabel.	(RJ12UTP)

Art.nr 28-1621 
Pris 950:-

42
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VICTRON

Victron digital kontrollpanel 
Digital	Multi	Control200/2000A
•	 Mått	65	x	120	x	40	mm
•	 Kabel	RJ45UTP	upp	till	30	mtr	 

	 (ingår	ej)

Art.nr 192232  
Pris 1 995:-

Victron	omvandlare	omformar	24V	batterispänning	till	12V.	Om	du	har	ett	24V	system,	

men	vill	kunna	använda	12V	utrustningar.	Maximal	belastning	är	25A	(12V).

Victron DC/DC Omvandlare 24V till 12V 12 eller 25 A

DC/DC omvandlare 24V till 12V 25A 

Art.nr 28-1710  
Pris 1 195:-

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

Victron Interface MK2-USB 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	

tröskelvärden.	(RJ45UTP	kabel	tillkommer!)	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 865:-

Säkringar	med	stor	kapacitet	och	hög	kvalitet.

Victron Mega-säkringar 

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

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

Mega-säkring 175A  
Art nr 28-1728  Pris 125:-

Mega-säkring 300 A
Art.nr 28-1723  Pris 125:-

Mega-säkring 400A 
Art nr 28-1727  Pris 125:-

Mega säkringshållare 
Art.nr 28-1724  Pris 495:- 

Victron Multi Control Panel
Multi	Control	Panel	ger	dig	möjlighet	att	fjärrstyra	enheten.	
Vredet låter dig kontrollera mängden laddström. Displayen 
indikerar laddningsfasen.
Kabel	RJ45UTP	upp	till	 
30	mtr	(ingår	ej).

Art.nr 28-1700  
Pris 1 595:-
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Ström i stugan  
utan elnät

•	Sunwind	kraftpaket	ger	dig	samma	 
 komfort som hemma – med vanlig  
 ström i eluttaget!

•	Med	Sunwind	kraftpaket	kan	du	 
 förutom att dammsuga och se på TV,  
 få värmeslingor i badrummet, bruka  
 tvättmaskin och diskmaskin, nyttja  
 krävande utrustning som motorsåg  
 och cirkelsåg.

•	Ett	kraftpaket	kan	leverera	ström	till	 
 ett pris som är mycket konkurrens- 
 kraftigt jämfört med att dra fram  
 el till stugan.

Helt	utan	kraftledningar	kan	du	få	230V	ström	i	uttagen	i	stugan.	Med	hjälp	av	
en omformare görs likströmmen i batterierna om till vanlig 230V växelström. 

Du kan använda dig av alla 230V förbrukare i stugan:  
Lyse, kylskåp, TV-spel, TV, hårfön, PC  
– kort och gott det du vill och önskar!
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KRAFTPAKET

Färdigt monterat kraft- 
paket i stuga
Kraftpaketen kan levereras nyckelfärdiga i en stuga, monterat, 
programmerat och klart. Bara för din elektriker att dra kabeln för 
strömmen	in	till	din	stuga.	Stugan	levereras	i	obehandlad	gran	
och	måtten	är	172	x	225	cm.	Pris	lämnas	på	offert!

Vad ett kraftpaket kan användas till
Ström i stugan – ökad komfort
De	flesta	som	väljer	att	investera	i	ett	kraftpaket	önskar	sig	helt	
enkelt	”ström	i	stugan”	(230V).	Att	kunna	utnyttja	samma	apparater	
som hemma gör livet enklare för många och ökar komforten i stu-
gan.	Man	behöver	inte	längre	ta	hänsyn	till	olika	kabeldimensioner,	
12V	lampor	med	speciella	armaturer	och	andra	specialtillbehör	man	
traditionellt vant sig vid att göra i solcellsanläggningen. 

Ett ekonomiskt val 
På	vissa	platser	i	landet	ligger	kanske	stugan	på	en	plats	där	det	är	
oerhört kostsamt att dra fram ström från det vanliga elnätet eller 
till	och	med	omöjligt.	Andra	ser	värdet	i	ett	kraftpaket	istället	för	
att betala höga fasta kostnader till elbolaget för en begränsad tid i 
stugan.	I	ett	annat	perspektiv	kan	också	värdet	ligga	i	att	man	slip-
per dra fram skämmande kraftledningar och förstöra naturvärden.

Uppvärmning
Några	begränsningar	har	man	när	man	väljer	ett	kraftpaket.	Vi	har	
vant oss vid att det inte finns nån begränsning i den ström vi kan 
förbruka hemma. När man skaffar ett kraftpaket är all ström lagrad 
i batterierna. När de tömts måste de laddas upp på nytt, antingen 
från sol & vind eller elverket. Våra kraftpaket är tänkta att kunna 
leverera tillräckligt med ström till vanliga hushållsapparater och 
lyse i en vecka. Vid toppar i förbrukningen kan det vara nödvändigt 
att köra elverket för att matcha förbrukningen. För att man har 
en	begränsad	mängd	energi	att	nyttja	är	det	onödigt	att	använda	
den	till	apparater	som	inte	utnyttjar	energin	effektivt.	Detta	gäller	
särskilt värmekablar och annan elektrisk uppvärmning. För de lite 
större	paketen	är	det	dock	fullt	möjligt	att	koppla	t	ex	varmvat-
tenberdare och värmekablar för att hålla rör för vattentillförsel 
från att frysa. Detta eftersom de inte förlitar sig på en kontinuerlig 
ström. För uppvärmning bör man hellre satsa på alternativa vär-
mekällor	som	fotogen/diesel//ved/pellets.	När	det	gäller	diesel-
kaminer	levererar	vi	också	sådana	som	kan	fjärrstyras	via	SMS	och	
internet	vilket	ger	dig	möjlighet	att	komma	till	en	redan	uppvärmd	
stuga.	Idag	har	dessa	kaminer	också	termostat	vilket	ger	ökad	
komfort.

Autonom drift med elverk: 
Autonoma	system	är	avancerade	självstyrande	strömförsörj-
ningar som säkrar automatisk kontinuerlig drift av anlägg-
ningar baserade på batterier och elverk. Elverket startar och 
stänger av  vid behov, utan att användaren behöver tänka 
på det. Det finns i praktiken ingen begränsning för hur stora 
systemen kan vara. Du kan bruka ström precis som hemma. 
Systemen	innehåller	avancerad	elektronik	för	styrning	och	kan	
programmeras till alla upptänkliga behov. Det typiska är att 
elverket startar vid låg batterispänning eller hög förbrukning. 
Det enda man behöver tänka på i en sådan anläggning är att 
elverket	får	kontinuerlig	service	och	drivmedel.	Alla	kraftpaket	
är förberedda autonoma system och kopplas till elverk med 
integrerad	start/stopp	–	automatik.	

Var uppmärksam på att inte alla elverk kan styras autonomt, 
de	måste	kunna	kontrollera	sin	egen	start.	På	sid	50-51	hittar	
du olika elverk som kan styras autonomt.

Tips för dimensionering 
Köp inte för liten anläggning, dimensionera gärna lite större än du 
tror du behöver. Tänk igenom ditt faktiska behov noga innan du 
kontaktar	din	återförsäljare.	Skriv	gärna	ner	de	apparater	du	tänker	
använda	sporadiskt	och	de	apparater	du	kommer	nyttja	kontinuerligt	
under	semestern	i	stugan.	Alla	elektriska	apparater	är	märkta	med	
förbrukning	i	Watt	eller	Ampere.	Notera	detta.	Ge	upplysningar	om	
vistelsefrekvensen i stugan, hur ofta hur länge, sommar vinter osv. 
Allt	detta	är	nyttigt	för	att	kunna	göra	ett	bra	val	av	anläggning.

Ett kraftpaket skall monteras av en auktoriserad elektriker. Vill du 
spara	lite	på	monteringen	så	kan	du	välja	att	ha	en	del	av	anlägg-
ningen	på	12V	och	därmed	också	göra	en	del	av	jobbet	själv.

Är	du	osäker	på	vilken	lösning	som	passar	dig	bäst	–	kontakta	din	
återförsäljare	som	hjälper	dig	med	beräkningen.
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•	Batteribank	

•	Växelriktare/laddare

•	Solcellspanel	

•	Solpanelsregulator

KOMPONENTER I ETT KRAFTPAKET: 
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Vi har satt ihop kompletta paket för att göra det enkelt för dig att 
sätta ihop de rätta produkterna för ditt användningsområde. Här 
passar	alla	komponenter	tillsammans.	Hur	stort	paket	du	väljer	
beror	på	vad	det	ska	användas	till	(din	energiförbrukning).	I	till-
lägg till kraftpaketen kan det vara fördelaktigt att investera i ett 
elverk av god kvalitet. Detta beror på att enheten kommer att vara 
ett värdefullt komplement i perioder när solpanelerna inte kan 
producera	tillräckligt	med	ström	för	att	täcka	behovet	du	har.	Se	
sida	50-51	för	elverk	och	autonom	drift.	Ett	kraftpaket	kan	täcka	
vilket strömbehov som helst och kan leverera ström till ett mycket 
konkurrenskraftigt	pris.	Installation	av	ett	kraftpaket	blir	det	
närmaste du kan komma indragen ström utan att ansluta dig till 
elnätet. En av de stora fördelarna med dessa anläggningar är att 
du	blir	självförsörjande	med	ström,	och	den	elektriska	dragningen	
i	stugan	kan	göras	på	samma	sätt	som	hemma.	Alla	våra	kraft-
paket	kan	byggas	ut,	är	du	tveksam	kontakta	din	återförsäljare.	 
I	områden	med	mycket	vind	och/eller	lite	sol	kan	ett	vindkraft-
verk	ge	ett	gott	strömtillskott.	Alla	våra	vindkraftverk	kan	kopplas	
ihop med våra kraftpaket utan att du behöver göra förändringar  
i	övrigt.	Alla	komponenter	måste	kunna	användas	tillsammans.	 
Är	batteribanken	för	liten	får	man	inte	glädje	av	omformaren.	 
Är solcellspanelerna för små i förhållande till förbrukningen får 
inte batterierna nog med ström. Är regulatorn för liten tål den 
inte laddströmmen från solcellspanelerna.

Batteribanken:
Detta är strömmen du har producerat och lagrat medan du varit 
borta	från	stugan.	Ju	större	batteribank,	desto	mer	ström	finns	det	
plats för. Det är viktigt att tänka på att man inte alltid kan räkna 
hem	en	väsentlig	påfyllning	av	batteribanken	med	hjälp	av	solcell-
spanelerna under den tid man är borta från stugan. Ett elverk ger 

då ett värdefullt tillskott av laddning av batterierna. Batteriban-
ken bör vara dimensionerad så att den kan leverera ström även i 
perioder	då	du	önskar	lugn	och	ro,	till	exempel	på	natten.

Växelriktare/laddare: 
Detta	är	själva	hjärnan	i	systemet.	Denna	programmerar	vi	manu-
ellt när du beställer systemet för att den skall fungera optimalt 
för	ditt	behov.	Växelriktaren	har	flera	viktiga	uppgifter:	Den	
omvandlar	batterispänningen	till	230V	som	man	har	i	sina	vanliga	
eluttag hemma. Den har inbyggd laddare som laddar batterierna 
när	elverket	är	i	drift.	Samtidigt	som	detta	sker	kan	den	leverera	
överskottsströmmen som elverket ger direkt ut på nätet i stugan.

Solcellspanel: 
Panelen	(erna)	fyller	upp	och	underhållsladdar	batterierna	medan	
du är borta från stugan. Detta är mycket viktigt, inte bara för att 
du ska komma tillbaka till fulla batterier, men också för batterier-
nas livslängd.

Solpanelsregulator: 
Denna har till uppgift att ladda batterierna korrekt. Den kan 
också	användas	till	att	ta	ut	12V	ström	från	anläggningen.
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Innehåller: 
1	stk		 20-2300		 Solcellspanel	160W	

1	stk		 20-0015		 Konsol	för	solpanel	

1	stk		 540138		 Solcellsregulator	PS-30M

1	stk		 192012		 Phoenix	Multi	12/1200/50	

2	stk	 27-0007		 Mellankoppling	70	mm2 0,3 m 

2	stk		 555015		 Concorde	batteri	PVX-2580L	305	At	

1	stk		 27-0005		 Batterikabel	

10	m		 29-1140		 Kabel	2	x	10	mm2  vit 

Art.nr 180012  Pris 39 900:-

För	dig	som	vill	nyttja	kaffebryggare,	småelektriska	verk-
tyg,	liten	dammsugare	(max	1200W)	och	köksmaskiner	
samt elektriskt kylskåp i kortare perioder.

Kraftpaket 1200 W

Alla	kraftpaket	vi	levererar	programmeras	individuellt	för	ditt	behov.	
Faktorer vi tar hänsyn till är typ av elverk, batterityp och storlek, 
strömbehov och eventuellt automatisk start av elverket där det 
är	möjligt.	Storleken	på	elverket	och	kvaliteten	på	strömmen	det	
levererar, programmeras in så att enheten vet hur mycket ström den 
kan hämta från elverket. Dessutom kalkyleras batteristorleken så att 
batterierna får optimal spänning oavsett typ och storlek. Detta för 
att	få	bästa	möjliga	livslängd	på	batterierna.

Laddaren	i	växelriktaren	är	anpassad	för	batteriernas	storlek	i	de	
färdiga	paketen.	Det	är	också	möjligt	att	köpa	till	extra	laddare	för	
att	förkorta	driftstiden	på	elverket	ytterligare.	Laddarna	är	bland	
de bästa på marknaden och styr laddningen så att den hela tiden 
optimeras för batterierna.

Victron	MultiPlus,	den	kombinerade	laddaren	och	växelriktaren	är	
själva	hjärnan	i	systemet.	All	ström	från	batterierna	och	elverket	
går igenom denna. Enheten registrerar hela tiden hur mycket ström 
den får tillfört och hur mycket som förbrukas. Enheten har också en 
”POWER-ASSIST”	funktion	som	gör	det	möjligt	att	lägga	effekten	
du kan hämta från batterierna ovanpå effekten från elverket för 
tillfälliga	toppar	i	förbrukningen.	Möjligheterna	för	konfigurering	
och uppsättning av enheten är många. Kraftpaketen levereras som 

standard	230V	–	en	fas	system.	För	speciella	behov	kan	flera	enheter	
kopplas	för	230V	–	tre	fas	eller	400V	–	tre	fas	system.

Du	som	väljer	ett	kraftpaket	med	ett	av	våra	tillhörande	elverkspa-
ket får ett helautomatiskt system där elverket startar och stoppar 
efter	behov	(autonom	drift).	Blir	batterispänningen	för	låg	eller	om	
du har en högre förbrukning startar systemet elverket automatiskt. 
Victron	skickar	då	strömmen	direkt	ut	i	stugan,	och	utnyttjar	sedan	
överskottsströmmen elverket producerar till laddning av batterierna. 
På	detta	sätt	får	man	ett	system	som	sörjer	för	att	driftstiden	på	
elverket	blir	minimal	och	utgifterna	för	bränsle	hålls	nere	för	varje	
gång	elverket	startar	utnyttjas	det	maximalt.	Har	du	ett	elverk	
sedan	tidigare	så	rådgör	med	oss	först	innan	du	beställer.	Syste-
men	fungerare	också	med	elverk	utan	autostart.	Man	kan	då	nyttja	
larmutgången	i	enheten	för	att	ge	en	ljudsignal	eller	tända	en	lampa	
som talar om att det är dags att starta elverket manuellt. Detta kan 
vara	en	stor	fördel	om	det	är	många	familjemedlemmar	som	nyttjar	
stugan och inte känner till systemet så bra.

Om	programmeringen	behöver	ändras	för	att	behovet	ändrats	med	
tiden är detta inte ett problem. Kommunikationsenheten mellan 
Victron	och	PC	följer	med	i	paketen,	detta	kallas	Interface.	Själva	
programvaran är gratis och kan laddas ned från vår och Victrons 
hemsida. Vid behov av ändring kopplar man upp sig på enheten med 
sin	PC	eller	laptop	och	lagrar	mjukvaran	i	enheten	som	en	fil.	Denna	
filen kan även skickas som e-post och programmering kan ske efter 
överenskommelse. Filen kan sedan skickas tillbaka och installeras till 
enheten och vips så är den konfigurerad med de nya inställningarna. 
Detta	kan	vara	nödvändigt	att	göra	till	exempel	om	man	byter	elverk	
eller typ och storlek av batterier.

Programmering:

•	Individuell	anpassning	med	skräddarsytt	kraftpaket	 
 för ditt behov 

•	Elverket	programmeras	för	att	starta/stoppa	i	rätt	tid	

•	Längre	livslängd	på	batterierna	

•	Programmering	kan	ändras	vid	behov

•	Minimal	driftstid	och	låga	bränsleutgifter

Individuell anpassning av ditt kraftpaket – programmering

Elverks- 
paket-

för kraftpaket med  
autonom drift

Vi	erbjuder	elverkspaket	till	
alla våra kraftpaket,  
se	sida	50-51	för	mer	 

information. 

Vid köp av kraftpaket 1200W kan  
du utnyttja utrustning såsom:
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Art.nr. 180016  Pris 62 500:-

Kraftpaket 2000 W

Vid köp av kraftpaket 2000W kan  
du utnyttja utrustning såsom:

Paketet	som	täcker	det	mesta	av	småelektrisk	utrustning,	samt	lite	kraftigare	elverktyg.	Detta	paket	levereras	med	2	stk	100	watt	
paneler	och	1200	Ah	batteribank.	I	vårt	tycke	är	är	detta	paketet	som	täcker	de	flesta	människors	behov	i	en	strömlös	stuga.	
Paketet	innehåller	också	en	batterimonitor	som	håller	reda	på	din	strömförbrukning	och	hur	mycket	du	laddar.

Innehåller: 
2	stk	 20-2200		Solcellspanel	Sunwind	100W	

2	stk	 20-0015		Konsol	för	solpanel	

1	stk	 540139		 Regulator	TS-45	Morningstar	

1	stk	 158160		 Batterimonitor	BMV	600S	

1	stk	 192020		 Phoenix	Multi	12/2000/80	

1	stk	 541288		 Batterikabelset	95	mm2 

4	stk	 157195		 Mellankoppling	95	mm2	0,5	m	

1	stk	 158195		 Kabel	95	mm2 til  
	 	 Batterimonitor	(0,5	m)	

4	stk	 540244		 Rolls	Batteri	S600	6V	600Ah	

1	stk	 27-0005		Batterikabel	

20	m		 29-1140		Kabel	2	x	10	mm2 vit 

Art.nr. 180025  Pris 85 900:-

Kraftpaket 3000 W Basic 

Vid köp av kraftpaket 3000W Basic 
kan du utnyttja utrustning såsom:

Paketet	täcker	tvättmaskin,	diskmaskin	och	ca	5	bruksdagar	utan	elverksdrift.	Paketet	inne-
håller	320W	solpaneler,	och	har	en	batteribank	på	1800Ah.	Batterierna	är	Rolls	4000	serie	 
med	7	års	garanti.	Paketet	innehåller	också	en	batterimonitor	som	håller	reda	på	din	ström-
förbrukning och hur mycket du laddar.

Innehåller: 
2	stk		 20-2300	 Solcellspanel	160W	

2	stk		 20-0015	Konsol	för	solpanel

1	stk		 540139	 Regulator	TS-45	Morningstar	

1	stk		 158160	 Batterimonitor	BMV	600S	

1	stk		 192029	 Phoenix	Multi	12/3000/120	

1	stk		 541288	 Batterikabelset	95	mm2 

7	stk	 157195	 Mellankoppling	95	mm2	0,5	m

1	stk	 158195	 Kabel	95	mm2 till  
	 	 Batterimonitor	(0,5	m)	

6	stk	 540244	 Rolls	Batteri	S600	6V	600At	

20	m	 29-1140	Kabel	2	x	10	mm2 vit 

Elverks- 
paket-

för kraftpaket med  
autonom drift

Vi	erbjuder	elverkspaket	till	
alla våra kraftpaket,  
se	sida	50-51	för	mer	 

information. 
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Art.nr. 180026  Pris 122 000:-

Kraftpaket 3000 W Quattro De Luxe 

Vid köp av kraftpaket 3000 W Quattro  
De Luxe kan du utnyttja utrustning såsom:

Paketet	täcker	tvättmaskin,	diskmaskin	och	ca	5	bruksdagar	utan	elverksdrift.	De	luxe	paketet	har	solcellspaneler	på	hela	400	watt,	
och	batteribanken	består	av	Rolls	5000	serie	med	hela	10	års	garantiprogram.	Den	kraftfulla	batteribanken	ger	hela	2490	Ah.	 
Ett	bra	val	för	dig	som	bygger	en	ny	stuga	och	vill	kunna	utnyttja	de	flesta	elektriska	apparater	som	du	har	möjlighet	till	hemma.	 
De	luxe	paketet	är	utrustat	med	Victrons	Quattro	modell	som	har	möjlighet	till	två	AC-ingångar	och	två	AC-utgångar.	

Innehåller: 
4	stk	 20-2200	 Solcellspanel	100	W	

4	stk	 20-0015	 Konsol	för	solpanel

1	stk	 540139	 Regulator	TS-45	Morningstar	

1	stk	 158160	 Batterimonitor	BMV	600S	

1	stk	 192232	 Digital	Multi	Control	200/200A

1	stk	 192053	 Quattro	12/3000/120-50	

1	stk	 541288	 Batterikabelset	95	mm2 

5	stk	 157195	 Mellankoppling	95	mm2	0,5	m

1	stk	 158195	 Kabel	95	mm2 til  
	 	 Batterimonitor	(0,5	m)	

6	stk	 540242	 Rolls	Batteri	2KS33PS	2490Ah	

50	m	 29-1090	 Kabel	2	x	10mm2 vit 

Kraftpaket 5000 W 
Paketet	som	ligger	närmast	hemmakomfort.	Detta	sätter	få	begränsningar	och	väljs	gärna	när	det	byggs	nytt.	Ett	paket	som	är	sam-
mansatt	för	dem	som	enbart	vill	ha	det	bästa!	Paketet	har	solcellspaneler	på	hela	400	Watt,	och	batteribanken	består	av	Rolls	5000	
serie	med	hela	10	års	garantiprogram.	Batteribanken	är	på	hela	3426	Ah.	Paketet	innehåller	också	en	batterimonitor	som	håller	
reda på din strömförbrukning och hur mycket du laddar.

Innehåller: 
4	stk	 20-2200		Solcellspanel	100	W

4	stk	 20-0015		Konsol	för	solpanel

1	stk	 540139		 Regulator	TS-45	Morningstar	

1	stk	 158160		 Batterimonitor	BMV	600S	

1	stk	 192232		 Digital	Multi	Control	200/200A	

1	stk	 192055		 Quattro	12/5000/200-2x30	

1	stk	 541288		 Batterikabelset	95	mm2 

5	stk	 157195		 Mellankoppling	95	mm2	0,5	m	

1	stk	 158195		 Kabel	95	mm2 till  
	 	 Batterimonitor	(0,5	m)	

6	stk	 540240		 Rolls	Batteri	2V	3426Ah

50	m	 29-1090		Kabel	2	x	10	mm2 vit 

Art.nr. 180050  Pris 159 900:-

Vid köp av kraftpaket 5000W kan  
du utnyttja utrustning såsom:

Elverks- 
paket-

för kraftpaket med  
autonom drift

Vi	erbjuder	elverkspaket	till	
alla våra kraftpaket,  
se	sida	50-51	för	mer	 

information. 
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Elverkspaket med Honda EU 65is
EU 65 IS – Tekniska specifikationer 

MOTOR  

Typ  GX	390

Cylindervolym (ccm) 389

Toppventilerad Ja

Elektronisk tändning Ja

Snörstart Ja

Elektrisk start  
(batteri inkluderat)

Ja

Oljevakt Ja

Tankvolym (liter) 16,5

Driftstid (timmar - vid % 
belastning)

5,1/100%	 
-	12,3/25%

Tomgångsautomatik Ja

Eco throttle - steglöst varvtal Ja

Tankmätare Ja

GENERATOR

1-fas/växselström/220 volt  
Frekvens	(Hz)

50

1-fas/växelström/220 volt  
Max. effekt (Watt)

6500

1-fas/växelström/220 volt  
Kontinuerlig effekt (Watt)

5500

Laddström for 12V batterier 
(Max Amp.)

-

MÅTT - VIKT - LJUD

Vikt (torr, kg) 115

Yttermått	(L	X	B	X	H)	mm 850	x	672	x	699

Ljudnivå (dB - A 7m) 52	-	60

Ljudnivå  (LWA) 82	-	90

Honda	EU	-	en	tyst	revolution	som	ger	världen	 
en stabil spänningsnivå
HONDA	–	världens	ledande	producent	av	elverk,	kännetecknas	av	hög	
kvalitet	och	obestridlig	tillförlitlighet.	Med	EU-serien	har	Honda	varit	i	
frontlinjen	av	utvecklingen	av	inverterteknologi,	som	ger	bättre	drifts-
ekonomi	och	lägre	vikt.	Låg	ljudnivå,	låg	vikt	och	mycket	miljövänlig,	
gör	ett	EU	elverk	bra	anpassat	till	bruk	i	stugan,	båten	och	på	fritiden.		

Microcomputer-kontrollerad inverter
EU	modellerna	är	världens	första	elverk	med	frekvensomformare	som	
styrs	av	en	microcomputer.	Rent	praktiskt	betyder	det	att	ett	EU	elverk	
levererar ström av lika hög och stabil kvalitet som den du får ut i el- 
uttaget	hemma,	och	kan	därför	brukas	tilL	batteriladdare	och	andra	
känsliga	instrument.	Detta	möjliggör	också	parallellkoppling	av	två	lika	
elverk. 

Innehåller:
1	stk		183111		 Elverk	Honda	EU	65is

1	stk	 183114	 Fjärrstartkabel	30	m	til	EU	65

1	stk	 183112	 Avgas-adapter/varmluft	Honda	EU65

1	stk	 183126	 Styrbox	autonom	start	EU65is

1	stk	 183131	 Olja	EU	65is	1	ltr.,	08221	888	101HE

1	stk	 192002	 Interface	Victron	MK2	-	USB

Art.nr 183130  Pris 65 000:-

Elverkspaket för autonom drift med Sunwind kraftpaket

Hjälprelä	för	autonom	drift	25A	mot	Victron
Reläet	skyddar	elektroniken	i	Victron	mot	över- 
belastning och kortslutning. Nödvändigi kombi- 
nation med autonom drift och TEC-elverk. 

Art.nr 183310 Pris 295:-

Varmluftsadapter 
Art.nr 183112 Pris 3 950:-

Avgasstos m/packning 
Art.nr 199999 Pris 350:-

Fjärrstartkabel med startbox 30 m  
Art.nr 183114 Pris 4 950:-

1

1

2

Styrbox för elverk EU 65is autonom drift
Enheten	har	programmerbar	start/stopp	puls	och	kan	
användas med vissa andra elverksmodeller. Kolla med din 
elverksleverantör. Förutsättningen är att elverket kontrol-

lerar sin egen start efter att den  
har	fått	puls.	Boxen	är	anpassad	för	att	

användas tillsammans med Victron  
kombinerade	laddare	och	växelriktare,	

Multi,	Phoenix	och	Quattro.

Art.nr 183126 Pris 1 650:-

5

3

4

2

Tillbehör

3

4
5
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Elverkspaket med Dometic Tec
Innehåller:
1	stk		183108		 Bensinelverk	TEC29	m/autostart

1	stk	 183150	 Bränsletank	15	ltr.	til	TEC	elverk

1	stk	 183310	 Hjälperelä	för	autonom	drift	25A

1	stk	 192002	 Interface	Victron	MK2	-	USB

2	stk	 5402260	Kabelsko	6	-	10	mm2

2	stk	 540345	 Kabel	2	x	10	mm2/mtr	Vit

Art.nr. 183108 Pris 42 000:-

Elverket kan leverera den ström som behövs och har fördelen att 
det är du som bestämmer när elproduktionen kommer att ske. 
Du	är	inte	beroende	av	sol	eller	vind.	Observera	även	att	verktyg	
såsom elektriska borrmaskiner och sågar har en hög startström 
och	kräver	3-5	gånger	den	nominella	effekten	för	att	starta.	
Detta	måste	beaktas	när	man	väljer	elverk.	Dometic	kraftgene-
ratorer ger dig all den kraft du behöver för att uppnå samma 
komfort	som	du	kan	njuta	hemma.	Dessa	enheter	kan	motstå	en	
startström	på	2,5	gånger	den	kontinuerliga	strömmen.	Med	ett	
enkelt	klick	på	fjärrkontrollen	kan	du	använda	en	mikrovågsugn,	
dammsugare, tvättmaskin eller vattenpump. Displayen talar om 
när det är dags för påfyllning av bränsle, tid för service och 
elektriska	data.	Modern	elektronik	garanterar	perfekt	sinusvåg.	
För	högre	effekt	kan	flera	aggregat	parallellkopplas.	När	stugan	
används	i	stor	utsträckning	på	vintern	och	du	behöver	extra	
laddning, eller om du vill använda sådan utrustning såsom 
tvättmaskin, diskmaskin, dammsugare eller elektriska verktyg  
är aggregatet en praktisk och nödvändig investering.

Med	en	autonom	paketlösning	från	oss	får	du	det	bästa	från	
flera	världar.	Våra	förhandsprogrammerade	system	gör	att	du	
nyttjar	batteridrift	när	detta	är	mest	lämpligt,	faktiskt	helt	
gratis energi från solen. Det andra system inte tillvaratar, får du 
här.	Når	strömuttaget	blir	högt,	till	exempel	från	en	diskmaskin,	
tvättmaskin eller andra apparater startar aggregatet automa-
tiskt och du slipper att först tära på batterierna innan elverket 
startar.	På	så	sätt	får	du	maximal	nytta	av	alla	komponenter	och	

livslängden	ökar	i	linje	med	rimlig	användning	och	exploate-
ring.	Alla	system	kan	anpassas	till	den	enskilde.	Vi	erbjuder	
stora och små system.

Tekniska data TEC 29 Tec 30 Tec 40

Vikt 44	kg 70 kg 96,5	kg

Mått	H	x	B	x	D	mm 290x480x385 484x462x406 457x765x467

Kontinuerlig effekt 2600	W 2500	W 3500	W

Maximal effekt 2900	W 2900	W 3900	W

Uttag för laddning av  
12 Volt batteri

10	A 10	A 10	A

Drivmedel Blyfri bensin Diesel Diesel

Bränsleförbrukn l/timme 1,2 0,7 1,4

Motor GX	160/5,5	HP Hatz	(1	B	20V) Hatz	(1	B	30V)

Ljudnivå dBA/7 m 54/57 60 64

Elverk Dometic Tec 40  
med autostartt

Art.nr. 183240  
Pris 73 500:-

Elverk Dometic Tec 30  
med autostart

Art.nr. 183208  
Pris 69 000:-

Alternativt elverkspaket TEC 
Som	alternativ	till	TEC	29	kan	vi	leverera	dieselelverk	 
Dometic	TEC	30	eller	Dometic	TEC	40.

Tips :
Gör	en	planering	på	hur	elverk,	solpaneler,	 
batterier mm i anläggningen skall placeras  

och mät alla avstånd. Detta gör det  
lättare	för	din	återförsäljare	 

att	hjälpa	dig!
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Monteringskabel
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	underdimensionerade	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.

Exempel:
En	80	W	solpanel	kommer	maximalt	att	ladda	5	Ampere.	Är	avståndet	till	 
regulatorn	10	meter,	bör	kabeln	ha	minst	6	mm²	tvärsnitt	(area).

(A) 1m 2m 3m 5m 10m 12m 15m 20m

 1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,2 1,4 1,8 2,4

 2 0,1 0,5 0,7 1,2 2,4 2,9 3,6 4,8

 3 0,2 0,7 1,1 1,8 3,6 4,3 5,4 7,2

 4 0,2 1,0 1,4 2,4 4,8 5,8 7,2 9,6

 5 0,3 1,2 1,8 3,0 6,0 7,2 9,0 12,0

 6 0,4 1,4 2,2 3,6 7,2 8,6 10,8 14,4

 7 0,4 1,7 2,5 4,2 8,4 10,1 12,6 16,8

 8 0,5 1,9 2,9 4,8 9,6 11,5 14,4 19,2

 9 0,5 2,2 3,2 5,4 10,8 13,0 16,2 21,6

10 0,6 2,4 3,6 6,0 12,0 14,4 18,0 24,0

Kabelklammer Levereras	i	askar	om	100	st.

Monteringskabel 2 x 16 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:-

Rulle	à	50	meter.
Brun.	Art.nr	29-1061
Pris	995:-	
Vit.	Art.nr	29-1060
Pris	995:-

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

Monteringskabel 2 x 2,5 mm2

Rulle	à	50	meter.
Vit.	Art.nr	29-1070
Pris	1	695:-

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

Monteringskabel 2 x 4 mm2

Rulle	à	50	meter.
Vit.	Art.nr	29-1080
Pris	2	295:-

Per	meter.
Vit.	Art.nr	29-1130
Pris	67:-

Monteringskabel 2 x 6 mm²

Monteringskabel 2 x 10 mm²
Rulle	à	50	meter.
Vit.	Art.nr	29-1090
Pris	3	975:-	
 

Per	meter.
Vit.	Art.nr	29-1140
Pris	95:-	

För	2	x	2,5	mm²	-	2	x	4	mm²	kabel
Brun.	Art.nr	29-0017	Pris	125:-	
Vit.	Art.nr	29-0019	Pris	125:-

För	2	x	6	mm²	-	2	x	10	mm²	kabel
Vit.	Art.nr	29-0021		Pris	265:-
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Stickpropp
Art.nr 29-2000 Pris 35:- 

Vägguttag
Art.nr 29-2100 Pris 69:-

Vägguttag för infällnad
Art.nr 540423 Pris 115:-

Kopplingsdosa
Art.nr 29-2200 Pris 65:-

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

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

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

Strömbrytare, utomhus
Art nr 29-2390 Pris 125:-

Säkringshållare Maxi
Art.nr 29-0013 Pris 185:-

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

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

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

1 2 3 4

5

6 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Övergång till cigarettändaruttag
Med	12V	stickpropp	till	mobiltelefon- 
laddning mm.

Art.nr 541310 Pris 135:-

Monteringstillbehör
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 
hålla	isär	plus	och	minus	är	kabeln	”kodad”	antingen	genom	olika	färger	eller	genom	annan	märkning.	Stickproppens	tjocka	pinne	
används vanligtvis till plus.

Övergång till cigarettändaruttag
För väggmontering till mobiltelefon- 
laddning mm.

Art.nr 541311 Pris 145:-

Kabeltång
För att enkelt avisolera kabel för montering 
samt pressa kabelskor på kabeln.

Art.nr 29-2600 Pris 65:-

Mätinstrument Multimeter
Mäter	laddströmmen	(10A)	från	t.ex	
solpanelen, batterispänningen och 
strömförbrukning. Bra till felsökning. 
Levereras	med	testkablar.

Art.nr 541550 Pris 295:-

Omformare 230/12V
4	Amp,	50W

Art.nr 602211  Pris 495:-

Dammsugare 12/230V
Dammsugare	för	12	eller	230V.
God	effekt	80W,	Ni-Mh	batterier.
Flera användbara tillbehör ingår.
Laddare	för	både	12	och	 
230V	ingår.

Art.nr 541385  Pris 695:-
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LED/Solcellsprodukter

LED	Ugglan	Ho-Ho	
Naturtrogen	uggla	i	plast.	Solcellsdriven	med	inbyggt	batteri	
och rörelsesensor. När något passerar ugglan blinkar lysdi-
ods	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 256070  Pris 295:- 

Lykta LED  
solcellsdriven
Kraftigt	LED	lykta	med	inbyggda	
batterier,	Ni-MH.

Laddas	av	inbyggd	solcell	alter-
nativt	med	230V	adapter	som	
medföljer.

•	 8	st	LED	2W

•	 Solcell	2,2W

•	 Brinntid	vid	fulladdat	 
	 batteri	ca	6	timmar

•	 USB-uttag	för	laddning	 
 av andra mobila produkter,  
	 typ	iPhone

•	 Höjd	240	mm

Art nr 243840 Pris 450:-

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,	bl.a.	USB,	för	laddning	av	 
mobiltelefoner och andra digitala produkter.

Lysdioder	indikerar	laddning	samt	laddstatus.

•	 Storlek:	11,7	x	7,2	x	1,4	cm

•	 Vikt:	0,136	kg

Art.nr 28-8050  Pris 295:-

Brygg/altanbelysning Solar marker light
Solcellsdriven	punktbelysning	för	bryggor,	altaner,	gångvägar	och	liknande.	
Utanpåliggande	montering.	Tänds	automatiskt	vid	skymning.	Inbyggda	bat-
terier som laddas under dagen. Enkel installation, ingen kabeldragning. 

OBS:	Ny	konstruktion	i	slagtålig	plast	med	öppningsbart	utrymme	för	bat-
terier som enkelt kan bytas eller tas bort.

•	 6	st	högintensitets	dioder

•	 Ni-Mh	batteri	600mAh	1,2V

•	 Upp	till	8	timmars	lystid	efter	fulladdning

•	 Mått:	108	x	97	x	25	mm

Art.nr 28-7670  Pris 195:- 
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rörELSE-	ocH	SkYMnIngSDETEkTorEr	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.

Art.nr 256080 Pris 185:- 
 

Infraröd Rörelsedetektor för inomhusbruk
Energibesparande strömbrytare med tre inbyggda detektorer som 
utnyttjar	den	infraröda	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.

Art.nr 256085  Pris 155:- 
 

Skymningsrelä LX-P07 12V
Skymningsrelä	som	automatiskt	kan	slå	av	och	på	t.ex.	belysning	
på	12V.	Det	påverkas	inte	av	omkringliggande	temperatur	eller	
fuktighet. Det är inte bara bekvämt utan också praktiskt att kunna 
styra förbrukare som bara skall vara på under natten.

•	 Spänning	12V

•	 Max.	belastning	10A

•	 Ljuskänslighet	10~45LUX	

Art.nr 29-2530  Pris 175:- 

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	energisparlamp

Mått:		 122	x	81	x	72	mm

Spänning:		 DC	12V

Ljuskänslighet	:	 	<3Lux	–	dagsljus

Tidsfördröjning:	 min	8	sek	+/-3	sek	max	7	min	+/-	2	min

Detektionsvinkel:	 360°

Temperaturområde:	 -10	-	40°C

Detektionsavstånd: max	12m

Luftfuktighet:	 <95%	RH

Installationshöjd:		 > 3m

Strömförbrukning	:	 0,45W	(statisk	0,1W)

Detektionsrörelsehastighet:	 0,6-1,5	m/s

Nominell	belastning: 60W	glödlampa/30W	energisparlamp

Mått:		 118,5	x	58,5	mm
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Solcellsdriven LED utelampa med rörelsesensor
En	kraftig	LED	utelampa	med	45	st	ljusstarka	dioder.

Under	dagtid	laddas	det	inbyggda	batteriet	av	den	separata	solpanelen	och	
under natten styr den inbyggda rörelsedetektorn lampans på- och avslag.

•	 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 243835  Pris 795:- 

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	130	x	90	x	70	mm

Art.nr 243825 Pris 375:-:- 

LED SMD strålkastare 12V med rörelsesensor
Kraftig	strålkastare	för	utomhusbruk.	10W.
Inbyggd	rörelsesensor	som	styr	av	och	påslag.

Mått:	150x113x90	mm

Art nr 243830  Pris 695:- 

LED lampa med rörelsesensor
LED	lampa	med	rörelsesensor.	För	inomhusbruk.	 
Drivs	med	4	x	1,5V	AA	batterier	(ej	inkluderade)

Förbrukning	90mA.	

Känslighetsområde	5	m.	

Vinkel	120º

Art nr 243820  Pris 95:- 
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12V armaturer och lampor
Armaturerna	levereras	med	10W	halogenglödlampa	 
och	G4	sockel	om	inte	annat	anges.

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

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

Spot light 10W G4 Brun
Art.nr 28-5930 Pris 75:-

Soft 2 x 5W G4 Vit
Art.nr 28-6170 Pris 125:-

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

Rondo 10W G4 Vit
Art.nr 28-4200 Pris 110:-

1

2

3
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5

6

7 Saturn 10W G4
Art.nr 540963 Pris 95:-

Halogen- och lågenergilampor

Taklampa 7W
Tak/vägglampa	med	7W	E27	lågenergilampa.

Art.nr 28-4330 Pris 125:- 

Lysrörsarmatur 2 x 8W
Aluminium	ram.	Nylongavlar.

Mått:	410x90x38,5mm

Art.nr 28-4350 Pris 445:-

Halogenlampa	med	BA	15S	sockel	5W
Art.nr 28-0001  Pris 19:-

Halogenlampa	med	BA	15S	sockel	10W
Art.nr 28-0016  Pris 19:-

Halogenlampa	med	g4	sockel	5W
Art.nr 28-0024  Pris 10:- 

Halogenlampa	med	g4	sockel	10W
Art.nr 28-0025  Pris 10:-

Halogenglödlampa	10	W	stor	glob	E27
Art.nr 28-0030  Pris 75:-

Lysrör 8W
Art.nr 28-0014  Pris 45:-
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7W E27 sockel spirallampa
Art.nr 28-0092  Pris 49:-

11W E27 sockel spirallampa
Art.nr 28-0093  Pris 49:- 

7W E14 sockel
Art.nr 28-0087  Pris 49:-

7W E27 sockel
Art.nr 28-0088  Pris 49:-

11W E14 sockel
Art.nr 28-0089  Pris 49:-

11W E27 sockel
Art.nr 28-0090  Pris 49:-

13W E27 sockel
Art.nr 28-0091  Pris 49:-

15W E27 sockel
Art.nr 28-0028  Pris 49:-
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Belysning skapar stämning
Effektfullt,	funktionellt	och	individuellt	-	ljus	skapar	en	känsla	av	rymd	och	har	en	stimulerande	och	avslappnande	effekt.	Färgerna	
och	möbler	är	en	personlig	smaksak,	men	en	bra	och	enhetlig	interiör	kan	bara	skapas	genom	rätt	val	av	ljuskällor.	Belysning	ger	
atmosfär	och	är	en	viktig	miljöskapare	i	stugan.	Det	är	också	en	källa	till	säkerhet	och	komfort.	

På	följande	sidor	hittar	du	ett	brett	sortiment	av	specialampor	för	solenergianläggnignar	som	vi	hoppas	kommer	att	tillfredsställa	
din	smak	och	din	stugmiljö.	Vi	levererar	en	mängd	olika	armaturer	och	glödlampor	för	12	volt,	alla	armaturer	levereras	med	12	volt	
glödlampor.		Kombinerar	gärna	lamporna	med	våra	dimmers	för	12	volt.	Med	våra	LED-lampor	och	armaturer	får	du	ett	mycket	bra	
ljus	i	kombination	med	mycket	låg	energiförbrukning.	LED-tekniken	utvecklas	ständigt.	LED-lampor	är	extremt	driftsäkra,	mycket	
energi-effektiva och kan användas i en mängd olika belysningssammanhang.

•	 LED	står	för	ljus	emitterande	diod,	och	som	namnet	antyder	
ett	diod	ljus.	LED	har	många	fördelar	jämfört	med	traditionel-
la glödlampor, särskilt i stugan eller i båten där tillgången på 
energi är ofta begränsad.

•	 Lysdioder	avger	500	%	mer	ljus	per	watt	än	glödljus.	Dessu-
tom	har	LED	linser	som	styr	ljuset.	Detta	eliminerar	slöseri	av	
ljus	och	ger	dig	bättre	kontroll	över	din	belysning.	

•	 LED-lampor	håller	också	mycket	längre	än	vanliga	glödlampor,	
ca	50.000	till	100.000	timmar.	Som	jämförelse	lyser	en	typisk	
glödlampan	ca	1000	timmar.	Lysdioder	flimrar	inte	vid	start,	
och	genererar	inte	mycket	värme.	I	stugan	som	inte	används	
så	ofta	som	ditt	hem,	kommer	LED-lampa	förmodligen	att	
räcka	hela	ditt	liv!

•	 Lysdioder	innehåller	inte	kvicksilver	och	är	därför	ett	bättre	
alternativ	för	miljön.

•	 Som	utomhusljus	är	LED-belysning	särskilt	bra.	Om	lampan	
sitter på väggen bredvid dörren måste den kunna motstå 
skakningar	från	när	dörren	slås	igen.	Detta	tål	LED-lampor	i	
motsats till andra typer av lampor.

•	 I	stugor	med	solenergisystem	är	energi	ofta	en	begränsad	
källa.	Om	belysning	står	för	50%	av	din	totala	elförbruk-
ningen,	och	du	minskar	ljusförbrukningen	med	90%	genom	
att	byta	till	LED-lampor	kommer	du	att	minska	din	totala	
förbrukningen avsevärt. För stugägare som skall köpa en ny 
solenergianläggning innebär det i praktiken att han kan köpa 
en	panel	storlek	mindre	än	planerat!

•	 Upp	till	50	gånger	längre	livslängd.

•	 90%	lägre	energiförbrukning.

•	 500%	mer	ljus	per	watt	än	glödlampor.

•	 koncentrerad	ljus,	särskilt	lämplig	för	 
 köksbelysning, utomhusbelysning och    
 läsbelysning.

LED
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I de skandinaviska stugorna finns det över 500 000 stycken 12 Volt läslampor som använder antingen traditionella 
glödlampor eller halogenlampor. I en stugas energibalans kan dessa står för 30 till 50% av den totala energi- 
förbrukningen. Genom att ersätta traditionella glödlampor med LED-lampor kan du spara mycket ström i stugan, 
dessutom har dessa extremt lång livslängd. LED betyder ljusemitterande diod och är en halvledare som om- 
formar elektrisk energi till ljus.

TEKNISKA FÖRDELAR MED LED:
•	 90%	lägre	energiförbrukning

•	 Upp	till	50	gånger	längre	livslängd

•	 Mycket	resistent	mot	stötar	och	vibrationer

•	 Ingen	UV-eller	Ir-strålning

•	 Låg	strömförbrukning	och	värmeutveckling

•	 Alla	Sunwind	LED-lampor	har	ett	varmvitt	ljus

LED lampor 12 Volt

…LED?

LED står för Light-Emitting Diode, och är en lysdiod som 
ger belysning när den får tillgång till ström. En av grun-
derna till att LED-belysning är mer effektiv, är att den 
inte frigör värme i samma utsträckning som alternativa 
glödlampor.

…DIOD?

En diod är en två polig elektrisk/elektronisk  
komponent.

…POWER LED?

Power LED är en typ av lysdiod som kombinerar verk-
ningsgrad och energieffektivitet på ett sätt som ger 
ännu mer effekt och ljusstyrka.

…SMD LED?

LED SMD (surface mount LED) står för ytmonterade LED. 
Närmare bestämt är det en lysdiod som är monterad och 
fastlödd på ett kretskort. Detta är en billigare teknik än 
t.ex. power led.

Vad är...

Tips :
För	att	ta	reda	på	vad	effekten	av	en	LED- 

lampa	motsvarar	jämfört	en	normal	glödlampa	 
kan du generellt multiplicera effekten med  

10	(något	högre	för	power	LED).	 
En	2,5	W	LED-lampa	motsvarar	alltså	 

en	25	watts	normal	glödlampa.

…LUMEn	ocH	LUX?

Lumen och Lux säger något om ljusstyrkan. Lumen är en 
härledd SI-enheten för ljusflöde. Symbol för lumen lm. Lux 
är en beteckning man använder vid mätning av ljusstyrkan 
på lampor eller spottar, dvs. med reflektor. Lumen är vad du 
använder när man mäter ljusmängden från en glödlampa.

…KELVIN?

Kelvin är den grundläggande SI-enheten för mätning av 
temperatur, symbolen för kelvin är K. Skalan definieras 
från absoluta nollpunkten, så noll kelvin motsvarar denna 
temperatur. Översatt till vårt syfte: Ju högre Kelvin desto 
kallare ljus, ju lägre Kelvin desto gulare ljus. Exempel är 
2700K varmvit, medan 4200K är helvit, och 6000K är blå-
aktig.

…WATT?

Watt är effekten av ström och spänning. Mängden ström 
multiplicerat med spänningen till strömmen(ampere x 
volt). Watt mäts i överförd energi (eller effekt) per tids-
enhet.
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LED Armaturer 
LED Dimmer
12V/10W.	Vit

Art.nr 29-2430   
Pris 685:-

Nova 6-SMD Silver
1W.	Inkl	distansring.	Ø	77	mm.

Art.nr 28-7540   
Pris 265:-

Nova 6-SMD Vit
1W.	Inkl	distansring.	Ø	77	mm.

Art.nr 28-7550   
Pris 225:-

LED SMD ljuslist
Mått	470	x	20	mm.	3,52	W.
Med	strömbrytare.

Art.nr 28-7520   
Pris 495:-

LED ljuslist 2,2W vridbar 30 dioder
Längd:	47	cm.

Art.nr 243530   
Pris 375:-

LED Ljuslist Solo
1,2W.	Mått:	315	x	33	x	18	mm.

Art.nr 28-7530   
Pris 185:-

Tube 6-SMD Vit
1W.

Art.nr 28-7560   
Pris 265:-

Mini MR16 LED Krom
1W.	18	LED.

Art.nr 28-7570   
Pris 335:-

Mini MR16 LED Vit
1W.	18	LED.

Art.nr 28-7580   
Pris 265:- 

Soft LED
0,75W.	Mått:	248	x	64	x	35	mm.

Art.nr 28-7590   
Pris 175:-

Spotlight Frosty LED
15	dioder.	1	W.

Art.nr 540983   
Pris 295:-
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Väggspot 36 LED stål
Väggspot	1,8W	GU10	sockel.

Art.nr 540936   
Pris 295:-

Väggspot 36 LED svart
Väggspot	1,8W	GU10	sockel.

Art.nr 540937   
Pris 295:-

Vägglampa 36 LED stål
Vägglampa	1,8W	E27	sockel.
Mått:	165x105x265	mm

Art.nr 540938   
Pris 345:-

Vägglampa 36 LED svart
Vägglampa	1,8W	E27	sockel.
Mått:	165x105x265	mm

Art.nr 540939   
Pris 345:-

Golvlampa 36 LED svart
Golvlampa	1,8W	GU10	sockel.

Art.nr 540940   
Pris 495:-
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LED SMD/Power LED

LED lampa GU-10 sockel 1,8W
Mått:	55	x	50	mm

Art.nr 28-0053 Pris 95:-

LED lampa E14 sockel 3,0W
Mått:	105	x	38	mm

Art.nr 28-0052 Pris 95:-

LED lampa E14 sockel 3,5W
Mått:	75	x	45	mm

Art.nr 28-0051 Pris 95:-

LED lampa E27 sockel 3W
Mått:	100	x	60	mm

Art.nr 28-0055 Pris 115:-

LED lampa E27 sockel 5W
Mått:	115	x	63	mm

Art.nr 28-0056 Pris 145:-

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.

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

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

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

Power LED lampa E27 sockel 1 x 3W  
(vänster	bild)

Art.nr 28-0075 Pris 95:-

Power LED lampa E14 sockel 3 x 1W
Art.nr 28-0076 Pris 125:-

Power LED lampa E27 sockel 3 x 1W  
(höger	bild)

Art.nr 28-0077 Pris 125:-

Power LED
Power	LED	är	den	senaste	varianten	av	LED	lampor.	Denna	typ	
av	LED	är	väldigt	ljusintensiv	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.

1

2

3

4
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BELYSNING

Lamptyp Bildnr. Sockel Antal dioder Effekt Kelvin Lumen Art.nr Pris

LED spot 1 G4 12 1 3000 115-125	 243612 125:-

LED spot, stor reflektor 2 G4 12 1 3000 115-125	 243712 125:-

LED glödlampa 3 E14 33 2,5	 3000 40-50	 243234 245:-

Baselite bakanslutning 4 G4 6	SMD	 1,2 3000 145-165	 243261 130:-

LED glödlampa 5 G4 15	SMD	 1 3000 115-125	 243263 145:-

LED glödlampa 6 E14 15	SMD	 1 3000 115-125	 243285 175:-

LED glödlampa 7 E27 15	SMD	 1 3000 115-125	 243295 175:-

LED glödlampa 60 mm 8 E27 6	SMD 3 2700 210	 243208 125:-

LED glödlampa 9 E14 6	SMD 3 2700 210	 243210 125:-

LED Spot MR11 10 G4 6	SMD 3 2700 180 243212 95:-

LED Spot MR 16 11 G4 48	SMD 3 2700 180 243214 125:-

LED Spot MR 16 12 E14 48	SMD 3 2700 180 243216 125:-

LED Spot MR 16 13 BA15S 48	SMD 3 2700 180 243218 125:-

LED Spot MR 16 14 GU10 48	SMD 3 2700 180 243220 125:-

LED  glödlampa 15 G4 Power	Led 3 2700 300 243222 115:-

LED spot och glödlampor
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Armaturpaket
Våra solpanelspaket kan kombineras med ett armaturpaket.
Paketen	är	utformade	efter	olika	behovsnivåer.

Armaturpaket Bas

•	 4	st	Opal	spot	vit

•	 1	st	Soft	vit

•	 1	st	Square

Art.nr 28-8000

Pris 990:-

Armaturpaket Medel LED

•	 1	st	Ljuslist	LED	2,2W

•	 4	st	Väggspot	36LED	svart

•	 1	st	Soft	LED

Art.nr 28-8060

Pris 1 595:-

Armaturpaket Stort LED

•	 1	st	Ljuslist	LED	2,2W

•	 4	st	Väggspot	36LED	stål

•	 2	st	Vägglampa	36LED	stål

Art.nr 28-8070

Pris 1 985:-
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ScHEMATISk	SkISS	öVEr	En	 
ON-GRID ANLÄGGNING

NÄTBASERAT SOLCELLSSYSTEM

I nätbaserade solcellsystem går inte strömmen till bat-
terierna utan direkt till 230 volts förbrukare via en 
växelriktare. All överskottsström som användaren inte 
förbrukar själv går ut till nätet till det lokala energibo- 
laget. På natten och när solpaneler inte producerar till-
räckligt, köper användaren ström av elbolaget. Systemen 
kan också anpassas med batterier och generatorer för  
att ha reservkraft där det behövs.

Mer	konkret	består	ett	sådant	system	av	ett	obegränsat	antal	
solcellspaneler.	Panelerna	är	kopplade	i	serie,	så	att	spänningen	i	
fasen	ligger	på	300-600	volt	DC.	Med	många	paneler	kan	det	vara	
nödvändigt	att	ansluta	flera	faser.	Likströmmen	leds	till	en	växelrik-
tare	som	producerar	230	volt	växelström.	Växelriktaren	är	ansluten	
till husets el-central och arbetar synkront med nätet.

Beroende på konsumtion och produktion av el kommer strömmen 
från	solpanelerna	att	används	antingen	huset	eller	säljas	ut	på	nä-
tet till elbolaget. Är det underproduktion i förhållande till förbruk-
ningen	köps	ström	från	elbolaget.	Vilket	pris	som	gäller	vid	försälj-
ning och köp varierar mycket från land till land. Några länder, som 
t.ex.	Tyskland,	har	haft	generösa	bidragssystem	att	erbjuda	köparen	
av	ett	solcellssystemsystem.	I	Sverige	varierar	detta	kraftigt	och	

diskussioner	förs	om	ett	förenklat	system.	Det	finns	ett	existerande	
bidragssystem men villkoren kan snabbt ändras. Kontakta Energi-
myndigheten för aktuella villkor.

Hur mycket kraftproduktionen kommer att vara är beroende på stor-
leken	på	systemet	och	den	exakta	placeringen.	Genomsnittlig	årlig	
solinstrålning	från	solen	här	i	de	nordiska	länderna	är	ca	2,5	till	3	
soltimmar per dag fördelade över hela året, vilket innebär att det 
produceras mindre på vintern och mer på sommaren. Detta innebär 
att	en	solcellsanläggning	på	10	kW	kommer	att	i	genomsnitt	produ-
cerar	25-30kWh	per	dag,	cirka	10.000	kWh	per	år.

Nätbaserat solcellssystem
Framtidens energikälla för moderna och miljömedvetna konsumenter

Kontakta oss för offert och energiberäkning för ditt hem. 
Var också uppmärksam på att en sådan anläggning kräver 
samarbete och avtal med lokala elbolag. Dessutom till-
kommer monterings- och installationskostnad, kablar och 
monteringsprofiler.
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KÖK & GASOL

Gasol gör livet lättare var du än är. Gasol kan användas överallt där det är möjligt att 
transportera en gasolflaska och det finns i hela landet. Gasol är en pålitlig och tillförlitlig 
energikälla som uppfyller energibehovet genom ren och effektiv förbränning. Många män-
niskor använder gasol både inomhus och utomhus. Den värmer upp stugor och husvagnar 
och håller en konstant värme. Den hjälper dig att snabbt laga mat och vid exakt tempera-
tur, samtidigt som den håller mat i kylskåpet kallt och skapar en behaglig temperatur på 
terrassen året runt. Gasol är också en populär energikälla för grillning.

Gasol är en alternativ energikälla som ger dig många alternativ. Speciellt för matlagning är 
gasol mycket populärt antingen du är till sjöss eller på land. Gasen är mycket brandfarlig 
och för din egen och andras säkerhet är det viktigt att installationer utförs på ett korrekt 
sätt. På nästa sida finner du några tips och regler för gasolinstallationer.

KÖK OCH GASOL
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KÖK OCH GASOL

Enklare montering av gasolutrustningar kan man utföra själv 
i stugan. För att få en säker installation bör man skaffa sig 
kunskap om vad som krävs för en sådan. Kontakta gärna våra 
återförsäljare som kan ge ytterligare information. I stugor 
har det varit vanligt att ha en gasolspis eller ugn på eller vid 
sidan av bänken med en regulator ansluten till gasolflaskan 
som placerats under diskbänken. När man använder denna 
metod, så måste du alltid säkerställa en god ventilation och 
luftspalt/ventilationsgaller bör användas vid skåpets sockel. 
Om man skall montera fler än en apparat, kan det vara 
lämpligt att ha ett system med automatisk omkastare, i ett 
sådant system kan det vara lämpligt att installera skåp och 
flaskor utomhus.

•	 Gasolslangar	måste	vara	av	gasolbeständigt	material.	 
 Maximal slanglängd är 1,5 meter, överskrids denna längd  
 bör man montera ett rörsystem. Byt ut slangen vart 3 år.

•	 Rörinstallationer	skall	utföras	med	glödgade	kopparrör.	 
 Dessa ska placeras lättillgänglig för inspektion. Vid pas- 
 sage genom väggen kan även ett skyddsrör användas.  
 I ett sådant system bör en avstängningsventil för varje 
 apparat anslutas.

•	 Gasolflaskan	måste	alltid	stå	upprätt,	även	under	trans- 
 port, annars fungerar inte säkerhetsventilen på gasol- 
	 flaska.	Gasolbehållare	skall	aldrig	användas	eller	förvaras	 
 i utrymmen under marknivå, t.ex. källare.

•	 Enligt	regelverket,	får	man	maximalt	förvara	upp	till	 
 22 kg gasol (2 x 11 kg) inomhus.

•	 Inomhus	måste	alla	gasolapparater	vara	utrustade	med	 
 tändsäkringar. Varje gasapparat bör ha en egen av- 
 stängning. Det bör finnas tillräcklig ventilation eller  
 utlopp för att minska risken som kan uppstå vid läckage  
 av oförbrända gaser och förbränningsprodukter. Läckage  
 av gaser som är tyngre än luft kan bilda explosiva gas- 
 ansamlingar i lågt liggande utrymmen.

•	 Fartyg	och	båtar	som	har	permanent	installerade	gas-	
 apparater ska ha utrymme för förvaring av gasbehållare.  
 Utrymmet skall vara skilt från boendeutrymmen, tillgäng-
 ligt endast från utsidan och ventilerat mot utsidan så att 
 varje gasutsläpp försvinner över bord. Alla fast installe- 
 rade gasolanläggningar skall testas efter installationen.

InStALLAtIOn Av GASOLfÖrbruKAnDe utruStnInGAr

Gas är en energikälla som ger unika möjlig-
heter! Använd gasol för uppvärmning,  
matlagning, kylning och varmvatten.  
Sunwind exergons sortiment ger dig valfrihet 
och möjlighet till individuell anpassning.
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Om du trodde att det innebär sämre komfort att installera en gasolspis i stugan måste du tänka 
om! Gasolspisar har en unik egenskap, nämligen fullständig kontroll över värmen. Det är därför 
professionella kockar föredrar gasspisar när de lagar mat. I själva verket är det fler och fler män-
niskor som väljer att installera gasdriven spis även hemma. På en gasolspis kommer värmen ome-
delbart, och den kan justeras från mycket svag till starkt på ett ögonblick.  
en annan fördel är att spishällen blir kall i det ögonblick du stänger av 
lågan. Kontrollen över matlagningen är därför optimal,  
faktiskt bättre än traditionella spisar/spisplattor, som bibehåller 
värmen under mycket längre tid.

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:- 

SW Gasolspisar
SW Gasolspisar är perfekta spisar för matlagning  
i stugan
Golvmodellerna	finns	i	två	grundstorlekar,	50	respektive	60	cm	breda.	 
I	50	cm	bredd	finns	färgerna	vit,	svart	och	rostfri.	I	60	cm	finns	vitt	och	rostfritt	
utförande. Samtliga är utrustade med 4 gasollågor och termostatstyrd ugn. 
Ugnen har grillelement som förutom grillning ger möjlighet att växla mellan un-
der- och övervärme. Spisarna levereras med lock i metall som ger extra utrymme 
i köket när spisen inte används och skyddar även mot t.ex. fettstänk mot väggen 
vid matlagning. Locket kan också enkelt tas bort.

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

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

Produkt färg Mått cm (HxbxD) effekt lågor (W) effekt ugn effekt grill vikt

SW Gasolspis Vit 85	x	50	x	58,5 850/1500/2300/1500 2200	W 1900	W 40	kg

SW Gasolspis Svart 85	x	50	x	58,5 850/1500/2300/1500 2200	W 1900	W 40	kg

SW Gasolspis Rostfri 85	x	50	x	58,5 850/1500/2300/1500 2200	W 1900	W 40	kg

SW Gasolspis Vit 85 x 59,5 x 58,5 850/1500/2300/1500 2200	W 1900	W 45 kg

SW Gasolspis Rostfri 85 x 59,5 x 58,5 850/1500/2300/1500 2200	W 1900	W 45 kg

SW bänkspis Vit 45	x	50	x	55 2300/1500/850/1500 2200	W 1900	W 19 kg

SW 90 cm spis Rostfri 85	x	90	x	60 3600/1500/1500/850/2300 4500	W 3000	W 59,5 kg

69Alla priser är vägledande exkl. frakt. Frakt tillkommer för de flesta delarna av landet.

SW Bänkspis 4-lågig
Gasolspis 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 
skyddar mot fettstänk vid matlagning och ger ett bra extra utrymme i köket när 
spisen inte används. Locket kan enkelt tas bort.

Art.nr 11-2200
Pris 3 650:-

SW 90 cm spis
För de större behoven och när kraven är högt ställda på 
kapacitet vad gäller matlagning kan vi erbjuda en kvali-
tetsspis med hela 5 brännare och stor ugn
Överdelen är i rostfritt utförande och ett glaslock ger extra utrymme när spisen inte 
används 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	3,6	kW.	Fötterna	är	justerbara.	Kokkärlshållarna	 
är tillverkade i gjutjärn.

Art.nr 11-2280
Pris 8 900:-
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Elegance gasolspis
Elegance-spisarna är toppmodellerna i vårt sortiment. 
De är utvecklade för att ge optimal komfort för de som 
har stuga, med eller utan ström. Elegancespisarna är 
utvecklade och producerade i Italien och har högsta 
kvalitet.

Elegance-modellerna är utrustade med 4 kraftiga lågor. 
Den termostatstyrda ugnen, som är utrustad med en 
speciell värmefördelare, ger en mycket jämn värme. 
Ugnen är dessutom utrustad med grillelement, som 
förutom grillning, ger dig möjlighet att växla mel-
lan över och undervärme. Det medföljande glaslocket 
hindrar fettstänk mot väggen vid stekning och ger dig 
extra bänkplats/yta när spisen inte används. Ett skåp 
för förvaring av plåtar och dyl., finns i nedre delen av 
spisen. Elegance kan byggas in utan luftspalt baktill.

•	Modeller	i	53	och	60	cm	bredd

•	12	V-tändning

•	Termostatstyrd	ugn	med	grill

•	Med	glaslock	

•	Justerbara	fötter

elegance vit 53 x 50  
Art.nr 340010 Pris 8 750:-

elegance vit 60 x 60   
Art.nr 340014 Pris 10 450:-

elegance rostfri 53 x 50  
Art.nr 340012 Pris 9 450:-

elegance rostfri 60 x 60  
Art.nr 340022 Pris 10 970:-

Tips :
Om huset har solcellsanläggning kan

du koppla in den och tända både
lågorna och ugnen elektroniskt.
Ugnen har även 12 V-belysning.

Lotus Gasolspis 
Lotus är en elegant gasolspis med fyra kraftiga 
lågor och ugn. Den rymliga ugnen är på 65 liter och 
har	en	effekt	på	hela	2800	Watt.	Ugnen	är	termo-
statreglerad och utrustad med grillelement och ger 
förutom grillning en unik möjlighet att växla mellan 
över- och undervärme. Ugnsluckan har dubbelt glas 
och spisen är givetvis utrustad med tändsäkring. 
Batteritändning för samtliga lågor. Spisen kräver  
15 mm luftspalt på sidorna. 

Lotus svart   
Art.nr 340150 Pris 4 595:-

Lotus vit  Art.nr 340160 Pris 4 595:-
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•	 4	gasollågor	med	variabel	effekt,	 
 alla utrustade med tändsäkring

•	 Termostatstyrd	ugn	för	rätt	temperatur

•	 Grillelement

•	 Utrustad	med	förvaringsutrymme	 
 under ugnen

•	 Praktiskt	lock	som	kan	användas	som	 
 extra arbetsbänk/arbetsyta

•	 Spisen	tänds	manuellt

Chef svart 50 x 60   
Art.nr 340026  Pris 5 450:-

Chef vit 50 x 60   
Art.nr 340028  Pris 5 450:-

Chef svart 60 x 60   
Art.nr 340066  Pris 6 570:-

Chef vit  60 x 60   
Art.nr 340068  Pris 6 570:-

GASOLSPISAr

 Produkt färg Mått i cm (H x b x D) effekt lågor (W) effekt ugn effekt grill vikt

elegance Vit 85–90	x	53	x	50 1000/1750/1750/3000 2650	W 2000	W 49 kg

elegance Vit 85–90	x	60	x	60 1000/1750/1750/3000 2650	W 2000	W 53 kg

elegance Rostfri 85–90	x	53	x	50 1000/1750/1750/3000 2650	W 2000	W 49 kg

elegance Rostfri 85–90	x	60	x	60 1000/1750/1750/3000 2650	W 2000	W 53 kg

Lotus svart Svart 83–85 x 53 x 53 1000/2500/2500/2800 2800	W 1200	W 35 kg

Lotus vit Vit 83–85 x 53 x 53 1000/2500/2500/2800 2800	W 1200	W 35 kg

Chef Stugspis Svart 83–85	x	50	x	60 900/1500/1500/2250 2250	W 1480	W 40	kg

Chef Stugspis Vit 83–85	x	50	x	60 900/1500/1500/2250 2250	W 1480	W 40	kg

Chef Stugspis Svart 83–85	x	60	x	60 900/1500/1500/2600 2660	W 1480	W 40	kg

Chef Stugspis Vit 83–85	x	60	x	60 900/1500/1500/2600 2660	W 1480	W 40	kg
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Chef Stugspis
Sunwind Chef Stugspis är ett prisvärt alternativ för dig som vill ha gott om plats för både kokning, stekning och bakning. 
Spisarna kan användas i alla typer av stugor, men är speciellt lämpliga i stugor utan indragen ström. Chef-spisarna är 
utrustade med 4 gasollågor och har termostatstyrd ugn. Spisarna är också utrustade med grillelement som förutom grill-
ning ger dig möjlighet att växla mellan över- och undervärme. Det praktiska locket förhindrar fettstänk mot väggen vid 
stekning och ger dig dessutom extra bänkplats när spisen inte används.
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emotion line 60 – gasol
Termostatstyrda	ugnar	utrustade	med	grill-
element	och	roterande	grillspett.	Tändning	
och	belysning	i	ugnen	är	på	230V	men	alla	
funktioner kan utnyttjas på 12V med hjälp av 
en	omformare	12	till	230V.	Strömförbrukning	
40W.	Tändsäkring	ingår.

* Mekaniskt tidur

* Elektronisk tändning

* Belysning i ugnen

*	Volym	i	ugn:	60	liter

*	Mått	(B	x	D	x	H)	60	x	56	x	60	cm

Gasolugnar för 
inbyggnad

emotion rostfri
Art.nr 360100  Pris 8 490:-

emotion svart
Art.nr 360110  Pris 8 290:-

Gasolhällar Proline
Proline	gasolhällar	för	inbyggnad	med	4	eller	
5	lågor.	Tillverkade	i	satinborstat	rostfritt	
stål.  Finns i svart eller rostfritt utförande. 
Alla levereras med kraftiga gjutjärnsgaller 
och integrerad elektronisk tändning i vreden. 
Elektrisk	tändning	för	230V	som	också	kan	an-
vändas med 12V med hjälp av en omformare. 
Tändsäkring	ingår.	

Gasolhällar för 
inbyggnad

Proline 60 rostfri 4 lågor  
Art.nr 365060  Pris 4 990:-

Proline 70 rostfri 5 lågor 
Art.nr 365070  Pris 5 990:-

Proline 60 svart 4 lågor
Art.nr 365260   Pris 4 790:-

Proline 70 svart 5 lågor
Art.nr 365270   Pris 6 150:-

Sunwind gasolhäll rostfri 
Gasolhäll	för	inbyggnad	utrustad	med	
tändsäkring, manuell tändning, emaljerade 
hällgaller och reglage i framkant.

Art.nr 365580  Pris 2 850:-

Gasolhäll ferre vit 4-lågig 
Gasolhäll	för	inbyggnad	i	bänk.	Utrustad	
med	elektrisk	tändning	230V	eller	ma-
nuellt.	Tändsäkring	ingår.

Art.nr 11-2230  Pris 2 295:-
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GASOLuGnAr OCH GASOLHäLLAr

Produkt färg Mått mm Inbyggnadsmått (bxHxD) mm effekt lågor Watt

Proline 60 Rostfri 595	x	500 560	x	480	x	33 1000/1750/1750/3500

Proline 60 Svart 595	x	500 560	x	480	x	33 1000/1750/1750/3500

Proline 70 Rostfri 680	x	500 560	x	480	x	33 1000/1750/1750/3000/3500

Proline 70 Svart 680	x	500 560	x	480	x	33 1000/1750/1750/3000/3500

ferre  4-lågor Vit 580	x	510 560	x	495	x	40 900/1500/1500/2600

Sunwind 4-lågor Rostfri 580	x	510 560	x	495 900/1500/1500/2600

DeLonghi 1-låga Rostfri 510	x	288 270	x	490	x	30 3500

DeLonghi 2-lågor Rostfri 510	x	288 270	x	490	x	30 3000/1750

DeLonghi 4-lågor Rostfri 500	x	580 470	x	550	x	30 3500/1750/1750/1000

Lincar eco 2-lågor Vit 500x290x95 - 1300/1900

Lincar eco 3-lågor Vit 590x320x105 - 800/1300/1900

Lincar Pro 1-låga Vit 300x260x115 - 3200

Lincar Pro 2-lågor Vit 480x300x115 - 1600/3200

Lincar Pro 3-lågor Vit 600x390x125 - 800/1600/3200

Gasolhällar DeLonghi
Rostfria	hällar	för	inbyggnad.	Emaljerade	hällgaller,	
elektrisk	tändning	230V	och	inbyggd	tändsäkring.

Spishällar Lincar eco 2-3 lågor
I vitemaljerat utförande med två eller tre gaslågor. Levereras med 
skyddslock och kromade kastrullhållare. Inbyggd tändsäkring.
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DeLonghi 1-lågig gasolhäll
Art.nr 11-0830  Pris 2 570:-

DeLonghi 2-lågig gasolhäll
Art.nr 11-0810  Pris 2 680:-

DeLonghi 4-lågig gasolhäll
Utrustad med gjutjärnsgaller.
Art.nr 11-0800  Pris 5 750:-

Spishäll 2 lågor
Art nr 11-1400  Pris 1 165:-

Spishäll 3 lågor
Art nr 11-1300  Pris 1 595:-

Spishällar Lincar Pro 1-3 lågor
Spishällar i robust utförande tillverkat av emaljerad galvaniserad stålplåt. 
Brännare av mässing. Avtagbart lock som även skyddar väggen mot stänk. 
Inbyggd tändsäkring.

Spishäll 1 låga
Art.nr 11-1610  Pris 1 150:-

Spishäll 2 lågor
Art.nr 11-1710  Pris 1 690:-

Spishäll 3 lågor
Art.nr 11-1210  Pris 2 350:-
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XC-62 Combi gasolkylskåp
XC-62 combi är ett tystgående absorptionskylskåp som ger dig möjlighet 
att	använda	12V,	230V	eller	gasol	som	energikälla.	Inredning	i	både	skåp	
och dörr är justerbar, och det medföljer isbitshållare. 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 kompressorkyla 
användas. Se våra kompressordrivna kylskåp och boxar.

XC-62 Combi gasolkylskåp
Art.nr 10-5250  Pris 4 250:-

XC-100 100 ltr Gasolkylskåp
XC-100	är	kanske	det	optimala	valet	av	gasolkylskåp	till	en	normal	stuga	
utan el. Ett prisvärt skåp med rätt mått för att placeras under bänk i köket. 
Utrustat med termostatstyrning och piezoelektrisk tändning.  
Ett	10	liters	kylfack	finns	för	förvaring	av	frysvaror.

XC-100 gasolkylskåp
Art.nr 10-5050  Pris 6 695:-
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Produkt volym kyl volym frys Mått bxDxH cm färg vikt Gasolförbr.

XC-62 60	ltr 0 490	x	485	x	655	 Vit 19 14 g/h

XC-100 90	ltr 10	ltr 540	x	565	x	755 Vit 32,5 15 g/h

XC-110 100	ltr 10	ltr 470	x	560	x	885 Vit 35 18 g/h

XC-100 top 100	ltr 10	ltr 470	x	560	x	885 Vit 35 18 g/h

75Alla priser är vägledande exkl. frakt. Frakt tillkommer för de flesta delarna av landet.

GASOLKYLSKÅP

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

XC-110 gasolkylskåp
Art.nr 10-5200  Pris 7 450:-

XC-110 Top control Gasolkylskåp
Ett	identiskt	kylskåp	som	XC-110,	men	med	alla	reglage	bekvämt	placerade	i	
överkant av kylskåpet. Denna modell har dessutom belysning i skåpet som drivs 
med separat ficklampsbatteri.

XC-110 top control gasolkylskåp
Art.nr 10-5300  Pris 7 950:- 
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Gasolkylskåp Ventus
Sunwind Ventus är moderna gasolkylskåp med kriterierna kvalitet, driftssäkerhet, och 
design som kännetecken. Kylskåpen har ett stilrent och elegant utseende som gör att 
de passar in i de flesta miljöer. Skåpen är producerade i svart eller vit färg. Dörren kan 
hängas om. Kylskåpet är termostatreglerat och har batteritändning som gör det enkelt 
att	tända	(Ventus	60	har	piezoelektrisk	tändning).

Ventus	60	är	ett	kompakt	och	praktiskt	gasolkylskåp	som	är	lämpligt	för	stugor	med	
begränsad	plats	eller	för	dig	med	mindre	kylbehov.	Ventus	100	har	också	10	liters	frys-
fack med en enkel öppning – utan att det är nödvändigt att öppna kylskåpsdörren helt. 
Ventus 185 och 225 passar för dig som behöver extra frysutrymme, med hela 45 liters 
frys finns gott om utrymme för hela familjen i stugan. 

ventus 185 svart 

Art.nr 541948  
Pris 9 950:-

ventus 185 vit 

Art.nr 541944  
Pris 9 950:-

ventus 100 svart 

Art.nr 541911  
Pris 7 250:-
ventus 100 vit 

Art.nr 541910  
Pris 7 250:-

ventus 225 vit 

Art.nr 541945  
Pris 12 650:-

Med batteri- 
tändning som  

gör tändningen  
av skåpet  
enklare

ventus 60 svart  
Art.nr 541959  
Pris 4 350:-
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GASOLKYLSKÅP

Produkt volym kyl volym frys Mått bxDxH cm färg vikt Gasolförbr.

ventus 60 52 ltr 0 46 x 48 x 69 Svart 22 kg 4,5 g/h

ventus 100 85 ltr 10	ltr 51 x 59,5 x 78 Vit 35 kg 14 g/h

ventus 100 85 ltr 10	ltr 51 x 59,5 x 78 Svart 35 kg 14 g/h

ventus 185 128 ltr 45 ltr 60	x	65	x	148 Svart 58 kg 23 g/h

ventus 185 128 ltr 45 ltr 60	x	65	x	148 Vit 58 kg 23 g/h

ventus 225 167 ltr 46 ltr 60	x	65	x	163 Vit 61 kg 29 g/h

taver 180 160	ltr 20	ltr 54 x 69 x 118 Vit 49 kg 12-21 g/h

taver 235 191 ltr 44 ltr 54 x 69 x 155 Vit 57 kg 14-28 g/h

ventilationsgaller i rostfritt stål för kylskåp
Vid montering av kylskåp under bänk bör detta galler monteras i bänk-
plattan för ventilation av värme från skåpets baksida.

•	 Mått:	50	x	6,5	cm

•	 Mått	galler:	46	x	5	cm

•	 Mått	uttag:	46	x	6,5	cm

Art.nr 331990 Pris 350:-

77Alla priser är vägledande exkl. frakt. Frakt tillkommer för de flesta delarna av landet.

Taver 180/235 ltr gasolkylskåp
Europeiska kylskåp med modern design och med stora utrymmen! Kylskåpen har 
ett modern och tilltalande utseende med rundade hörn, funktionella dörrhand-
tag samt greppvänliga reglage och med flamindikator som standard. Mycket god 
isoleringen	för	bättre	ekonomi.	Praktisk	inredning	och	generösa	utrymmen	ger	
mycket god plats till förvaring av de flesta typer av förpackningar. Kylskåpen är 
utrustade med invändig belysning och dörren är omhängningsbar.  
Frysfacket	i	180	ltr	modellen	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 ltr gasolkylskåp

Art.nr 10-8200  Pris 11 990:-  

taver 235 ltr gasolkylskåp

Art.nr 10-8300  Pris 14 950:-
  

tILLverKAt  
I eurOPA!



78

Produkt volym kyl volym frys Mått bxDxH cm färg vikt Gasolförbr.

rf 60 56 ltr 5 ltr 49 x 49 x 61,5 Vit 26 kg 14-16 g/h

rGe 2100 97 ltr 10,5	ltr 53 x 56 x 86 Vit 33 kg 18 g/h

rGe 3000 129 ltr 25 ltr 53 x 59 x 128 Vit 40	kg 22,5 g/h

rGe 4000 159 ltr 31 ltr 53 x 64 x 133 Vit 42 kg 26 g/h

DOMetIC GASOLKYLSKÅP
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Dometic RF 60
Ett prisvärt absorptionskylskåp som kan 
drivas	med	både	12V,	230V	och	gasol.

Art.nr 10-8600
Pris 4 995:-

Dometic RGE 2100
Kylskåp på totalt 97 ltr med ett  
inbyggt köldfack som också kan  
monteras bort så att hela skåpet  
kan användas som kylskåp.  
Manöverpanel i överkant.  
För	gasol	eller	230V-drift.	 
Pietzotändning	och	automatisk	 
flamvakt.

Art.nr 10-7200
Pris 11 325:-

Dometic RGE 3000
Kylskåp på totalt 154 ltr med ett inbyggt köld-
fack som också kan monteras bort så att hela 
skåpet kan användas som kylskåp. För gasol  
eller	230V	drift.		Manöverpanel	i	överkant	och	
invändig batteribelysning.

Art.nr 10-7800
Pris 12 995:- 

Dometic RGE 4000
Kylskåp	på	totalt	190	ltr	inklusive	ett	separat	frysfack.	
För	gasol	eller	230V-drift.	Manöverpanel	i	överkant	och	
invändig batteribelysning.

Art.nr 10-7900
Pris 13 995:-

78
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KYL OCH frYSbOXAr

Ventus frysbox 70 liter  
för gasol/12V/230V
En	rymlig	och	kompakt	frysbox	på	70	liter	ger	dig	möjlighet	att	frysa	ner	
matvaror för en längre vistelse i stugan. Frysen ger dig också möjlighet 
att frysa ner fångsten efter jakt-/fisketuren eller bärplockningen (det är 
dock inte lämpligt att frysa in stora mängder samtidigt). Använd frysen 
med	gasol	i	stugan,	12V	i	bilen	eller	230V	hemma.

•	Med	gastermostat	och	piezotändning

•	Frysklass	***

•	Vikt	37	kg

•	B	x	D	x	H:	46	x	48	x	61	cm

•	Gasolförbrukning:	12	g/h

•	Färg:	Antrasit

Art.nr 541950  Pris 7 950:-

•	 Kapacitet	35	liter

•	 Gasolförbrukning	10	gr/h.

•	 Strömförbrukning	12V:	7A

•	 Manuell	tändning

•	 Termostatstyrd	vid	230V	eller	gasoldrift

•	 B	x	D	x	H:	510	x	420	x	450	mm

•	 Vikt	16,6	kg

Art.nr 541978 Pris 2 950:-

En	kompakt	och	effektiv	kylbox	för	gasol,	12V	eller	230V.	 
Använd	gasol	ute,	12V	i	bilen	och	gasol	eller	230V	i	stugan	
och hemma. Kylboxen är enkel att transportera och ger dig en 
god och effektiv nedkylning av matvaror och förfriskningar.

Sunwind 35 liters kylbox  
för gasol/12V/230V

 
Art.nr 474557   

Pris 395:-

Omformare  
230-12 v  

5 A

Mobila kyl/frys boxar 12/24V
Moderna och kompakta kyl/frysboxar med senaste kompressorteknik 
för effektiv energiförsörjning. Kan placeras permanent i små utrym-
men eller användas mobilt. Idealiskt i bilen, husvagnen eller båten 
för mindre mängder av mat och dryck.

Kyl/frys box DC-10Y
•	Kapacitet	10	liter

•	Temperaturområde:	-18º	-	+10º

•	Strömförbrukning:	25W

•	B	x	D	x	H:	418	x	225	x	360	mm

•	Vikt:	10,5	kg

Art.nr 22-1710  Pris 3 950:-

Kyl/frysbox DC-13Y 
•	Kapacitet	13	liter

•	Strömförbrukning:	40W

•	Temperaturområde:	-18º	-	+10º

•	B	x	D	x	H:	478	x	230	x	370	mm

•	Vikt:	10,5	kg

Art.nr 22-1720  Pris 4 350:-
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Produkt volym kyl volym frys Mått b x D x H cm färg vikt förbrukning Genomsnitt

SW 60 50	ltr 10	ltr 48,5 x 49 x 59 Vit 21 kg 1 Amp/h

SW 110 100	ltr 10	ltr 47 x 53,5 x 81,5 Vit 25 kg 1,2-2 Amp/h

12v KOMPreSSOr KYLA
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Kompressorkyla på 12v är en snabb process och kylskåpet blir ganska snabbt kallt. Det är viktigt att noga 
beräkna 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 energiåt-
gången.	De	värden	som	anges	är	vanligen	vid	+20°.	Vid	förhöjda	temperaturer	påverkas	förbrukningen	dramatiskt.	Även	hur	man	
använder	skåpet	påverkar,	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.

SW 60 12V  
kompressorkylskåp
Ett kylskåp där utrymmet är begränsat men man vill 
utnyttja den miljö- och energimässiga fördelen med 
elektriskt kompressorkylskåp. Om behovet av kylskåp 
främst är under sommarhalvåret kan ett litet 12V 
kylskåp drivas med en begränsad solcellsanläggning. 
Man slipper släpandet med gasolflaskor och har en 
trygg och säker energiförsörjning med hjälp av solen. 
Energiförbrukningen är mycket beroende på omkringlig-
gande	temperatur.	Vid	ca	20°	i	luften	är	förbrukningen	
ca 1 Amp/timme.

Art.nr 22-1690  Pris 6 950:-

SW 110 12V  
kompressorkylskåp
SW	110	liters	kylskåp	är	miljömässigt	det	bästa	alternativet	för	att	
få en bra kylskåpsstandard till stughushållet. Kylskåpet drivs på 12V 
vilket	kan	försörjas	med	100%	förnyelsebar	solenergi!	

Kylskåpet är väl anpassat för att användas i stuga men kan även an-
vändas till båtar, husvagnar och husbilar. Skåpet har en totalvolym på 
110	liter	varav	10	liter	är	köldfack.	Den	genomsnittliga	energiförbruk-
ningen 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	400Ah	eller	
mer. Exakt dimensionering beror på övriga energiförbrukare i systemet. 

Art.nr 541974  Pris 8 250:-

80
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12v KOMPreSSOr KYLA

Produkt volym kyl volym frys Mått bxDxH cm färg vikt förbrukning Genomsnitt

SW 92 80	ltr 12 ltr 47,5 x 47 x 81,5 Grå 23 kg 1,3-1,8 Amp/h

SW 142 95 ltr 47 ltr 47,5 x 47 x 126,5 Grå 32 kg 1,8-2,4 Amp/h

SW 176 100	ltr 76 ltr 53	x	50	x	145 Grå 43 kg 2,4-3 Amp/h

81

SW 92 12V  
kompressorkylskåp 
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 solpanels-
system. Vi rekommenderar att batteribankens storlek är på minst  
2	x	246Ah	AGM	batteri	och	att	solpanelen	inte	är	mindre	än	160W.

SW 142 12V  
kompressorkylskåp
Ett stort och rejält elektriskt kylskåp för den större familjen. Kyl-
skåpsdelen rymmer ordentligt med mat och i frysdelen kan glass och 
andra frysvaror förvaras och is produceras. Belysning i kylskåpsdelen 
underlättar vid svagt ljus. Skåpet är designat för höga temperaturer 
och för en effektiv energiekonomi. Kylskåpet är lämpligt för solcells-
drift.	Vi	rekommenderar	minst	ca	500Ah	batteri	samt	200W	solpanels-
yta. Skall kylskåpet användas under höst och vinter bör anläggningen 
kompletteras med vindkraftverk och/eller elverk med laddare.

SW 176 12V  
kompressorkylskåp
Ett mycket stort elektriskt kylskåp med väl tilltagen frysdel. 
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 rekommenderar minst en batteribank 
på	750Ah	och	en	solpanelsyta	på	minst	300W.	Skall	det	också	vara	
i drift under höst och vinter bör anläggningen kompletteras med 
vindkraft och/eller elverk med laddare.

Art.nr 22-2000
Pris 7 995:-

Art.nr 22-2100
Pris 9 975:-
 

Art.nr 22-2200
Pris 10 950:-

Alla priser är vägledande exkl. frakt. Frakt tillkommer för de flesta delarna av landet.
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Produkt volym Spänning temperatur förbrukning genomsnitt Mått mm (bxdxh) vikt kg

DC-25P 25 ltr 12/24	eller	230V -18º	-	+10ºC 0,7-1,5A	(12V) 533	x	340	x	390 18

DC-35P 35 ltr 12/24	eller	230V -18º	-	+10ºC 0,8-1,6A	(12V) 533	x	340	x	485 21

DC-62P 62 ltr 12/24	eller	230V -18º	-	+10ºC 0,9-1,8A	(12V) 780	x	455	x	448 33

DC-82P 82 ltr 12/24	eller	230V -18º	-	+10ºC 1,2-2,0A	(12V)	 780	x	455	x	546 39

KOMPreSSOr frYS/KYLbOXAr
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Kompressor frys/kylboxar
12 och 230V
En serie frys- och kylboxar speciellt lämpade för 
solpanelsdrift. Frys- och kylboxarna känneteck-
nas 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	kyl-
box.	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.

Boxarna på hela 62 respektive 82 liter kan också täcka de större beho-
ven av kylvolym. 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.

DC-62P 62 ltr 
kyl/frysbox

Art.nr 542032  
Pris 7 495:-

DC-82P 82 ltr 
kyl/frysbox

Art.nr 542034 
Pris 8 595:-

DC-35P 35 ltr kyl/frysbox

Art.nr 542030  Pris 4 795:-

DC-25P 25 ltr kyl/frysbox

Art.nr 542028  Pris 4 495:-

Skyddsväska till  
25/35 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:-
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frYS/KYLbOX 12v

Frys/kylbox 12V
SW90 är en mycket välisolerad och energieffektiv 
box som kan användas både som kyl eller frysbox.
En perfekt lösning för den som vill kunna förvara eller frysa ner större 
mängder av matvaror eller som tid till annan har vilt och bär som man 
snabbt vill bevara på ett fräscht och hygieniskt sätt. Det är heller ingen 
nackdel att hela processen kan energiförsörjas med förnyelsebar solenergi!

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”. 

Vår	grundrekommendation	för	dimensionering	av	elsystemet	är	minst	500Ah	
batterikapacitet	samt	minst	135W	i	solpanelsyta.	Skall	boxen	användas	
under höst och vinter bör anläggningen förstärkas. Andra faktorer att ta 
hänsyn till vid dimensionering är den omkringliggande temperaturen samt 
mängden av varma varor som placeras i boxen.

•	 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	och	24V

•	 Mått	(h	x	b	x	d)	835	x	575	x	535	mm

•	 Vikt	25	kg

Art nr  22-2300 Pris 7 950:-
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Vinkylar
förvaring och lagring av vin är mycket viktigt för både röda och vita viner. Gemensamt för alla typer av vin är att 
de ska lagras mörkt och inte för varmt. viner med naturkork måste hållas horisontellt så att korken ska förbli fuk-
tig och inte låta luft nå vinet. Den idealiska förvaringstemperaturen för vin är mellan 8°C och 12°C. vid för varm 
förvaring, kommer det att mogna snabbare och kan få en oönskad smak. är det för kallt, kan utvecklingen hämmas, 
och vinet kan få utfällningar.

vinkyl Silent 32
Silent Vinkyl 32 är en kyl som använder absorptions-
teknik, vilket innebär att det är helt tyst och inte 
minst,	fri	från	vibrationer.	Vin	ska	förvaras	mellan	8°C	
och	12°C,	men	det	är	också	viktigt	att	förvaring	sker	
vibrationsfritt.

Vinkylen är så tyst att du kan ha den i vardagsrummet 
eller köket. Skåpet är utfört i vacker svart design, med 
glas- och ståldetaljer i dörren.

•	 Soft	Touch	kontrollpanel

•	 Digital	termostat	8-16°C

•	 Absorptionsteknik,	vibrationsfri	och	tyst	drift

•	 Lukt-	och	dofteliminerande	kolfilter

•	 UV-beständig	glasdörr

•	 4	trähyllor

•	 Rymmer	32	flaskor	(75	cl)

•	 Mått	(BxDxH)	cm:	53	x	67	x	77

•	 Spänning:	230	V

Art.nr 254136 Pris 5 950:-

vinkyl Piemonte
Stilfull vinkyl som säkerställer vinets kvalitet och smak. Skåpet har 
elektronisk temperaturreglering med LED-display och touch-screen 
kontroll.	Temperaturen	kan	justeras	mellan	4°C	-	22°C.	Faktiskt	
temperatur	påverkas	av	omgivningstemperaturen.	Glas	i	dörren	och	
belysningen inne i skåpet, bidrar till den snygga designen. Utdragbara 
hyllor	i	trä.	Peltier	kylsystem.

Piemonte 12 flaskor
•	 Temperatur	4°C	–	22°C

•	 Peltier	kylsystem

•	 Mått	(BxDxH)	cm:	41	x	53	x	45

•	 Vikt:	12,5	kg

Art.nr 254060 Pris  1 785:-

Piemonte 28 flaskor
•	 Temperatur	4°C	–	22°C

•	 Dubbla	Peltier	kylsystem

•	 Mått	(BxDxH)	cm:	41	x	53	x	80,5

•	 Vikt:	21	kg

Art.nr 254070 Pris  2 875:-
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KÖKSfLäKtAr

Köksfläkt för utsug av matos i stugköket eller på andra platser 
där 12v finns tillgängligt.

Chef köksfläkt svart 12v
•	 Inbyggd	fläkt	på	20W

•	 Mått:	(BxDxH)	cm:	60	x	47	x	15

•	 Utsug:	upp	till	280	m³/tim

•	 Utbytbart	filter

•	 Med	inbyggd	belysning:	2	x	25	W

•	 Med	kolmatta

Köksfläktar

Köksfläkt 12v vit
Art.nr 250030  Pris 3 795:-

Köksfläkt 12v silvergrå
Art.nr 250020  Pris 3 795:-

Köksfläkt 12v svart
Art.nr 250040  Pris 3 795:-

•	 Inbyggd	fläkt	på	5W

•	 Utsug:	upp	till	150	m3/tim

•	 Lampa	2	x	10	W	halogenspot	

 (kan användas med LED-spot)

•	 Utbytbart	filter

•	 Mått	(B	x	D	x	H)	cm:	40	x	29	x	6,8

•	 Färg:	silvergrå,	svart	eller	vit

•	 Anslutning	för	utsugsrör:	Ø	100	mm

•	 Kontrollpanel:	3	vippbrytare

Köksfläkt 40 cm 12v

Art.nr 250062 Pris 1 595:-

extra kolmatta till  
Chef köksfläkt
Art.nr 250061   
Pris 95:-

Cuisine köksfläkt 12v
Köksfläkt	i	traditionell	design.	Finns	i	två	storlekar,	50	respektive	60	cm	bredd.

•	 Inbyggd	fläkt	på	12V	18	W

•	 Kapacitet	210	m³	per	timme

•	 Inbyggd	belysning	med	2	x	2	W	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 1 270:-

Köksfläkt 12v vit 60 cm
Art.nr 23-2800  
Pris 1 395:-



86

tILLbeHÖr
K

Ö
K

 O
CH

 G
A

SO
L

vattenkokare till stugan
25 liters kärl med tappkran. Vattenkokare passar perfekt på vedspisen 
eller en vanlig gaslåga. Den är idealisk att smälta snö eller att koka 
vatten	i.	Grytan	är	också	lämplig	för	matlagning	t.ex.	att	koka	krabbor.	
Dubbelbotten håller hög temperatur på vattnet långt efter att du har 
tagit	grytan	från	plattan.	Tappkranen	har	bra	flöde,	och	en	kulventil	
som förhindrar läckage. De robusta bärhandtagen gör grytan lätt att 
flytta.

•	 Volym:	25	liter

•	 Mått:	Diameter:	345	mm	(415	mm	totalt	med	handtag)	 
	 Höjd:	270	mm

•	 Material:	Rostfritt	stål,	kopparkran

Art.nr 400020  Pris 1 185:-

Krabbkokare
•	 Vikt:	4,5	kg

•	 Mått.	8,5	x	40,5	x	40,5	cm

•	 Effekt:	5,33	kW

Art.nr 443010 Pris 495:-

Wokring  
Denna lilla ring är ett måste för den som tycker om att woka. 
Tillsammans	med	kokkärlshållaren	ser	den	till	att	det	blir	ett	
riktigt	avstånd	och	centrering	av	lågan.	Passar	till	de	flesta	
modeller med undantag av Elegance 53 cm. 

•	 Utvändig	diameter:	27,55	cm

•	 Invändig	diameter:	18	cm

Art.nr 552035 Pris 95:-

Wok-kök  
Wok-kök	med	kraftig	brännare	på	5,5kW.

•	 Tillverkat	av	lackerad	stålplåt

•	 Brännare	i	mässing

•	 Förbrukning	vid	full	effekt	400	g/h

•	 Anslutet	gastryck	30	mbar

•	 Inbyggd	tändsäkring

•	 Mått	400	x	400	mm

•	 Vikt	4,2	kg

Art nr 11-1930  
Pris 595:-

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:-
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Wokpanna Ø 35 cm 
Art.nr 446005 Pris 350:-

Paellapanna Ø 38 cm 
Kräver	plan	Wok-ring.

Art.nr 446015 Pris 495:-

Med Hot Wok Original kan du laga den perfekta 
Wok-måltiden som den bästa restaurangkock. 
en av hemligheterna med en lyckad Wok är 
värmen. Hot Wok Original ger en effekt på hela 
7 kW, dvs en sammanlagd effekt lika stor som 
4 vanliga spis- eller kokplattor! Gasoltillförseln 
justeras via tre individuella kranar som styr 
gasollågan. Detta betyder att du enkelt kan 
justera och fördela värmen under tillagning, 
enbart under pannan, sidorna eller hela pannan 
för bästa resultat. Den perfekta formen gör att 
wokpannan ligger tryggt placerad nere i och nära 
brännaren. Wokpannan kan enkelt ersättas med 
en grillplatta, paellapanna eller grill-/baksten. Hot Wok Original - Komplett set

•	 Mått	(LxBxH):	35	x	28	x	26	cm

•	 Effekt:	upp	till	7,0	kW

•	 Brännare:	Gjutjärn

•	 Wokpanna	Ø	30	cm	medföljer	(1,5	mm	kolstål	med	trähandtag)

•	 Regulator	och	slang	medföljer

•	 Endast	för	utomhusbruk

Art.nr 446066 Pris 1 395:-

Hot Wok Original

Wok-ring (plan)
Art.nr 446016   
Pris 125:-

bordsställ för  
Wokpanna
Art.nr 446017  
Pris 95:-

HOt WOK

Grill-/baksten  
Ø 32.5 cm
Kräver	plan	Wok-ring.

Art.nr 556046  
Pris 585:-

vindskydd
Art.nr 446021 
Pris 95:-

Grillplatta 
Ø 32.5 cm
Kräver	plan	Wok-ring.

Art.nr 446010  
Pris 585:-
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Avstängningsventil  
med 3 uttag 8 mm.
Art.nr 19-0510
Pris 685:-

Avstängningsventil  
med 2 uttag 8 mm.
Art.nr 19-0506
Pris 595:-

Avstängningsventil  
med 1 uttag 8 mm.
Art.nr 19-0503
Pris 285:-

Avstängningsventil  
T	8	mm.
Art.nr 19-0504
Pris 345:-

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

Gummiklammer  
För 8 mm rör.  
Paket	med	5	st.
Art.nr 19-0203
Pris 85:-

Övergång slang till rör  
8 mm med väggfäste.
Art.nr 19-0500
Pris 115:-

t-koppling 8 mm.
Art.nr 19-0501
Pris 165:-

vinkelkoppling 8 mm.
Art.nr 19-0605
Pris 125:-

Skarvkoppling 8 mm.
Art.nr 19-0606
Pris 90:-

blindplugg 8 mm.
Art.nr 19-0514
Pris 17:-

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

Slangsockel 8 mm.
Art.nr 19-0515
Pris 38:-

Läckindikator  
Rör	till	rör	8	mm.
Art.nr 19-0516
Pris 945:-

Läckindikator  
Slang till rör 8 mm.
Art.nr 19-0517
Pris 945:-

Läckindikator  
Slang till slang 8 mm.
Art.nr 19-0508
Pris 945:-

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

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

Kopparrör 8 mm.  
Per	meter.
Art.nr 19-0200
Pris 85:-

Kopparrör 8 mm.  
Rulle	med	50	meter.
Art.nr 19-0210
Pris 3 395:-

Övergång rör/slang  
Med 2 uttag för slang.
Art.nr 19-0518
Pris 295:-
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MOnterInGSMAterIAL GASOL

Gasollarm 12v
Indikerar om gasolläckage har skett. 
Avger ljud- och ljussignal.
Mått: 115 x 72 x 41 mm.

Art.nr 19-0570  Pris 295:-

reducerventil gasol
Reducerventil	för	P6/PK/P11	flaskor	30	mbar.	
Kapacitet 1,5 kg/timme

Art.nr 19-0400  Pris 135:-
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reducerventil gasol 4 kg/h
När gasolförbrukarna är många eller kräver stor 
effekt som t.ex. varmvattenberedare för att ge 
full	kapacitet.	För	30	mbar.	Kapacitet	4	kg/h.

Art.nr 543024  Pris 795:-

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:-

Gaslarm Gasol/narkos/CO(kolmonoxid) 12/24v

Art.nr 465040  Pris 695:-

Gasvarnare flow-stop
Gasvarnare	med	automatisk	avstängningsventil.	FLOW	STOP	är	ett	GasAlarmSystem	för	gasol,	naturgas	och	stadsgas.	Larmet	är	framtaget	
utifrån de krav man som husvagn/husbil-, båt- eller stugägare skall ha rätt att ställa på ett säkert, funktionellt och enkelt gasvarnings-
system. 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 indike-
rat	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.	Strömförsörjning:	12	V	DC,	anslutning	1/2”.	Max	strömförbrukning:	40	mA.	Alarm:	Ljud	>85	db	+	
blinkande rött ljus. Levereras med anslutningar för gasolrör 8mm.

Art.nr 19-0550  Pris 795:-

Läckspray

Art.nr 19-0600  Pris 95:-

rörkapare 3-25 mm

Art.nr 543036  Pris 149:-

Slangsockel för gasolspis

Art.nr 462100  Pris 95:-

Skåp för gasolflaskor
Skåp	för	utomhusplacering	av	gasolflaskor.	Rymmer	2	st	11	kg	gasolflaskor.
Kan	förses	med	lås.	Levereras	omonterat.	Mått:	760	x	760	x	380	mm.	Vikt	27	kg.
Art.nr 19-0511  Pris 1 795:-
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Skåp för gasolflaskor
Skåpet är låsbart och har invändig konsol för montering av automatisk omkastare. Skåpet leve-
reras färdigmonterat. Detta är det säkraste sättet att förvara gasol hemma eller i fritidshuset. 
Skåpet är galvaniserat och har plats för 2 x 11 kg gasolflaskor. Skåpet levereras med lås.
Mått:	(BxDxH)	mm:	670	x	400	x	770

Art.nr 460118  Pris 2 495:-
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VäRME

Oavsett om du behöver en kamin för snabb uppvärmning av stugan när du kommer fram,  
eller en produkt som ser till att du kommer till en redan uppvärmd stuga kan Sunwind hjälpa 
dig. Sunwind levererar värmeprodukter som täcker många olika individuella behov, i olika 
prisklasser. Vi levererar fjärrstyrningar som gör att du enkelt kan ”ringa stugan varm” hemi-
från. Vi har enklare fotogen eller gasoldrivna kaminer som kan hjälpa dig med snabb upp-
värmning när du är i stugan. Och inte minst levererar vi toppmodellen Wallas dieselkamin 
med möjlighet för fjärrstyrning hemifrån. Om du tycker att valet är svårt, bör du först defi-
niera dina behov. Använd sedan tabellen sid 91 för att ta reda på vad som passar dig bäst.

VäRME kOMfORt

En viktig del av komforten i stugan är värme-
lösningen. De lösningar vi erbjuder är allt från 
ett komplett värmesystem till tillfälliga stöd-
lösningar, och även en ventilationslösning som 
väsentligt förbättrar värmekomforten. Njut av 
att komma fram till en uppvärmd stuga!
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Ett ständigt problem med stugor som inte kontinuerligt 
värms upp är att rå och fuktig luft bildas. Det kan ta dagar 
att få varmt och torrt i stugan. En solvärmepanel löser detta 
problem. Så snart solen skiner, börjar en integrerad fläkt 
att blåsa uppvärmd, torr luft in i stugan. Luften blir torrare, 
varmare, fräschare och fukt och kondens försvinner. Läs mer 
om solvärmepaneler på sidan 100.

Om du bara vill ha en fristående värmekamin som ska använ-
das när du är i stugan är en infrakamin (gasol), Miniflame 
(gasol) Sunflame (gasol) eller Ruby (fotogen) det du behö-
ver. Gasolkaminer är mest lämpliga för snabb uppvärmning, 
eftersom de uppnår en maximal temperatur på bara några 
minuter. Kaminerna är billiga att köpa, men något dyrare att 
använda jämfört med fotogen. Det är praktiskt taget inget 
underhåll (det finns ingen veke), men gasolslang och regula-
tor måste bytas efter några år. Fotogenkaminer är bättre an-
passade till längre perioder av ytterligare uppvärmning, men 
de är precis lika snabba att värma med som gasol. Observera 
också att det finns olika kvaliteter av fotogen: Normal foto-
gen, renad fotogen, äkta lampolja, och kemiskt framställd 
lampolja. Pris och kvalitet på dessa är väldigt olika, så se till 
att kontrollerar vilken typ fotogen som du kan använda innan 
du beräknar driftskostnaden. Kom ihåg att alla fristående 
kaminer förbrukar syre från rummet, de skall inte användas i 
sovrum eller när du inte är i stugan.

Om du vill fjärrstyra värmen hemifrån har du ett enkelt val, 
Wallas dieselkamin. Med en Wallas dieselkamin investerar du 
i ett komplett värmesystem som är enkelt att hantera och 
dessutom kan styras från din mobil eller dator. Wallas kami-
nen kan vara i drift vare sig du är i stugan eller inte. Den är 
fast monterad och mycket säker. Den förbrukar inget syre i 
rummet och har en minimal strömförbrukning. Bränsletanken 
kan stå utanför stugan och brinntiden kan därmed bli så lång 
som man önskar.

Fundera noga på dina behov och använd tabellen nedan för 
att hjälpa dig med valet av värmelösning- Lycka till!

VäRME kOMfORt

  
  

EgENSkApER  
VäRMEkällA

 M
öjlighet för fjärrstyrning

 Använder syre i rum
m

et

 Avgaser ut i rum
m

et

 Ström
förbr. A

 Startström
 A

 Brinntid på full tank (tim
m

ar)

 M
ax effekt kW

 Ström
förbruk per dygn (Ah)

 M
ontering

Wallas med fjärrstyrning 4 kW Ja Nej Nej 0,4 8 75/437 4,0 9,6 Fastmonterad 

fotogenkamin 2,4 kW Nej Ja Ja – – 15,8 2,4  – Fristående 

gasolkamin 4,2 kW Nej Ja Ja – – 36,0 4,2  – Fristående

BEHOVSDIAgRAM
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föRDElAR MED WAllAS
•	 Den	värme	som	produceras	är	torr	värme

•	 Rökfri,	luktfri,	säker

•	 Fjärrstyrning	av	kaminen

•	 Tack	vare	låg	strömförbrukning,	kan	kaminen	 
 användas där elledningar inte finns (12V miljö)

•	 Kan	anslutas	till	skorstenen	eller	direkt	 
 genom väggen

•	 Temperaturstyrd	temperaturjustering

Wallas värmekamin
glöm problem med tändstickor, tändvätska, fuktiga lakan och immiga fönster. Wallas kaminen håller  
fönstren klara och sängarna torra. Med en Wallas på plats i stugan är inte fukt ett problem längre.  
Installationen är enkel och det kan inte bli enklare eller säkrare att använda. Njut av fördelarna med  
att komma fram till den varma stugan!

•	12	Volt:	Du	kan	installera	Wallas	enkelt	till	ditt	solenergisystem.

•	Låg	strömförbrukning:	Du	kan	hålla	stugan	varm,	 
 även med begränsad batterikapacitet.

Kontrollpanel Wallas 
Wallas har en funktionell och tydlig kontroll. Panelen ger dig möjlighet att ställa in värmen 
automatiskt med en termostat. För familjer med barn finns det en stor fördel med ett säker-
hetssystem som förhindrar oavsiktlig start av kaminen. Systemet stannar också kaminen på 
morgonen om temperaturen blir för hög.

Kontroll av kaminen är mycket enkel även mörka kvällar, då panelen har belysning i bakgrunden 
och olika signalfärger. Kabeln till panelen är 3 meter, 6 meter kabel finns tillgänglig. På bilden 
är belysningen på panelen tänd.

Wallas fjärrstyrning
Med Wallas fjärrstyrning 4430 kan du starta och stänga av 
din Wallas via internet. Från din dator eller din smartphone. 
Systemet fungerar både för iPhone och Android. Data skickas 
via servern på Wallas hemsida för fjärrstyrning: http://remote.
wallas.fi. (Om dataöverföring inte fungerar kan 4430 användas 
som vanlig GSM fjärrstart med SMS).

Datakommunikationen sker via GPRS till ditt SIM kort i Wallas 
4430.	Dessa	operatörer	kan	användas:	Telia,	Tele2/Comviq	samt	
Telenor.	Installationen	är	mycket	enkel	och	går	på	ett	par	mi-
nuter. Efteråt sparar du hemsidan som ett bokmärke på skärmen 
och får då symbolen ”Wallas Heater” på din telefon. Väljer du 

att spara lösenord kommer du åt din kamin med ett enda tryck 
på skärmen!

Du kan starta/stänga av kaminen, se batterispänning och tem-
pen i stugan. Vredet på manöverpanelen går att manövrera med 
fingret över skärmen, precis som du hade panelen i din hand!  
I displayen syns även de värden för termostaten som är in-
byggd och du kan ställa in kaminen på ex 19 grader (minimum 
5 grader).

2 extra reläer finns samt utrymme  
för extra tempsensor  
(OBS! Endast via SMS!)

Art.nr	514514		Pris	4	595:-

Alltid torr och varm stuga! Utomhustemperaturen betyder 
ingenting. tack vare Wallas kaminen kommer du alltid till en 
torr och uppvärmd stuga. Ett bättre välkomnande kan man 
knappast föreställa sig. Njut av lediga dagar i stugan på ett 
enkelt och säkert sätt. 

Wallas dieselkamin är en helautomatisk värmekamin som kan anslutas 
till skorstenen eller direkt genom ytterväggen. Kaminen är lätt att slå 
på, antingen med strömbrytaren eller fjärrstyrningen. Med den steglösa 
effektstyrningen eller termostat gör det lätt att behålla den önskade 
temperaturen. Kaminen brinner med ren blå låga, och tack vare den slutna förbränningskammaren, helt rökfritt och luktfritt. Det 
yttre höljet blir inte varmt och barnen kan säkert röra kaminens överdel. Den torra värmen från Wallas kaminen håller fönstren klara 
och sängkläderna torra. Wallas värmare är ett mycket prisvärt värmesystem. Den är enkel att installera, enkel att använda och säker 
för alla familjemedlemmar, från de yngsta till de äldsta. Wallas kaminen förbrukar diesel och som förutom det behöver driftsström 
på 12 V, från t.ex. en solcellsanläggning Om stugan har el på 230 V, behöver du en nätadapter.

Kom fram till den varma stugan 
med Wallas dieselkamin!

Styr kaminen  
hemifrån med  
Smartphone  
& Internet!

NYHEt!
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tekniska data Wallas 26CC Wallas 40CC

Bränsle Diesel (MK1)/fotogen Diesel (MK1)/fotogen

Bränsleförbrukning 0,09-026 ltr/timme, 2,2-6,2 ltr/dygn 0,16-0,4 ltr/timme, 3,8-9,6 ltr/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. Yta Ca.	40-60	m2 Ca.	60-90	m2 

Strömförbrukning 0,2-0,4 Ampere, 4,8-9,6 Ah/dygn 0,2-0,4 Ampere, 4,8-9,6 Ah/dygn

Effektreglering Steglöst med regleringsratt och automatiskt med 
rumstermostat

Steglöst med regleringsratt och automatiskt med 
rumstermostat

Startas Manuellt eller automatiskt med fjärrstart Manuellt eller automatiskt med fjärrstart 

Driftsspänning 12V eller batteripaket med 230V laddare 12V eller batteripaket med 230V laddare

Mått Höjd golv till centrum rökrör 275 mm  
(på sockel + 280 mm)

Höjd golv till centrum rökrör 255mm  
(på sockel + 280mm)

WAllAS

NYHEt!
Värm stugan med  

telefon!

93Alla priser är vägledande exkl. frakt. Frakt tillkommer för de flesta delarna av landet.

1 2

3 4

Wallas dieselkamin 26CC 
Art.nr	545026		Pris	17	500:-

Frontplåten kan väljas mellan antracitgrå eller med furumotiv. Ingår i priset för kamin.

1 2 3 4 Wallas dieselkamin 40CC  
Art.nr	545040		Pris	19	500:-

Antracitgrå front till 26CC Art.nr 545022

Antracitgrå front till 40CC Art.nr 545024

furumotiv front till 26CC Art.nr 545023

furumotiv front till 40CC Art.nr 545025

3

1

4

2
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Skyddsplåtar 
och galler

Luftintag

Sockel med 
bränsletank

Dieselkamin

Dieselkamin

Rökutsläpp med
värmeisolering

Luftintag

Bränsletank

Rökutsläpp med
värmeisolering

Skyddsplåtar 
och galler

Luftintag

Sockel med 
bränsletank

Dieselkamin

Dieselkamin

Rökutsläpp med
värmeisolering

Luftintag

Bränsletank

Rökutsläpp med
värmeisolering

Du kan montera kaminen mot lämplig yttervägg. Vägge-
nomföringen består av två täckplattor som täcker hålet i 
väggen utanför och inne och ett rökgashuvud för fördel-
ning av intagsluften och avgaserna (monterad på ytterväg-
gen). Den har delade 
kammare och leder 
avgaserna genom den 
övre kammaren och 
får frisk luft från den 
nedre kammaren.  
Se till att uttaget 
inte snöar igen.

Montering genom vägg
•	Du	behöver	väggenomföring	och	monteringssats	
(se nedan)

Montering av skorstenen
•	Du	behöver	monteringssats	(se	nedan)

Du behöver en monteringssats bestående av 0,5 meter 
rökgasslang och 1 meter flexibel intagslang för förbrän-
ningsluft. Gör hål i skorstenen, för rökgasslangen in i hålet 
och täta runt hålet. Vid montering i metallskorsten måste 
125 mm standard 
(Leca) stos an-
vändas. Intags-
luften tar du från 
stugan, eller från 
under stuggolvet 
(rekommenderas 
inte i fuktig  
källare).

Wallas tank alternativ
Sunwind levererar 30 liters tank i sockel för placering direkt på golvet under kaminen, 
95 liters tank i svart utförande eller 130 liters tank för placering under stuggolvet 
eller	utanför.	Tanken	får	inte	utsättas	för	ljus.	Detta	kommer	att	förstöra	bränslet	och	
medföra extra serviceavgifter. Wallas kaminen har en inbyggd bränslepump och tanken 
måste alltid vara lägre än kaminen.

Wallas tillbehör

Bränsletank 30 liter  
Anpassad	till	sockel.	Tillverkad	av	HDPE-plast.	
Mått: L590 x D300 x H200 mm.  
Vikt: 2,5 kg.
Art.nr	545020	kr	Pris	1	085:-

Bränsletank 130 liter  
Tillverkad	i	HDPE-plast.
Mått: L800 x B600 x H400 mm.
Vikt: 11 kg. 

Art.nr	50-1210	Pris	3	450:-

Sockel för bränsletank 30 liter  
Används tillsammans med 30 liters tank när tanken placeras direkt under kaminen. 
Lucka i fronten underlättar påfyllning av bränsle.
Mått: L605 x D310 x H280 mm.
Vikt: 10,7 kg.

Art.nr	545021	kr	Pris	2	295:-

Monteringssats 
Art.nr	545028	Pris	850:-

Rökgashuvud/Väggenomföring 
Art.nr	545029	Pris	1	950:-

Rökgasslang flexibel, per meter 
Art.nr	545030	Pris	750:-		

Skyddsspiral 
Art.nr	367001	Pris	165:-

förlängningsslang 2 meter  
Art.nr	545066	Pris	225:-

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	195:-

5
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Bränsletank 95 liter, svart utförande 
Bränsletank tillverkad i svartpigmenterad polyeten. 
Den svarta färgen minskar risken för att bränslet skall 
skadas av dagsljus. Mått: L600 x B500 x H350
Levereras med Ø150 mm skruvlock.
Art.nr	50-1220	Pris	2	950:-

3

3

5
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fOtOgENkAMINER

tekniska data kapacitet, 
max

Bränsleför-
brukning, max Driftstid Bränsletank tankvolym tändning Storlek Vikt Min. volym 

rum

SW Ruby 2,4 2400 W 0,24 liter/h ca 15 h Öppningsbar kassett 3,8 liter
2 x R20 batte-
rier (ingår ej)

495 x 450 
x 300 mm

10 kg 37 m³

SW kero 3,0 3000 W 0,3 liter/h ca 12 h Öppningsbar kassett 3,8 liter
2 x R20 bat-
terier (ingår ej)

495 x 450 
x 300 mm

10 kg 48 m³

Fotogenkaminer

Batteridriven hävertpump 
Pumpen kan användas tillsammans med fotogendunk för att 
slippa lyfta dunken och hälla varje gång du behöver fotogen.
Kapacitet ca 10 liter per minut.
Med autostopp och ljudlarm.

Art.nr	520040	Pris	235:-	

Manuell hävertpump

Art.nr	520039	Pris	75:-

Fotogenkaminer ger en effektiv och snabb uppvärm-
ning. 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	
förbränning och skapar väsentligt mycket mindre partiklar. Kaminerna är också 
mycket energieffektiva.

Bränsleförbrukningen är endast 1 dl/kW per timme! Var noga med att använda rätt 
bränsle 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 Ruby 2,4kW  
fotogenkamin
Förbränner en första gång vid ca 800º 
varefter avgaserna återantänds genom 
inmatning av syre och en andra efterför-
bränning sker. Effektiva 2,4kW max effekt 
ger en snabb uppvärmning med mycket  
god värmestrålning. Vilket också gör den 
effektiv vid uppvärmning utomhus.  
Elektrisk tändning med batteri och  
bränsletank som kan tas ur separat för 
smidig hantering.

Art	nr	14-1700	Pris	1	895:-

SW kero 3kWv  
fotogenkamin
Samma förbränningsteknik som Ruby, 
men med en kraftfullare brännare.

Art	nr	14-1750	Pris	2	395:-

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

tosaine bränsle 20 liter

Art.nr	14-1210	Pris	795:-
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Gasolkaminer
När behovet av snabb uppvärmning uppstår kommer dessa modeller att ge dig värme på ett ögonblick. gasolkaminer 
har blivit mycket populärt tack vare den snabba och effektiva värme som avges. 

Sunwind gasolkaminer kan uppfylla alla tänkbara behov - oavsett om det är till uteplatsen, stugan, förtältet eller 
hemma. Med Sunwind infravärmare kan du styra värmen exakt där den behövs, och därför undvika onödig använd-
ning av energi. Med Sunflame får du en behaglig konvektionsvärme, och samtidigt glädjen och nöjet av flammande 
lågor precis som i en öppen spis.

Sunflame 
Med sin mycket speciella, gula flambild är Sunflame en trivsam kamin. 
Mycket lämplig för snabb uppvärmning, då den uppnår max effekt på ett 
ögonblick. Gasolflaskan placeras baktill inne i kaminen och är inte synlig.

•	Levande	lågor

•	Snabb	uppvärmning

•	Hög	effekt

•	Flyttbar

•	Ren	och	luktfri	förbränning

•	Ingen	installation

•	Tänd-	och	CO2-säkring

•	 Regulatorset	ingår

2

Art.nr	425130S		Pris	2	690:-

Miniflame
Med Miniflame uppnår du samma fördelar som med våra större gasolkaminer, 
dvs snabb uppvärmning, ren och luktfri förbränning, ingen installation, lätt 
att flytta. Miniflame ger minst 600W och max 1600W effekt, vilket gör den 
mycket lämplig för mindre rum, i stugan eller i husvagnen.

Miniflame kan stå på golvet eller monteras på vägg. Väggkonsoler är tillbe-
hör. Gasolflaskan måste stå i närheten av kaminen om du inte gör en fast 
installation med rör. Vid fristående placering på golv kan en 5 kg gasolflaska 
placeras bakom kaminen.

Väggkonsol till Miniflame
Art.nr	425154	Pris	95:-

1

•	 Kan	hängas	på	väggen	eller	 
 stå på golvet

•	 Effekt:	600	-	1600	Watt

•	 Strålvärme

•	 Snabb	uppvärmning

•	 Med	piezotändning

•	 Med	tändsäkring	och	 
	 CO2-säkring

•	 Levereras	utan	regulatorset

1

Art.nr	425155		Pris	795:-

Infrakamin
En mycket effektiv värmekälla. Lämplig för snabb uppvärmning. Keramiska 
element fördelar värmen. Förbränningen är helt ren, ingen lukt.

•	 Strålvärme

•	 Värmereglering	i	tre	steg

•	 Tänd-	och	CO2-säkring

•	 Gasolflaskan	placeras	baktill	 
 och är inte synlig

•	 Regulatorset	ingår

Art.nr	12-8800S		Pris	995:-

2
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gASOlkAMINER

tekniska data Min.effekt (W) Max.effekt (W) Vikt(kg) förbrukning, max Mått (D x B x H) 

Miniflame 600 1600 2,7 118 g/h 300 x 150 x 400

Sunflame 1600 4200 10,4 326 g/h 430 x 410 x 750

Infrakamin 1600 4200 10 326 g/h 420 x 360 x 745

Bluegaz 1600 (El 1000) 4200 (El 2200) 12 305 g/h 430 x 430 x 750

Echo XC 710 1900 18 160 g/h 225 x 390 x 580

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 är godkänt för montering i trävägg. Förbränningsdelen är helt skild 
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:-

Bluegaz Bg64 gasol – El
En kraftfull kamin för både gasol och eldrift 230V. Fläkten kan användas 
enbart för ventilation eller som elvärme med effekt 1000 eller 2200W.

•	 Tänd-	och	CO2-säkring

•	 Uppvärmningskapacitet:	 
 ca 70 m²

•	 Minsta	rumsvolym	vid	
 max effekt: 42 m³

•	 Regulatorset	ingår

Art.nr	12-8700		Pris	2	695:-

4

4

5

5
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Vi ska nog tacka 1700-talets miljövänner för våra svenska järnspisar, samt den dåvarande högsta stadsled-
ningen förstås. Staten är nämligen, då som nu, inblandad i ständiga sparkampanjer. främst gäller det att 
spara energi. 

landets viktigaste industri, bergsbruket, kräver ofantliga mängder av energi som främst kommer från 
vedeldning. 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 experimenterades det friskt med olika typer av vedspisar. 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 lysgas-
verk. Omkring 1870 finns järnspisar överallt i rikets kök och inte enbart på herresäten eller i rika borgares 
stadslägenheter.

Bruzaholm 30 
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 vermiculite 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 upp-
värmningseffekt 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 
uppvärmningskostnad. Justerbar höjd 850–900 mm. Rörrörsan-
slutning bak Ø125 mm, den kan även toppanslutas med övergång 
oval–rund Ø125 mm.

Effekt: 8 kW, Vikt 150 kg

Art	nr	32-8700		Pris	13	700:-

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

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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Bruzaholm 27 
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. Järnspisen 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 sam-
manlagda 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.

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

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:-

tekniska data Vikt Effekt Höjd Bredd Djup 

Bruzaholm 30 150 kg 8 kW 850–900 mm 300 mm 610 mm

Bruzaholm 27 115 kg 5–6 kW 325 mm 560 mm 465 mm

Spis med toppanslutning.

99Alla priser är vägledande exkl. frakt. Frakt tillkommer för de flesta delarna av landet.
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MAXIVENt SOlVäRMEpANEl

•	Solvärmepanelen	som	ger	torr	och	
fräsch inomhusmiljö...
...såväl sommar- som vintertid!

•	Uppvärmd	och	skön	luft...
...redan vid ankomsten!

solvärmepanel
Med återcirkulations- 
funktion!!

Få fräsch och grunduppvärmd luft utan 
driftskostnader!

För stugan, villan, garaget, källaren 
m.m.
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•		Ger	en	grunduppvärmning

•		Enkel	att	montera

•		Uppvärmd	friskluft	utan	driftskostnad

•		Tar	bort	fukt,	kondens	och	dålig	luft

•		Cirkulerar	luften	inomhus

Du väljer själv om du vill ta friskluften 
utifrån eller återuppvärma luften som 
finns inne i byggnaden. Det gör att  
inblåst luft blir ännu varmare!  
Regleras lätt med ett steglöst spjäll.

MaxiVent solvärmepanel absorberar solens värmestrål-
ning och blåser in uppvärmd luft via en 12V-fläkt som är 
integrerad i solvärmepanelen.

Det gör att du automatiskt får in den uppvärmda friskluf-
ten som gör inomhusmiljön torrare, varmare, fräschare, 
samt håller fukt och kondens borta!

Fläkten drivs antingen från befintlig 12V-anläggning eller 
direkt via en solcellspanel, eller från adapter 230–12V. 
MaxiVent är utrustad med en termostatbrytare som ser till 
att du får in uppvärmd luft när temperaturen är den rätta!
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MAXIVENt SOlVäRMEpANEl

produkt Rumsstorlek fläkt Mått Vikt

MaxiVent 500 upp till 15 m² 12V, 2W 35 x 125 x 7 cm 8 kg

MaxiVent 1100 upp till 30 m² 12V, 2W 70 x 100 x 15 cm 15 kg

MaxiVent 2100 upp till 60 m² 12V, 2W 100 x 125 x 15 cm 25 kg

MaxiVent 3100 upp till 90 m² 12V, 2W 100 x 150 x 15 cm 30 kg

MaxiVent 500
För mindre byggnader, t.ex.  
friggebodar, fiskebodar, förråd etc.  

Art.nr	105040	Pris	4	695:-

MaxiVent 1100
För den mindre jakt/fiske stugan.

Art.nr	105042	Pris	6	595:-

Fasad

Uppvärmd 
luft

Luftintag

Sol

Täckplåt

Reglerbart spjäll

→

Luftintag

MaxiVent	är	lämplig	till:

MaxiVent har en unik design, med en inbyggd termostat som re-
gistrerar när inkommande luft är tillräckligt varm för att fläkten 
skall starta. Detta betyder att effekten kommer att vara högre än 
om fläkten startar i samma ögonblick som solen träffar panelen.

Väggenomföringens diameter är 100 mm.

MaxiVent	har	3	lägen	på	kontrollpanelen:

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.

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

0-läget
Då stannar fläkten.

•	Stugan •	Villan •	Källaren •	Garaget •	Vedboden

Ny modell i år!
För mindre byggnader, t.ex. friggebodar, fiskebodar, 
förråd etc.

Finns nu också:

MaxiVent 500

Ett lättare och billigare  
alternativ, där behovet  
är mindre!

Storlek: 35 x 125 cm

MaxiVent 2100
För stugor upp till ca 60 m²

Art.nr	105050	Pris	7	695:-

MaxiVent 3100
För större stugor, villor  
eller garage.  

Art.nr	105044	Pris	8	495:-

MaxiVent med 
återcirkula-
tionsfunktion 
finns i 4 stor-
lekar

101Alla priser är vägledande exkl. frakt. Frakt tillkommer för de flesta delarna av landet.
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tillbehörs-alternativ (beroende på driftsätt)

Adapter
230-12V. Används där el finns för att styra fläkten.

Art.nr	105046	Pris	295:-

Rumstermostat
För att styra temperaturen under varma dagar.

Art.nr	105047	Pris	395:-

Batteri-paket
10W-solcellspanel, 20 Ah batteri, regulator.

Används där el eller solcellsanläggning inte finns, men du ändå  
vill köra fläkten även om solen inte skiner. 

Art.nr	20-1920	Pris	1	795:-

Solcellspanel, 10W
För drift av fläkten om inte befintlig 
solcellsanläggning eller el finns.

Mått: 487x281x25mm

Vikt: 1,7 kg

Art.nr	20-1900	Pris	495:-

2
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 lUftkYlARE / VäRMEfläkt

Evaporativ kylning är ett enkelt, energisnålt och 
miljövänligt sätt att få svalka och ren luft när 
värmen blir besvärande. Genom förångning av vat-
ten kan lufttemperaturen sänkas och den genom-
strömmande 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 hål-
let 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.

Snyggt värmetorn på 2000 watt. Idealisk för placering under ett bord eller  
fristående i vardagsrummet. Elementet roterar 90 grader och du kan styra  
värmen dit du behöver den. Elementet kan styras manuellt eller med den  
medföljande	fjärrkontrollen.	Utrustat	med	termostat	och	timer.

•	Keramiskt	element

•	Fjärrkontroll	+	manuell	drift

•	2	värmeinställningar:	1000W/2000W

•	Snabb	uppvärmning

•	Välj	mellan	kall/varm	fläkt

•	Digital	klocka	(8	timmars	timer)

•	LCD-skärm	med	temperaturkontroll

•	Vidvinkel-svängning	för	perfekt	värmefördelning

•	Digital	temperaturinställning

•	Automatisk	temperaturgivare

•	Överhettningsskydd

•	Tippskydd Art.nr	427070	Pris	750:-

Art.nr	427100	Pris	1	895:-

Luftkylare/värmefläkt – komfort året runt
En evaporativ luftkylare som ger behaglig svalka och ren luft när värmeböljan kommer. Dess-
utom kan den tas fram vintertid när extra värme behövs tack vare sin effektiva värmefläkt.

•	 Modern	och	överskådlig	LED	display

•	 Timerinställning

•	 Fjärrkontroll

•	 3	fläkthastigheter

•	 Löstagbar	vattenbehållare

tekniska data

•	 Luftflöde	700m³/h

•	 Elanslutning	230V

•	 Effektförbrukning	65W	kylning

•	 2000W	värmefläkt

•	 Vattenbehållare	6,5	liter

•	 Ljudnivå	<	65dB

•	 Vikt:	7	kg

•	 Dimensioner	(hxbxd):	 
 800 x 405 x 320 mm

Ventus Värmetorn - roterande element 
2000W
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Terrassvärmare
Sunwind terrassvärmare förlänger din trädgårdsfest.  
terrassvärmaren ger en behaglig värme som gör att man 
kan njuta utomhus även under kyliga kvällar. Sunwinds 
terrassvärmare fungerar lika bra på uteserveringar som 
hemma i trädgården. 

terrassvärmare Svart 
	Terrassvärmaren	är	utrustad	med	
rostfri	brännare	och	piezotändning.	
Tändsäkringen	stänger	av	gasol-
tillförseln om flamman slocknar.  
Den mycket effektiva brännaren 
täcker ett område på ca 20 m2.

Art.nr	420110S	Pris	2	390:- 

terrassvärmare 
Bordsmodell Svart
Terrassvärmare	för	placering	på	ett	
bord. Gasolflaskan placeras ex vis 
under bordet. Den ger en trivsam 
värme i en behaglig höjd för alla 
som sitter runt bordet. 

Med tippskydd och tändsäkring.

Art.nr	420135S	Pris	1	590:- 

tower Heater
Tower	Heater	är	en	elegant	fackel-/ 
terrassvärmare med levande flambild. 
Tower	Heater	är	mycket	dekorativ	när	 
det börjar skymma och den avger dess-
utom	värme.	Tillverkad	i	svartemaljerad	
stålplåt och härdat glas. Med tippskydd, 
tändsäkring och sluten brännare. 

Gasolförbrukning: max 314 g/h

Art.nr	420130S	Pris		3	690:-

gasolbrasa firenze tB-4 
Art.nr	420220S	Pris	5	390:-

gasolbrasa firenze tB-6  
Art.nr	420230S	Pris	7	590:-

firenze gasolbrasa
Dekorativ gasolbrasa för utom-
husbruk som skapar en varm 
atmosfär i trädgården, på ter-
rassen, eller på uteserveringar. 
Förutom en öppen spiseld ger 
den en värmeeffekt på hela 8,5 
kW. Brasan har fyra hjul samt 
handtag på baksidan, vilket 
gör den lätt att flytta. Glaset 
är tempererat. Keramisk ved 
bidrar till en trevlig atmosfär. 
Gasolflaskan får plats i skåpet 
under brasan 

Sunwind Utespis
Utespis	som	skapar	varm	och	skön	stämn-
ing kyliga dagar eller sena sommarkvällar. 
Tillverkad	i	rostfritt	stål	och	svart	emalj,	
som tål hög värme.

•	 Vikt:	10,8	kg

•	 Mått:	Ø	78	x	H	95	cm

Art.nr 420270 
Pris	1	190:-

Nyhet!

gasolbrasa firenze tB-5  
Art.nr	420225S	Pris	6	790:-

Nyhet!
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tERRASSVäRMARE

 produkt Effekt Elsladd längd
Inklusive regula-
tor och slang 

Mått glasskiva 
Ø

Mått fot Ø Mått: Vikt

Infra tower 65 1,2 kW 4 meter Elektrisk 32 cm 28 cm 32 x 32 x 65 cm 8,8 kg

Infra tower 85 1,6 kW 4 meter Elektrisk 40 cm 28 cm 40 x 40 x 85 cm 9,3 kg

Infra tower 75 m/bord 1,6 kW 4 meter Elektrisk 70 cm 40 cm 70 x 70 x 75 cm 16,2 kg

terrassvärmare hög 11 kW – Ja – – 225 x Ø: 75 cm 25 kg

terrassvärmare bordsmodell 3 kW – Ja – – 92 x Ø: 52 cm 6,2 kg

tower Heater 4,9 kW – Nej – – 190 x Ø: 42 cm 42 kg

firenze tB4 8,5 kW – Nej – – 54 x 58 x 129 cm 50 kg

firenze tB5 8,5 kW – Nej – – 78 x 45 x 129 cm 52 kg

firenze tB6 8,5 kW – Nej – – 46 x 82 x 129 cm 54 kg

Sunwind Infra tower
Vackra	terrassvärmare	för	utomhusbruk	året	runt.	Terrassvärmarna	är	utrustade	med	högeffek-
tiva kolfiberelement, som värmer de personer som sitter eller står i närheten av värmaren. Med 
denna värmare slipper du ”elda för kråkorna” då den enbart värmer upp de som står eller sitter 
i närheten. Värmarna är mycket dekorativa och har även en praktisk litet glasskiva högst upp. 
LED-belysningen under bordet gör det extra stilfullt. (gäller ej bordsmodell 75)

 

Infra tower 65

Art.nr 421240 
Pris	1	390:-

Infra tower 85

Art.nr 421250 
Pris	1	890:-

Infra tower 75

Art.nr 421275 
Pris	2	990:-

överdrag till terrassvärmare 
överdrag till firenze tB4  
Art.nr	420221	Pris	495:-

överdrag till firenze tB5  
Art.nr	420226	Pris	495:-

överdrag till firenze tB6  
Art.nr	420231	Pris	495:-

överdrag till terrassvärmare hög  
Art.nr	420111	Pris	395:-

överdrag till tower Heater  
Art.nr	420129	Pris	395:-

överdrag till terrassvärmare bordsmodell  
Art.nr	420112	Pris	229:-

fackla för lampolja 
Mått: Ø 63 mm, H 1640 mm. 
Balkongfäste och extra veke 
medföljer.
Delbar pinne.  
Rostfri. 

Art.nr 224030  
Pris	235:-

•	 Med	LED-belysning

•	 Bordskiva	i	härdat	glas

•	 Stabil	fot	i	rostfritt	stål

•	 Med	tippskydd

•	 IP24-godkänd

Modell 65 är den lägre varianten och 
kan t ex stå under ett terrassbord för att 
värma benen på sena sommarkvällar. Mo-
dell 85 kan vara både det perfekta bordet 
för drinken, men har också en höjd som 
gör det praktisk att samlas runt, sommar 
som	vinter.	Infra	Tower	85	är	utrustad	
med IR-sensor som känner av människor 
och slås på när man kommer i närheten, 
och	av	när	man	går	därifrån.	Infra	Tower	
75, har en större bordsskiva (Ø 70 cm), 
vilket gör att du även kan använda det 
som ett vanligt terrassbord. Denna modell 
levereras med fjärrkontroll.

105Alla priser är vägledande exkl. frakt. Frakt tillkommer för de flesta delarna av landet.

Elektriska terrassvärmare
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TOALETT

 TOALETT kOmfOrT

Att välja rätt toalett är beroende av ett antal faktorer. 
Plats, pris och driftssätt är centrala begrepp när man 
väljer toalettsystem. Vi har välbeprövade och inar-betade 
system – och kompetensen som ger dig tryggheten att 
välja rätt. Sunwinds toalettsortiment är utvalt med tanke 
på miljön!
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Valet av toalett till stugan har alltid varit ett populärt ämne stugägare emellan. Det finns 
otaliga stugtoaletter att välja mellan, och det finns ingen garanti för att en toalett som 
fungerar perfekt i en stuga kommer att fungera lika bra i en annan stuga. Innan du väljer 
toalett till stugan kanske du vill orientera dig i djungeln av stugtoaletter och definiera vad 
som är dina viktigaste kriterier för att du ska bli nöjd med toaletten. Det finns åtta huvud-
punkter du bör gå igenom noggrant innan du gör ditt val:

 TOALETT kOmfOrT

Produkt Avfallshantering kapacitet montering Energibehov

Separett Villa 9000 3 behållare 50 persondygn per behållare Fristående 230 V fläkt 

Separett Villa 9010 3 behållare 50 persondygn per behållare Fristående 12 V fläkt 

Separett Weekend 2 behållare 50 persondygn per behållare Fristående 12 V/230 V fläkt 

Separett Villa 9020 2 behållare 4-6 personer periodvis Behållare under golv 12 V/230 V fläkt

Portabel toalett 1 behållare 19 liter Flyttbar Utan ström

•	 EnErgILöSnIngAr SOm fInnS I STugAn  
IDAg Och I frAmTIDEn:  
Har du 230 volt?

•	 PLAcErIng I STugAn: 
Har du gott om plats i toalettutrymmet?   
Har du utrymme under golvet?

•	 kOSTnAD:  
Hur mycket pengar kommer du att lägga  
på toalett inköpet?

•	 LukT:  
Skall toaletten stå inne i stugan eller  
i en annan byggnad?

•	 mOnTErIng:  
Behövs hantverkare?

•	 AnVänDA TOALETTEn:  
Kräver toaletten en hel del arbete  
att tömma etc?

•	 kAPAcITET:  
Hur många människor kommer att använda  
toaletten per dag?

•	 mILjö:   
Fungerar toaletten på ett sätt som  
tar hänsyn till miljön?

Tre huvudgrupper av toaletter:
1. Biologiska toaletter (små och stora system)

2. Vattenspolande toaletter

3. Förbrännings toaletter

Biologiska toaletter
I en biologisk toalett omvandlas avfallet till kompost och vätskan 
avdunstar. Generellt indelas biologiska toaletter i 2 grupper, stora och 
små system. De stora systemen kännetecknas av att kompostbehål-
laren placeras under golvet och toalettsitsen inne. De små systemen 
kännetecknas av att toaletten och komposteringen är sammanbyggda 
i en enhet som placeras direkt på golvet i toalettrummet. Valet är 
ofta relaterat till det fysiska utrymmet man har - hur ofta man accep-
terar att tömma och vilket pris man kan acceptera. En variant av bio-
logiska toaletter är separations-toaletter. Det finns också biologiska 
toaletter som är beroende av varmkompostering (kräver 230 volt).

Vattenspolande toaletter
Det finns flera möjligheter bland vattenspolande toalett lösningar.  
De skiljer sig huvudsakligen från varandra i vattenförbrukning, ener-
gibehov och pumpkapacitet. Du kan antingen välja en vakuumtoalett 
baserad på vakuum som du känner till från flyg, båt och tåg, eller 
en kvarntoalett. Kvarntoalett är en vattentoalett som använder en 
kvarn för att mala avfallet till mindre partiklar, en integrerad pump 
transporterar avfallet vidare. Om du har begränsade möjligheter till 
kompostering eller uppsamlingstank, rekommenderar vi att jämföra 
förbrukningen av vatten per spolning.

förbränningstoaletter
En förbränningstoalett är som namnet antyder en toalett som brän-
ner upp avfallet. Toaletten är för dem som vill ett enkelt alternativ 
i stugan. Toaletten är enkel att installera, tar liten plats, är luktfri, 
mycket ren, och mängden aska som skall tömmas är minimal. För-
bränningstoaletter kräver 230 volt.
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flera typer av biologiska toaletter
Biologiska toaletter kan delas in i små och stora system, vi skiljer på om det krävs plats under golvet eller inte. 
Inom små och stora toalettsystem finns toaletter baserade på naturlig nedbrytning och kompostering (utan ström 
eller separation), toaletter baserade på värme som minskar den tid komposteringsprocessen tar (kräver 230 volt), 
och toaletter baserade på urinseparation. En toalett med urinseparering skiljer urin och fast avfall från varandra 
redan i toalettstolen. Detta ger mindre lukt och enklare hantering av avfallet.

Biologiska toaletter

BIOLOgISkA TOALETTEr

med värmekompostering 
(kräver ström)

med urin separation naturlig nedbrytning  
utan värmekompostering 

och urinseparation

Små system
(plats på golv)

Stora system
(plats under golv)

Små system
(plats på golv)

Stora system
(plats under golv)

Små system
(plats på golv)

Stora system
(plats under golv)

miljövänligt
I en biologisk toalett omvandlas avfallet till kompost och vätskan 
avdunstar. Kompostering är en biologisk process där mikroorganis-
mer såsom bakterier och svampar bryter ner avfallet till jord. När 
avfallet är färdig komposterat tömmer du i det närmaste ren jord 
som kan används som jordförbättringsmedel.

med eller utan ström?
Om stugan har 230 volts el, är det naturligt att välja modeller 
med ström. Komposteringskapaciteten blir i allmänhet bättre 
genom användning av värmekabel, och ventilation är lättare att 
lösa med en elektrisk fläkt. Om stugan inte har elektricitet, kan 
man välja 12 volts fläkt eller vinddriven fläkt.

Ventilation
När man använder biologiska toaletter är ventilationen mycket 
viktig för att få en toalett som fungerar tillfredsställande. En  
korrekt installerad toalett och fläkt ger ett luktfritt toalettrum.  

Det är därför viktigt att läsa instruktionerna för installation av 
toaletten som medföljer våra leveranser. Om stugan har el, är 
det naturligt att välja en 230 volts fläkt. Om stugan inte har 
elektricitet, kan du välja en 12 volts fläkt eller vinddriven fläkt/
ventilationshatt. Toalettrummet bör ventileras på ett sådant sätt 
att luften sugs ut genom ventilationsröret, och inte i rummet. Vi 
rekommenderar att det finns en ventil i toalettrummet, beläget 
intill golvet mot ytterväggen. På stugor som används under vin-
tern är det en fördel att använda ett isolerat takgenomföringsrör, 
eftersom detta underlättar för luften att stiga uppåt. Kom ihåg 
att takgenomföringsröret måste vara högre än takåsen för att 
undvika lukt runt stugan.

montering
På våra elektriska modeller medföljer värmekabel och elektrisk 
fläkt. Toaletter utan elektricitet levereras med takventilationshatt, 
men inte fläkt. Komplettera med en fläkt om det finns ett behov 
av förbättrad ventilation.
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urInSEPArErAnDE TOALETTEr

Fördelarna med att separera urinen innan den kommer till kom-
posten är flera. Behovet av lagringskapacitet minskar kraftigt 
när urinen, som står för cirka 85% av avfallet, separeras. Under 
loppet av en vecka tillför en familj på 4 en toalett 25 liter urin 
och 7 liter fast latrin. Genom att separera urinen har vi således 
minskat mängden som skall förångas och komposteras med 25 
liter! Vi får alltså mindre kompost. Tömningsintervallerna redu-
ceras till en femtedel.

Dessutom förenklas komposteringen då mängden avfall är 
betydligt mindre. Utmaningen för de små systemen är oftast att 

bli av med all vätska, det problemet undviker du här. Om kom-
posten blir för torr är det faktiskt bättre att tillsätta matavfall 
då detta ger näring och vätska till komposten.

Sist men inte minst kommer du att få mindre lukt genom att 
installera en urinseparerande toalett. Den traditionellt dåliga 
lukten på en enkel toalett i en stuga orsakas faktiskt av urinen. 
När urin och fast avfall samlas och blir liggande ger det snart 
en obehaglig lukt. Du minskar lukt i toalettrummet och undviker 
lukt utanför stugan!

En urinseparerande toalett är en toalett som separerar urin och fast avfall 
från varandra. Sunwinds urinseparerande toaletter skiljer detta redan i  
toalettstolen, vilket innebär att urinen är helt steril eftersom den aldrig 
blandas med tarmbakterier. Steril urin kan ledas direkt till ett sandfilter ut 
i naturen, eller så kan du använda en överskottstank. Steril urin kan blandas 
med vatten och användas som ett mycket effektivt gödningsmedel. för miljön 
och naturens skull är det endast steril urin som leds ner i marken.   

Urinseparerande toaletter 

En grön och livskraftig värld
I en separationstoalett krävs varken vatten för att spola med  
eller dyrt avloppssystem vilket naturligtvis är en fördel för 
miljön. Dessutom separerar toaletten den lilla volymen av fast 
avfall så att urinens ekologiska gödning på ett hygieniskt sätt 
kan återföras till naturen. 

Enkel hantering av vått avfall
Tack vare separationen är det säkert och enkelt att hantera 
urinen. När det gäller dina valmöjligheter, kan du antingen leda 
urinen till vattenavlopp (handfat, dusch) eller till infiltration i 
marken. Vill du använda urinen som gödningsmedel  
går det utmärkt att leda den till en ejektortank.

kompostera utomhus - hålla lukten  
fräsch inomhus
Det sker ingen nedbrytning i toaletten under användning. När 
behållaren med det fasta avfallet skall bytas, så kan den lätt 
lyftas ut ur toaletten och placeras på en lämplig plats utomhus. 
Där står den i 6 månader så att eventuella sjukdomsframkallande 
organismer blir inaktiva. Materialet kan därefter säkert kompos-
teras eller grävas ner i marken. Där bryts materialet fullständigt 
ner och kan till slut användas som gödningsmedel.

•	Minskad	lukt

•	Mindre	kompost

•	Enklare	att	hantera

Urinen står för ca 85% av latrinen  
i en vanlig toalett?

VISSTE Du ATT:
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Separett –  
Känn dig som hemma, 
komfort var du än är!

för en bekväm fritid
I över 30 år har Separett utformat toaletter för att till-
fredsställa dina behov av komfort och för att förenkla din 
vistelse i stugan under din fritid. Du skall känna dig som 
hemma när du är i stugan eller någon annanstans där 
det inte finns tillgång till vattentoalett. Därför utvecklar 
Separett ständigt funktion, design och användbarhet, 
och det är tack vare detta som toaletterna används från 
den torra hettan i Afrika till det iskalla Grönland.

Separett övervinner de obehagliga 
dofterna
Toaletter utan vatten luktar, det har det varit sant fram 
till nu. Separation av vått och torrt gör att de processer 
som orsakar obehaglig doft aldrig kommer att inträffa.  
En fördel är att ventilationen därmed kan gå rätt ut 
genom väggen eller gavel. Dessutom kan den inbyggda 
och strömsnåla fläkten hålla toalettrummet fritt från lukt 
och fukt.

Enkel hantering av vått avfall
Tack vare separationen är det säkert och enkelt att 
hantera urin. Du kan välja mellan att leda urinen till vat-
tenavlopp (handfat, dusch) eller till infiltration i marken. 
Vill du använda urin som gödningsmedel kan du leda den 
direkt till en Separett Ejektortank.

Obegränsad kapacitet
Behovet av lagringskapacitet minskar kraftigt när urinen, 
som står för cirka 85 % av avfallet, separeras. Det fasta 
avfallet, avföring och papper, hamnar i behållaren inne 
i toaletten. Behållaren lyfts ut när den är full och en 
familj på fyra personer behöver bara byta behållare efter 
3-6 veckor.

Luktfri

Obegränsat 
antal användare

fungerar i alla 
temperaturer

modell 9000 - Känn dig som hemma
Med Villa 9000 sätts en högre standard för miljötoaletter än någonsin 
tidigare. Vad gäller konstruktion, stabilitet och användande motsvarar 
den i alla avseenden en modern toalett. Den inbyggda fläkten med  
2 hastigheter ventilerar tyst och effektivt bort både lukt och fukt från 
toaletten och badrummet. Ventilationsröret kan föras rakt ut genom 
väggen. Villa 9000 har inget krav på rumstemperatur och den fungerar 
i både kalla och varma rum. Toaletten kan placeras enligt eget öns-
kemål och den sätts fast på väggen eller golvet. Villa 9000 levereras 
komplett för enkel installation med Ø75 mm ventilationsrör genom 
vägg och 2 meter Ø32 mm urin avloppsslang. Villa 9000 kan anslutas 
till Separett Ejektortank om du vill ta hand om urinen och använda 
den till ekologiskt gödningsmedel.

Separett Villa

modell 9010 12 V - för batteri och solenergi
För stugor utan 230V ström finns Villa modell med 12 V fläkt. Fläkten 
- 2,5 W, 210mA - är mycket användbar för batteri/solpanelsdrift, 
eftersom den har en mycket låg strömförbrukning. Ett batteri på 12V 
100Ah klarar ca 2 veckors drift. Bortsett från 12V fläkten, batterikabel 
och nätadapter är Villa 9010 identisk med Villa 9000. Toaletten leve-
reras också komplett för enkel installation med ventilationsrör genom 
väggen och 2 meter urinavloppsslang.

Villa 9000
Art.nr 731005 Pris 7 395:-

Villa 9010
Art.nr 731000 Pris 7 395:-

Separett Villa inkluderar:
Barnsits urinseparerande, vent. rör 40 cm Ø75 mm, ventilationsgaller,  
90° vinkel, takhatt, 3 st. latrinbehållare, 2 st. lock till dito, 10 st. bio- 
avfallspåsar, 2 m vit urinavloppsslang Ø32 mm, tätning, silikon, monte-
ringsvinkel och skruvar för montering.
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SEPArETT

Insynsskydd
Innehållet är osynligt tills man sit-
ter ner och insynsskyddet svänger 
åt sidan. Samtidigt roterar också 
behållaren så att innehållet blir 
jämnt fördelat. För att urinen skall 
hamna på rätt plats är en förlängning 
inkluderad. Förlängaren kan enkelt 
monteras eller tas bort.

Så fungerar Separett Villa

Lätt att byta behållare
Sätt på locket på behållaren och 
använd glidytan på toaletten för att 
smidigt ta ut behållaren. 3 st. behål-
lare och 10 st. bioavfallspåsar bifogas 
toaletten. Påsen placeras i behållaren 
för enkel rengöring. Flera behållare 
och påsar kan köpas som tillbehör.

Effektiv ventilation ger ett 
fräschare badrum
2-hastighets fläkten (Villa 9000) 
går kontinuerligt. Normalt med låg 
hastighet. Hastighet 2 används vid 
flera toalettbesök i rad eller för en 
snabbare ventilering av fukt i rummet 
efter en dusch etc.

modell material toalettstol Innerbehållare 
Spänning/
totaleffekt

Energiförbrukning El-anslutning Ljudnivå fläkt 

Villa 9000 Återvinningsbar 
högglans polypropen 23 ltr polypropen 230V/16.5/11W 0.396/0.276 kWh/døgn Elkabel 1,7 m  

jordad kontakt 41/31 dB(A) 

Villa 9010 Återvinningsbar 
högglans polypropen 23 ltr polypropen 12V/2.5W/210mA 0.06 kWh/døgn Kabel 1,9 m  

alt. nätadapter 12/230V <30 dB(A) 

Så här installerar du Separett Villa
Separett Villa har inga krav på rumstemperatur och fungerar i både kalla och varma rum. 
Det måste vara möjligt att leda bort urin och installera ventilationsrör. Anslutning av 
230V eller 12V beroende på modell.

Ventilation
Ventilation kan ske genom vägg eller tak. Villa 9000 230V fläkt kan installeras utan be-
gränsning vad gäller längd eller antalet rörböjar. För Villa 9010 med 12V fläkt rekommende-
ras max 2 x 90° böjar. Finns det ventilation från tidigare toalett installation, kan toaletten 
anslutas till den. Villa 9000 och 9010 har inbyggda kondensuppsamlare och behöver ingen 
isolering av ventilationsröret.

Alternativ på  
ventilation.

urinavlopp
Urinen kan ledas till handfatets avlopp eller dusch avloppet, till infiltration 
eller till en tank, till exempel Separett Ejektortank.

111Alla priser är vägledande exkl. frakt. Frakt tillkommer för de flesta delarna av landet.
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Urinseparation gör att tömningsintervallerna minskas till en femtedel samtidigt som den 
karaktäristiska urinlukten (dasslukten) elimineras. Fläkten är monterad i ventilations 
stosen 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.

Separett Weekend – urinseparerande 
toalett med fläkt

komposterbara påsar till Separett Weekend
(1 rulle á 10 påsar)

Art.nr 48-2120 Pris 175:-

Extra behållare till Separett Weekend
Art.nr 48-2130 Pris 295:-  

material 

•	 Över-/underdel:	slagfast	polyeten

•	 Sits:	högglans	polypropen

•	 Innerbehållare/lock:	polypropen

•	 Samtliga	material	är	återvinningsbara

Dimensioner  

•	 Ventilationsrör:	Ø	75	mm

•	 Urinavlopp:	Ø	32	mm

•	 Antal	behållare:	2	x	25	liter

•	 Antal	persondygn/behållare:	ca	50

•	 El-utrustning:	12V	2,5	W/210	mA

•	 Energiförbrukning:	0,06	kW/dygn

•	 El-anslutning:	Batterikabel	1,9	m	alt.	 
 nätadapter 12/230V

•	 Mått:	532	x	450	x	514	mm

•	 Vikt:	13	kg

Art.nr 48-2700 Pris 4 595:-
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Anslutningssats
Rör, galler och nät ingår.

Dometic portabel toalett
•	 Portabel	vattentoalett

•	 I	stugan,	båten	eller	husvagnen
Dometic portabel toalett erbjuder samma komfort och bekväm funktion som en vanlig, 
fast monterad toalett. Denna praktiska och bärbara toalett är hygienisk, fräsch och utan 
obehaglig lukt och kan placeras vart du vill. Toaletten är utrustad med en separat färsk-
vattentank, vilket innebär att du kan spola med rent vatten efter användning. Avfallet 
förvaras i en hermetiskt tillsluten tank som är helt luktfri. Perfekt som en avlastning för 
biologisk toalett och som en toalettlösning inne i stugan på natten.

•	 Kan	användas	upp	till	50	gånger	innan	 
 den behöver tömmas

•	 9,8	liter	färskvattentank

•	 19	liters	tank	kapacitet

•	 Säte	och	lock	i	full	storlek	som	ger	komfort	och	stöd

•	 Solid	konstruktion	–	tanken	är	100%	tät

•	 Enkel	att	rengöra

•	 Tätning	förhindrar	läckage	och	lukt

•	 Tanken	är	enkel	att	tömma

Art.nr 730070 Pris 1 095:-
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SAnITETSmEDEL

Spolvätska Extra care
För angenäm doft och bättre rengöring vid 
spolning av kemtoalett. Förhindrar fläckbild-
ning och smörjer gummipackningar.  
Volym 1,5 liter.

Art.nr 48-2460

Pris 135:-

Sanitetsvätska Special care
Sanitetsvätska av högsta miljöklass för 
snabbare nedbrytning av innehållet i  
tanken. Motverkar 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 effektivt efter frost.
Levereras i paket med 16 tabletter.

Art.nr 48-2470

Pris 160:-

Alla priser är vägledande exkl. frakt. Frakt tillkommer för de flesta delarna av landet.
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Installation
Separett Villa har inga krav på rumstemperatur och fungerar 
i både kalla och varma rum. Det måste vara möjligt att leda 
bort urin och att installera ventilationsrör.  
Anslutning:	230V	eller	12V.

Ventilation
Ventilation kan ske genom vägg eller tak. Villa 9020 med 
230V fläkt kan installeras utan begränsning vad gäller längd 
eller antalet rörböjar. För Villa 9020 med 12V fläkt rekom-
menderas max 2 x 90° böjar. Finns det ventilation från 
tidigare toalett installation, kan toaletten anslutas till den. 
Villa 9020 har inbyggd kondensuppsamlare och behöver 
ingen isolering av ventilationsröret.

urinavlopp
Urinen kan ledas till avlopp, infiltration eller till en tank, 
till exempel Separett Ejektortank.

•	Luktfri

•	Obegränsat	antal	användare

•	Fungerar	i	alla	temperaturer

•	5-års	garanti

•	50	liters	behållare

•	Komplett	med	installationspaket

•	Kan	anslutas	till	befintliga	ventilationsrör

•	Ventilationsrören	behöver	inte	isoleras

Detta medföljer Separett Villa
Barnsits urinseparerande, vent. rör 40 cm Ø 75 mm, ventila-
tionskåpa, täckplatta, 90° vinkel, takhatt, 2 st. latrinbehål-
lare 50 liter, 2 st. lock, 2 m vit urinavloppsslang Ø 32 mm,  
1 m avloppsrör Ø 160 mm, silikon och skruvar för montering.

Art.nr 731008 Pris 9 950:-

Extra behållare 50 liter  
Art.nr 731004 Pris 295:-

Separett Villa 9020
Villa 9020 är en separationstoalett med avfallskärl under 
golvet. 50 liters behållaren under toaletten är enkel att byta 
och kapaciteten kan enkelt utökas genom att köpa ytter-
ligare behållare. Villa 9020 har en inbyggd fläkt som drivs 
med 230 V som standard, eller så kan du använda det med-
följande 12-volts fläkt paketet med tillhörande batterikabel 
och nätadapter. 

Fläkten (2,5 W, 210mA) är perfekt för batteri/solcell drift, 
eftersom det har en mycket låg energiförbrukning. Drifttid 
för batteri 12V 100Ah är ca 2 veckor. Förutom att Villa 9020 
har behållare under golvet så den identisk med Villa 9000.

Alternativ på  
ventilation. 
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VEnTILATIOn

MiniVent – solcellsdriven ventilator

•	 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

miniVent är en solcellsdriven ventilator som ger en mycket god under-
hållsventilation i stugan. fläkten drivs direkt av solenergi och är enkel 
att installera. Inga ytterligare elinstallationer 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.

miniVent med separat solpanel 
färg vit

Art.nr 751050 Pris 795:-

miniVent med separat solpanel 
färg svart

Art.nr 751052 Pris 795:-

miniVent med integrerad solpanel 
färg vit

Art.nr 751046 Pris 695:-

miniVent med integrerad solpanel  
färg svart

Art.nr 751048 Pris 695:-
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12 V fläktar 
god ventilation är också viktigt i fritidshuset där man skall vistas mycket - för att inte nämna båt och husvagn! 
Ventilationen kan dramatiskt förbättras med t.ex. maxiVent solvärmepanel (se sid 100). även enklare 12V fläktar 
kan innebära en påtaglig förbättring av inneluften. fläktarna är nästan helt tysta, men kan flytta stora mängder 
luft. 12-V fläktarna är perfekta för tvätt- och toalettutrymmen. Tillräcklig ventilation minskar fuktigheten och ger 
en torrare, friskare och behagligare luft.  caraVent Solar-fläkten har en inbyggd solpanel. när solen skiner startar 
fläkten automatiskt.

12 V fläktmotor 
Fläktarna är lämpliga för utsug från kök, 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 92 mm

Art.nr 23-1311
Pris 85:-

fläktgaller för fläkt, 120 x 120 mm

Art.nr 23-1315
Pris  95:-

caraVent Solar 
CaraVent Solar ventilerar bort fukt, unken luft och värme. Mycket tystgående. Fläkt-
motorn startar i dagsljus. Tillverkad av UV-beständig ABS-plast. Installationen är 
normalt mycket enkel. Passar exakt på den vanligt förekommande Electrolux ventilen. 
Endast tre skruvar behöver lossas och CaraVent Solar monteras på Electrolux ventilens 
underdel. När fläktmotorn står stilla fungerar CaraVent Solar som en normal passiv 
ventilator med fullt luftgenomsläpp. Kan även monteras där ingen befintlig ventil 
finns. I det fallet behövs ett genomföringsrör på min 100 mm Ø.

Art.nr 23-1400 Pris 495:-

SW Vindfläkt 
SW vindfläkt utnyttjar vindens kraft och kan effektivt och enkelt 
ventilera stugor, toalettutrymmen, tvättrum, förvaringsrum mm. 
Fläkten är tillverkad i aluminium och svart lackerad. En effek- 
tiv 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:-
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mygg- Och InSEkTSfångArE 

Mygg- och insektsfångare 230V 
Sommaren är en härlig tid men också en tid för insekter som kan var nog så irriterande. 
här nedan följer ett antal praktiska produkter som kan underlätta och minimera plågan 
från insekter under sommaren.

Art nr 23-1700
Pris 1 295:-

Mygg- och insektsfångare 230V 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 bekämpningsmedel. 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.

Mygg- och insektsfångare solcellsdriven och bärbar
även i stugan eller på utflykten finns behov att minska plågan från myggor och andra 
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.

•	 Vattentät	fläkt	med	lång	livslängd

•	 UV	lampa	med	långvarig	och	stabiliserad	våglängd

•	 Mycket	tåligt	material	med	IPX4	vattentät	standard

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. När strömbryta-
ren är påslagen laddar solcellen det inbyggda batteriet under dagen. 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	V	adapter	medföljer

•	 Höjd	20	cm	(enbart	lampa)

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 por-
tabel med praktiskt bärhandtag och upphängningskrok. 
Kan användas både inom- och utomhus.

Art nr 23-1710
Pris 245:-

•	 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 375:-
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VATTEN

Utan rinnande vatten eller elektricitet, kan du genom att installera  ett vattensystem ta 
en varm dusch och enkelt tappa upp varmvatten i diskhon. Systemet är enkelt att anpassa 
och ger dig ökad komfort och välbefinnande. Vi vill att du ska ha det bra i stugan eller i 
båten/husvagnen. Ett fungerande vattensystem är en viktig del av ett trivsamt fritidsliv. 
Även om du inte har rinnande vatten, kan du fortfarande få en mycket bra vattenkom-
fort oavsett om du är i stugan, i båten eller husvagnen. Sunwind har lösningar för dessa 
behov.

VATTEN KomforT
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Vatten i stugan
Som en regel får vi endast släppa ut vatten som vi själva 
har burit in i stugan. Alla typer av fasta vattensystem i en 
stuga kräver normalt ett avloppssystem, även om vattnet 
bara pumpas från brunnen på tomten. Många kommuner har 
också egna begränsningar för vad som är tillåtet och inte, 
så du bör noga kontrollera vad som gäller i just den kommun 
som du har stugan i. Vill du ha ett avloppssystem måste du 
ansöka om detta, man ansöker om att släppa ut vatten - inte 
att dra in det.  Under senare år har kommunerna blivit myck-
et mer noggranna och restriktiva vad gäller avloppssystem. 
Man genomför inventeringar av områden och ställer krav om 
installation, modernisering eller utökning av avloppssystem.

Oavsett om du har 230 eller 12 volt i stugan kan du få 
varmvatten i kranen. Om du har el i stugan, kan du använda 
en 230 volts varmvattenberedare eller genomströmnings-
värmare. En enkel 230 volts pump ger tryckvatten till detta. 
Var medveten om att det finns en stor skillnad i kvalitet på 
varmvattenberedare som finns på dagens marknad. En inre 
rostfri tank till exempel håller mycket längre än en emaljerad 
eller pulverlackerad behållare. 

Om du inte har någon elektricitet är en gasolvarmvattenbere-
dare lösningen. Gasolvarmvattenberedaren är tryckstyrd och 
brännaren aktiveras därför endast när du öppnar kranarna – 
du slipper värma mer vatten än du behöver. Sunwinds gasol-
varmvattenberedare kan leverera 5 till 12 liter vatten per 
minut. Hur varmt du får beror på temperaturen på vattnet 

du skickar in i beredaren, men regeln är att gasol varmvat-
tenberedaren värmer vattnet 25 grader varmare än det vatten 
du skickar in vid full kapacitet (liter per minut). Vår största 
beredare Devyl 17 behöver 230V och i denna finns inbyggd 
termostat så att den exakta temperaturen kan ställas in. 
Gasolvarmvattenberedare är beroende av tryckvatten, detta 
kan du få med en 230 eller 12 volts pump.

Om stugan inte är uppvärmd vintertid är det mycket vik-
tigt att man tömmer sitt vattensystem på allt vatten i god 
tid innan frosten slår till. Kranar och blandare måste noga 
tömmas på vatten eller förvaras på uppvärmd plats. Koppla 
loss anslutningar och slangar till varmvattenberedaren och 
försäkra dig om att den är tömd. Man kan eventuellt behöva 
blåsa ut vatten eller ta hjälp av tryckluft för att undvika att 
vatten blir kvar i beredaren.

VATTEN KomforT

Vatten är en bra sak. om jag var tvungen 
att välja mellan allt, skulle jag säkert ha 
valt vatten.

119



120

Varmvattenberedare SYLBEr 5 och 11
Bägge 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 544025
Pris 3 795:-

modell SYLBEr 11

Art.nr 13-0850 
Pris 3 995:-
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funktion
dessa varmvattenberedare är av genomströmningstyp. Varmvattenledningen kan dras till ett eller flera tapp-
ställen. När någon varmvattenkran öppnas och vatten strömmar genom beredaren tänds huvudbrännaren om 
pilotlågan är tänd och värmer det inkommande kallvattnet under tiden som det passerar beredaren. Beredaren 
är konstruerad för att kunna användas i kombination med moderna vvs-armaturer som engreppsblandare mm. 

Gasolvarmvattenberedare
- Varmt vatten på ett ögonblick!

Ventilationssats till SYLBEr 11 
Komplett ventilationssats för montering ut genom vägg.

•	 Isolerat	flexibelt	ventilationsrör

•	 Väggenomföring

•	 Ytterväggsventil

Art.nr 13-0810 Pris 1 595:-
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GASoLVArmVATTENBErEdArE

Produktfakta Sylber 5 Sylber 11 SW 12 ltr devyl 17

max.effekt 8,7 kW 18 kW 20 kW 29,5 kW

Kapacitet 5 ltr/min 11 ltr/min 12 ltr/min 11 ltr/min

Vattentemp.max 60ºC 60ºC 60ºC 58ºC

Piezotändning Ja Ja Batteri El

Tändsäkring Ja Ja Ja Ja

Anslutet gastryck 30 mbar 30 mbar 30 mbar 30 mbar

max gasförbr. 820 gr/tim 1630 gr/tim 1500 gr/tim 2670 gr/tim

Ansl. gasolslang Ø 8 mm Ø 8 mm Ø 8 mm 3/4” rör

minsta vattentr. 0,5 bar 0,5 bar 1 bar 0,2 bar

mått (HxBxd)mm 650 x 250 x 250 760 x 350 x 250 679 x 370 x 213 765 x 400 x 275

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 modell. Beredaren 
höjer det inkommande vattnets temperatur med ca 25 grader vid 
fullt	genomflöde.	Skulle	det	inkommande	vattnets	temperatur	vara	
låg	kan	flödet	begränsas	och	därmed	kan	temperaturen	på	utgående	
vatten höjas ytterligare. 12 liters modellen har även en LED display 
som anger vattnets temperatur. En oisolerad avgasslang ingår som 
skall monteras på beredaren.

Art.nr 13-0950
Pris 4 250:-

Varmvattenberedaren dEVYL 17 för gasol
Tändning och 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 
skall användas. 

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 +58ºC. Beredaren avger en jämn vattentemperatur och 
gastillförseln	har	en	automatisk	reglering.	DEVYL	17	har	en	sluten	brännkammare	och	ar-
betar	med	balanserat	drag.	Med	hjälp	av	en	fläkt	(230V)	styrs	luften	till	förbränningen	och	
avgaserna evakueras. Varmvattenberedaren 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 gastill-
förseln finns en säkerhetsventil, om någon störning skulle uppkomma 
så	stängs	varmvattenberedaren	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. 

121Alla	priser	är	vägledande	exkl.	frakt.	Frakt	tillkommer	för	de	flesta	delarna	av	landet.
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Duschkabiner 
Sunwinds duschkabiner Round och Square levereras i hela 
element för snabbare montering. Alla duschväggar kommer 
som färdiga väggar och är enkla att montera ihop.

•	 Stilren	design	och	hög	kvalitet	–	hemma	eller	i	stugan!

•	 Tillverkat	i	6	mm	härdat	glas.

•	 Enkel	montering.

•	 Mått	Round:	80	x	80	eller	90	x	90	cm

•	 Mått	Square:	70	x	80	eller	80	x	80	cm

•	 Höjd:	195	cm

•	 Armatur,	slang	och	handtag	tillkommer.

•	 Öppning	endast	som	på	bilden.

•	 För	70	x	80	Square	ska	armaturen	placeras	på	70-väggen.		
 Väggen är på vänstra sidan och kan inte spegelvändas.  

•	 Löstagbar		front	för	enklare	montering	och	tillgång	 
 till avloppet.

•	 Bärande	konstruktion	i	rostfritt	stål.

•	 Upphöjd	kant	för	att	undvika	vattenspill	på	golv.

duschkabin round Easy 
80 x 80 x 195 cm 

Art.nr	671570	Pris	7	450:-

duschkabin round Easy 
90 x 90 x 195 cm 

Art.nr	671590	Pris	7	950:-

Duschkabin	Square	Easy	
70 x 80 x 195 cm 

Art.nr	671550	Pris	6	950:-

Duschkabin	Square	Easy	
80 x 80 x 195 cm 

Art.nr	671560	Pris	6	950:-
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DUSCHPAKET	OCH	TILLBEHÖR

Duschkabin Square med duschpaket 12 volt.

Påfyllingstank till dusch 20 ltr Art.nr 551440 Pris 1 585:-

Kopplingar	till	duschkabin	Art.nr	671311	Pris	335:-

43

1

duscharmatur  
rostfritt utförande  
till dusch round  
och	Square		

Art.	nr	671330	Pris	345:-

duschpaket för 12 volt till dusch  
Round	och	Square		
Innehåller:	Duscharmatur,	duschslang,	 
dränkbar 12 volts pump, 12 volts brytare  
och 30 liters vattenbehållare.

Art.nr	671108	Pris 1 295:-

duschpaket med fotpump till dusch  
Round	och	Square	
Innehåller:	Duscharmatur,	duschslang,	 
fotpump och 20 liters tank.

Art.nr	671208	Pris	3	295:-

Duschkabin Round med duschpaket med fotpumpe.

duschkran 2-grepps 
Duschhandtag och slang tillkommer. 

Art.nr	623206		Pris	785:-

omformare 230 volt till 12 volt, 3 ampere
Art.nr	602211	Pris	490:-
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Stugpump 230V/12V AGE 050 
En komplett pumpautomat för de större behoven. 
Den kraftiga pumpen på 230V strömförsörjs från 
batterierna med hjälp av en omformare på 1500W. 
Pumpautomaten är försedd med automattillslag som 
styr omformare och pump. Automattillslaget innebär 
att ingen onödig strömförbrukning pågår.

Art.nr	40-0500		Pris	6	485:-

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

1

2
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SHURflo	Aqua	King	tryckpump	15	ltr/min,	12V
Art.nr 40-2500  Pris 1 995:-

SW Vattenpump med tryckbrytare 12,5 ltr/min, 12V
En	prisvärd	budgetpump	som	klarar	de	flesta	vattenbehoven	 
i stugan. Levereras komplett med filter och anslutningar.

Art.nr	40-0460	Pris	995:-

Sugslang 7 meter
Komplett med bottenventil samt 1”  
slanganslutning till Stugpump.

Art.nr	40-0471		Pris	650:-

Vattenpump	Elegant	8	liter	–	dränkbar
Enkel och prisvärd pump 12V för färskvatten. 
Kapacitet 8 ltr/min.
Max 5 m lyfthöjd. Förbrukning 10-18W.

Art.nr 40-0400  Pris 195:-

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

SHURflo tryckvattenpumpar med filter

6

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 335:-

Vattenpump	OCEAN	19	liter	–	dränkbar	
En kraftfull och robust  färskvattenpump för 12V 
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 vat-
tenkälla för pumpning av vatten till cistern eller hydrofor. Pumpen kan 
drivas med både 12 eller 24V eller direkt från solpanel. Pumpen skall 
dessutom utrustas med elektrisk kabel, vattenslang och vajer med en 
längd som motsvarar avståndet mellan pump och lagringstank.
Kapacitet 136-212 ltr/min. Tryck 7,2 bar. Strömbehov 1,2-4Ampere. 
Max lyfthöjd ca 70 meter.
Anslutning ½’’. Mått 305 x 95(Ø) mm. Vikt 2,8 kg.

Art.nr 40-2000  Pris 14 950:-

Art.nr Kapacitet ltr/min Tryck bar Ström max Sug/lyfthöjd Anslutn mått mm Vikt kg

40-2400 10 3,1 4A 2,4/20 m ½’’ 197 x 127 x 112 2,5

40-2500 15 3,1 4A 2,8/30 m ½’’ 208 x 127 x 136 2,5

40-0460 12,5 3 7A 2,8/30 m ½’’ 200 x 125 x 100 1,9

40-0500 40 4 2,4A/230V 8/35 m 1’’ 380 x 250 x 470 8,8
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VATTENPUmPAr

Seaflo vattenpumpar är en ny serie tryckpumpar lämpliga för fritidssammanhang, till stugan, 
båten eller husvagnen. med dessa pumpar kan ett effektivt vattensystem byggas.

SeaFlo vattenpumpar

Art.nr Kapacitet ltr/min Tryck Ström A Sug/lyfthöjd Anslutn mått mm lxhxb Vikt kg

40-2600 11,5 4,2 6,0 2,5/30 m ½’’ 222 x 132 x 146 2,46

40-2700 20 4,2 8,0 2,5/30 m ½’’ 222 x 132 x 146 2,46

40-2800 12,5 2,4 4 2,5/30 m ½’’ 450 x 340 x 350 8,3

Vattenpump 12V och integrerad trycktank  
Integrerad	tryckpump	med	trycktank.	Ett	komplett	pumpsystem	
som genom den integrerade tanken minskar antalet starter med 
pumpen och därmed förlänger livslängden. Ger också ett jämnare 
och	stabilare	vattenflöde.	Låg	ljudnivå	och	ett	högt	vattentryck.	
Kan monteras både vertikalt och horisontellt.  
Kompakt konstruktion för enkel montering.
Tankvolym	5	liter	och	vattenflöde	12,5	liter.

Art.nr	40-2800		Pris	2	695:-

1

2

Seaflo tryckpump 12V
Kraftfulla	tryckpumpar	med	stort	flöde.	Finns	i	två	utförande	med	
11,5	liter	eller	20	liters	maximalt	flöde.	Pumparna	har	inbyggda	
tryckbrytare som startar pumpen när en vattenkran öppnas.  
Levereras med filter och 2 slangkopplingar.

SfdP1-030 11,5 ltr 12V
Art.nr	40-2600		Pris	795:-

SfdP1-055 20 ltr 12V
Art.nr 40-2700  Pris 995:-

Portabel trycktvätt för 12V Qc-12 
En idealisk lösning för tvätt av bilen, båten 
eller	husvagnen	med	tryckvatten.	I	stugan	
för bevattning eller rengöring. Portabel, 
ansluts till vattenkälla samt 12V försörjning 
av pumpen. Munstycke, 6 meter intagsslang 
samt monteringsverktyg ingår. Samtliga delar 
förpackad i rejäl och skyddande väska.

•	Max	tryck	7	bar

•	Vattenflöde	8,5	ltr/minut

•	Väskans	storlek	45	x	14	x	36	cm

•	Vikt	6,2	kg

Art.nr 40-2900   
Pris	1	695:-

3

Tekniska data Seaflo tryckpumpar

1

2

3

Nyhet!
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Varmvattenberedare 230 Volt
Praktisk varmvattenberedare på 9 liter, för dig
som har el men inget rinnande vatten.

•	Effekt	1650	W 
•	Termostat

Vatten fylls på  
från toppen,  
tappkran i botten.

Art.nr	256115	
Pris 1 175:-

Sunwind vattenkärl
25 liters kärl med tappkran. Vattenkokare som passar perfekt på ved-
spisen eller en vanlig gasolbrännare. Den är idealisk att smälta snö eller 
koka vatten i. Grytan är också lämplig vid matlagning t.ex att koka  
krabbor. Den dubbla botten håller hög temperatur på vattnet även långt 
efter att du har tagit grytan från plattan.  
Tappkranen	har	bra	flöde,	och	en	 
kulventil som förhindrar läckage.  
De robusta bärhandtagen gör  
grytan	lätt	att	flytta.

•	Kapacitet:	25	liter

•	Mått:	Diameter:	345	mm	 
 (415 mm totalt med handtag)  
	 Höjd:	270	mm

•	Material:	Rostfritt	stål,	 
 kopparkran

Art.nr 400020 
Pris 1 185:-

Tvättställskran 2-grepps, kromad
2-grepps kran i gjuten mässing.  
Höjd 15 cm.

Art.nr 48-3840 Pris 385:-

Kökskran 2-grepps, kromad
2-grepps kran i gjuten mässing.  
Höjd 25 cm.

Art.nr  48-3830 Pris 395:-

Tryckutjämningstank 
Komplett med väggfäste och anslutning  
för 10 mm slang.

Art.nr 49-0040 Pris 395:-

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

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:-

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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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:-
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VATTENrENiNG

Sunwind gravitationsfilter
Ett unikt vattenreningssystem som kan  
användas	i	alla	sammanhang:	I	stugan,	i	
hemmet, i båten eller husvagnen. Kräver 
varken ström eller tryckvatten. Sunwind 
Gravity är ett gravitationsfilter där du 
enkelt fyller vatten i den övre kammaren 
och därefter får gravitationen göra resten 
av jobbet. Via en tappkran i botten på 
systemet kan du få ut upptill 40 liter dricks-
vatten per dygn. Systemet är enkelt att 
montera och använda och drivs endast av
gravitationen. Filtret är i solitt utförande 
och	är	enkel	att	flytta	eller	transportera.	
Enkel att rengöra.

Observera att filterstavarna inte tål frost.

Specifikationer:

•	 Upp	till	40	liter	renat	 
 vatten per dygn med  
 två filterstavar.

•	 Filterbyte	efter	 
 2000 liter eller  
 6-12 månader  
 vid dagligt bruk.

•	 Utförande	i	 
 rostfritt stål.

•	 Mått:	Ø	22	x	48	cm.

Art.nr	681170	
Pris 3 450:-

Keramikstav till  
gravitationsfilter
Art.nr	681171	
Pris	695:-

Sunwind vattenintagsfilter
Sunwinds vattenreningssystem är utvecklat 
för att ge optimal förbrukarkvalitet. Syste-
met	består	av	flera	olika	komponenter,	som	
tillsammans ger en kompakt och en mycket 
effektiv vattenrenare. Alla komponenter är 
tillverkade av erkända, internationella till-
verkare och reningsegenskaperna är således 
bra dokumenterade. Vattenrenaren drivs 
endast av vattentryck, ström är därför inte 
nödvändigt. Systemet passar mycket bra till 
stugor där man önskar rena sitt förbruk-
ningsvatten. 

Observera att enheten inte tål frost och 
skall därför monteras på ett frostfritt ställe.

Specifikationer:

•	 1.500	l/h	vid	4	bars	tryck.
	 Minimum	tryck:	1	bar.

•	 Filterbyte	efter	100.000	-	150.000	liter	 
	 eller	ca.	var	12:e	månad	vid	dagligt	bruk.

•	 Monteras	på	vattenintaget.
 Levereras med ¾” invändig gänga.

•	 Mått	(BxDxH):	38	x	21	x	32	cm

Art.nr	681175	
Pris 8 950:-

filterset för intagsfilter
Art.nr	681176	
Pris	5	675:-

•	 Dålig	lukt

•		Dålig	smak

•	 Missfärgning

•	 Partiklar

•	 Jord

•	 99,99%	patogena	bakterier		
 (E. coli, salmonella, legio 
 nella, kolera, tyfus)

•	 99,99%	parasiter

•	 95%	klor

•	 98%	grumlighet

Gravitationsfilter och  
vattenintagsfilter  
avlägsnar:

regnvattenfilter för takrännor
Självrensande filter för rening av regnvatten från takrännor.  
Rensar bort löv samt annan förorening.

•	 Renar	effektivt	tack	vare	filter	i	rostfritt	stål.

•	 Filtret	är	självrensande	och	behöver	inget	underhåll

•	 Kan	användas	hela	året

•	 Ställs	enkelt	om	mellan	sommar	och	vinterdrift

•	 90	%	av	vattnet	tas	till	vara	tack	vare	den	stora	filterytan

•	 Kan	kopplas	till	stuprör	av	alla	storlekar

•	 Kan	även	användas	för	att	förhindra	överfyllning	av	regntank

•	 Mått:	Ø17	x	30	cm	 	
Art.nr	681520	Pris	1	350:-

127Alla	priser	är	vägledande	exkl.	frakt.	Frakt	tillkommer	för	de	flesta	delarna	av	landet.
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OUTDOOR

Sunwinds gasolgrillar är resultatet av många 
års erfarenhet med gasolprodukter i kombi-
nation med expertis från nordiska restaurang-
näringen.
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OUTDOOR LIVING

När du köper en gasolgrill från Sunwind, kan du vara säker att du köper hög kvalitet och bra 
funktionella lösningar. Grillarna har konstruerats och utvecklats av Sunwind för att uppfylla 
höga krav på den nordiska marknaden. Det innebär bl a att vi använder en typ av stål som 
bättre tål att stå nära kust och hav, samt högeffektiva brännare som håller effekten även i 
kallt klimat. Innovativa och miljövänliga lösningar är alltid i framkant vid utveckling av nya 
Sunwindprodukter.

Tre Sunwind grillfamiljer
Även om du vill ha en liten grill med stilren design, eller en 
stor grill med avancerade egenskaper och spännande design, 
hittar du den i Sunwinds grillsortiment. Sunwind erbjuder 
grillar i tre olika grillfamiljer. Grillarna skiljer sig från varan-
dra avseende design, funktion och specifikationer. Oavsett 
val av Sunwind-grill kan du ändå vara säker på att du köper 
kvalitet och produktegenskaper som ger god mat!

Sunwinds gasolgrillar är resultatet av många års erfarenhet 
med gasolprodukter i kombination med expertis från nordiska 
restaurangnäringen. Innovativa och miljövänliga lösningar 
står än idag i högsätet vid utveckling av nya produkter.

SMART
Sunwind SMART är små till mellanstora gasolgrillar med 
stilren och enkel design. De rostfria grillarna är tillverkade i 
rostfritt stål av högsta kvalitet, de svarta är pulverlackerade 
eller svartemaljerade. Grillarna har elektronisk tändning, och 
brännare i rostfritt stål. Grillgaller och plattor är i gjutjärn 
eller emaljerat stål. Grillarna har 1-4 brännare och ofta öppet 
stativ under grillen. Flera modeller har nedfällbara sidobord.

•	 Goda	produktegenskaper

•	 Enkel	och	stilren	design

•	 Låg	prisnivå

TREND
Sunwind	TREND	är	mellanstora	gasolgrillar	tillverkade	i	rost-	
fritt stål av högsta kvalitet eller svart emalj. Grillarna har 
individuell tändning i varje vred och brännare i gjutjärn. 
Grillgaller	och	plattor	är	av	gjutjärn.	TREND-grillarna	har	
dessutom vattenbad under brännarna som ger extra gott och 
saftigt	kött.	TREND-grillarna	har	3-4	brännare	och	är	alla	
utrustade med extra sidobrännare.  
Grillarna har skåp eller lådor i stativet.

•	 Vattenbad	för	saftigare	mat

•	 Trendig	design

•	 Hög	kvalitet

•	 Med	sidobrännare

•	 5	års	garanti	på	brännarna

OPAL
Sunwind	OPAL	är	stora	gasolgrillar	tillverkade	i	högsta	kva-
litet för lång hållbarhet. Grillarna har individuell tändning i 
varje vred. Grillgaller och plattor är i emaljerat gjutjärn. Alla 
OPAL-grillar	är	utrustade	med	extra	sidobrännare,	vissa	även	
med infrabrännare i bakkant. Grillarna har 4-7 brännare i 
gjutjärn eller rostfritt stål. Grillarna har skåp och/eller lådor 
i	stativet.	OPAL	Gasolgrillar	har	ett	10-årigt	garantiprogram!

•	 Goda	produktegenskaper

•	 Exklusiv	design

•	 Hög	kvalitet

•	 Med	sidobrännare	och	 
 andra tilläggsfunktioner

•	 Stor	grillyta	

•	 10	års	garantiprogram
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TERRASSVÄRMARE

Terrassvärmare
Sunwind terrassvärmare förlänger din trädgårds-
fest. Terrassvärmaren ger en behaglig värme som 
gör att man kan njuta utomhus även under kyliga 
kvällar. Sunwinds terrassvärmare fungerar lika bra 
på uteserveringar som hemma i trädgården. 

Terrassvärmare Svart  
Terrassvärmaren är utrustad med rostfri 
brännare och piezotändning. Tändsäkringen 
stänger av gasoltillförseln om flamman slock-
nar. Den mycket effektiva brännaren täcker  
ett	område	på	ca	20	m2.

•	Värmeeffekt:	upp	till	11	kW

•	Mått:	H:	225	x	Ø:	75	cm

•	Gasolförbrukning:	850	g/h	(vid	max)

•	Regulatorset	(reduceringsventil	 
	 och	slang	ingår)	

Art.nr 420110 Kr 2 390,-  

Terrassvärmare Bordsmodell Svart
Terrassvärmare för placering på ett bord. Gasolflas-
kan placeras ex vis under bordet. Den ger en trivsam 
värme i en behaglig höjd för alla som sitter runt 
bordet.

•	Med	tippskydd	och	tändsäkring

•	Värmeeffekt:	upp	till	3	kW

•	Vikt:	6,2	kg

•	Mått:	Ø	51,8	x	92	cm

•	Svart	utförande

•	Regulatorset	ingår

Art.nr 420135  Kr 1 590,- 

Tower Heater Svart
Tower	Heater	är	en	elegant	 
fackel-/terrassvärmare med le-
vande	flambild.	Tower	Heater	 
är mycket dekorativ när det  
börjar skymma och den avger  
dessutom värme. Tillverkad i  
svartemaljerad stålplåt och  
härdat glas. Med tippskydd, tänd-
säkring och sluten brännare

•	Sluten	brännare

•	Värmeeffekt:	upp	till	4,9	kW

•	Gasolförbrukning:	max	314	g/h

•	Med	tippskydd	och	tändsäkring

•	Tillverkad	i	svartemaljerat	stål

•	Härdat	glas

•	Mått:	H:	190	x	Ø:	42	cm

•	Regulatorset	(regulator	och 
	 slang)	ingår

Art. nr 420130  Kr 3 690,- 

Se överdrag till alla terrass-
värmare	på	sid	145.

Sunwind Utespis
Utespis som skapar varm och skön stämning kyliga 
dagar eller sena sommarkvällar. Tillverkad i rostfritt 
stål och svart emalj, som tål hög värme.

•	Vikt:	10,8	kg

•	Mått:	Ø:	78	cm	x	H:	95	cm

Art.nr 420270  Kr 1 190,-

O
U

TD
O

O
R

 L
IV

IN
G



131Alla priser är vägledande exkl. frakt. Frakt tillkommer för de flesta delarna av landet.

INfRA TOwER

Vackra terrassvärmare för utomhusbruk året runt. Terrass-
värmarna är utrustade med högeffektiva kolfiberelement, 
som värmer de personer som sitter eller står i närheten av 
värmaren.  Med denna värmare slipper du ”elda för krå-
korna” då den enbart värmer upp de som står eller sitter i 
närheten. Värmarna är mycket dekorativa och har även en 
praktisk litet glasskiva högst upp. LED-belysningen under 
bordet gör det extra stilfullt (ej bordsmodell 75).

Produkt Art.nr. Effekt Elsladd Mått bord Ø Mått fot Ø Mått: Vikt Pris

Infra	Tower	65 421240 1200	W 4 meter 32	cm 28 cm 32	x	32	x	65	cm 8,8 kg 1	390,-

Infra	Tower	85 421250 1600	W 4 meter 40	cm 28 cm 40	x	40	x	85	cm 9,3	kg 1	890,-

Infra	Tower	75	m/bord 421275 1600	W 4 meter 70	cm 40	cm 70	x	70	x	75	cm 16,2	kg 2	990,-

Infra Tower 65Infra Tower 85 Infra Tower 75 m/bord

Modell	65	är	den	lägre	varianten	och	kan	t	ex	stå	under	ett	terrassbord	för	att	
värma	benen	på	sena	sommarkvällar.	Modell	85	kan	vara	både	det	perfekta	bordet	
för drinken, men har också en höjd som gör det praktisk att samlas runt, sommar 
som	vinter.	Infra	Tower	85	är	utrustad	med	IR-sensor	som	känner	av	människor	
och slås på när man kommer i närheten, och av när man går därifrån.  
Infra	Tower	75,	har	en	större	bordsskiva	(Ø	70	cm),	vilket	gör	 
att du även kan använda det som ett vanligt terrassbord. 
Denna modell levereras med fjärrkontroll.

fackla för lampolja 
•	 Mått:	Ø	63x1640	mm	

•	 Balkongfäste,	extra	veke	medföljer

•	 Delbar	pinne

•	 Rostfri

•	 Med	LED-belysning	(modell	65	+	85)

•	 Bordsskiva	i	härdat	glas

•	 Stabil	fot	i	rostfritt	stål

•	 Med	tippskydd

•	 IP24-godkänd

Art.nr 224030 Kr 235,-  

Sunwind Infra Tower 230V

Tips :
Infra	Tower	65	passar	perfekt	under	 

ett terrassbord, ypperligt för de  
som fryser om benen!

131Alla priser är vägledande exkl. frakt. Frakt tillkommer för de flesta delarna av landet.
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Dekorativ gasolbrasa för utomhusbruk som skapar en varm 
atmosfär i trädgården, på terrassen, eller på uteserveringar. 
förutom en öppen spiseld ger den en värmeeffekt på hela 
8,5 kw. Brasan har fyra hjul samt handtag på baksidan, 
vilket gör den lätt att flytta. Glaset är härdat. Keramisk 
ved bidrar till en trevlig atmosfär. Gasolflaskan får plats i 
skåpet under brasan.

Firenze Gasolbrasa

Gasolbrasa firenze TB-4
•	Mått:	54	x	58	x	129	cm

•	Effekt:	upp	till	8,5	kW

Art.nr 420220  Kr 5 390,-

Gasolbrasa firenze TB-5
•	Mått:	78	x	45	x	129	cm		

•	Effekt:	upp	till	8,5	kW	

Art.nr 420225  Kr 6 790,-

Se	överdrag	till	Firenze	på	sid	145.

GASOLBRASA

Gasolbrasa firenze TB-6
•	Mått:	46	x	82	x	129	cm

•	Effekt:	upp	till	8,5	kW

Art.nr 420230  Kr 7 590:-
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EN SUNwIND GASOLGRILL

En Sunwind gasolgrill
Valet av gasolgrill är beroende av 
många kriterier: Pris, kvalitet, säker-
het, effekt, funktion och design  
ingår i dessa. Det viktigaste  
är kanske att grillen har  
hög effekt och att maten  
blir god. Dessa kriterier är  
självklart tillvaratagna av  
varje Sunwind gasolgrill.

 Brännare 
Den viktigaste egenskapen hos en brännare, förutom hög  
kvalitet och hållbarhet, är flödet av jämn och bra värme.  
Rostfria brännare levererar jämn värme och har en god kvalitet,  
de har dock en något kortare livslängd än en gjutjärnsbrännare,  
som anses vara den mest hållbara brännaren på marknaden,  
i kombination med mycket goda värmeegenskaper.

 Värmefördelningsplåt/-platta 
Värmefördelningsplattorna	ligger	ovanför	brännarna	och	gör	att	 
fettet inte droppar rakt ner på brännaren, och därför undviks risken 
för uppflamning. Det skapas också ett rök-os när fettet träffar  
plattan,	som	ger	den	karakteristiskt	goda	grillsmaken.	Värmefördel-
ningsplattorna sörjer också för en jämnare spridning av värmen.

 Lock och handtag  
Lock	är	en	stor	fördel	när	man	grillar,	och	en	förutsättning	för	grill-
ning	med	indirekt	värme.	En	gasolgrill	med	dubbelt	lock	är	en	fördel	
för att undgå missfärgning på det yttre locket. Rejäla handtag som 
inte blir varma är en självklarhet

 Grillgaller och stekplattor  
Alla Sunwind gasolgrillar levereras med grillgaller och/eller stekplatta 
i gjutjärn eller emaljerat gjutjärn/stål. Gjutjärn tål hård behandling 
och har den längsta livslängden. Gjutjärn lagrar också mycket värme, 
något som gör att gallren inte blir kalla när en kall biff läggs på.

 Vattenbad/Aroma Steam 
Grillarna i Trend-familjen är utrustade med vattenbad under brännarna 
för	att	ge	ett	saftigare	grillresultat.	Vattenbadet	fungerar	samtidigt	
som en fettuppsamlare. Övriga grillar är utrustade med en separat 
fettuppsamlingsbricka/-plåt under brännarna.

 Termometer 
Alla Sunwindgrillar är utrustade med termometer i locket. Detta ger 
en god kontroll på värmen i grillen som kan variera något med väder 
och vind.

 Värmehylla 
Med värmehyllan kan du hålla färdiggrillad mat varm. Samtidigt är det 
en bra plats för köttet att ”vila” innan servering.

 Tändare och brytare  
Alla Sunwindgrillar är utrustade med elektronisk tändning eller Piezo-
tändning. I Trend- och Opal-familjen är varje brännare/vred utrustade 
med egen tändning.

 Ram/stativ/underrede 
En	solid	och	stadig	ram/stativ	är	viktigt	vid	val	av	grill.	Sunwinds	
grillar får du antingen som öppen, med skåp, eller med praktiska  
och snygga lådor för förvaring av grilltillbehör. Under sidobordet  
finns upphängningsanordning för gasolbehållare.

 Hjul  
Alla grillar är utrustade med hjul som gör grillarna enkla att flytta. 
Hjullås	är	en	självklarhet	på	alla	Sunwind	gasolgrillar.
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Kva l i te t
När	du	köper	en	Sunwind	gasolgrill	kan	du	vara	säker	på	

att du köper god kvalitet. Slitdelar är i bästa hållbara ma-

terial.	Var	medveten	om	att	det	finns	många	typer	av	stål	

på	marknaden	och	att	alla	typer	inte	är	rostfritt	stål.	Vissa	

typer av stål tål t.ex. havsluften bättre än andra typer.

Säkerhet
Alla	Sunwinds	gasolgrillar	är	CE-godkända	av	Dansk	Brand-	

och Sikringsinstitutt och uppfyller allra högsta grad av 

säkerhet. Grillarna levereras med gasolregulator och slang 

av bästa kvalitet.
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Tips :
Kontrollera om grill-leverantören lagerför  

reservdelar, vid valet av gasolgrill. Förr eller 
senare måste delar, som brännare och  

grenrör, ersättas. Sunwind lagerför  
reservdelar till alla grillmodeller.

Fakta om gasolgrill 
- vad ska jag välja?
Det finns otaliga sorters gasolgrillar och de varie-
rar mycket i både utseende, pris och kvalitet.  
En förstagångs-köpare kommer förmodligen 
betona design och pris starkast. Men kom ihåg 
att kvalitet och funktionella lösningar är lika 
viktiga. Grillytan, effekt på brännare, kvalitet på 
material och materialets förmåga att bibehålla 
värme är några bland de viktiga kontrollpunkter 
du ska överväga inför valet av en gasolgrill. 

Brännare
Brännare	levereras	som	regel	i	rostfritt	stål	eller	gjutjärn.	Det	
finns olika typer inom dessa kategorier. Det viktigaste med en 
brännare	är	att	den	ger	jämn	och	hög	värme.	Effekten	på	brän-	
narna	är	lätta	att	jämföra	för	dig	som	konsument.	En	allmän	
regel,	är	att	effekten	bör	ligga	över	3	kW	per	brännare.	Avståndet	
mellan brännare och grillgaller är också viktigt, ett för stort 
avstånd ger dålig effekt, medan ett för litet avstånd ger ojämn 
värmefördelning.

Gjutjärnsbrännare
Gjutjärn behåller värmen bättre än stål och gjutjärnsbrännare ger 
jämnare värme. Du kan komma att se ytrost, men det tar lång tid 
innan brännaren rostar sönder. Gjutjärn är ett dyrare material än 
stål och du hittar sällan dessa brännare på de billigare grillarna. 
Sunwind levererar samtliga Trend- och Opal-grillar med brännare  
av gjutjärn och har dessutom en förlängd garanti på dessa. 

Rostfria brännare
Rostfria brännare ger också bra värme, men har något kortare  
livslängd än en gjutjärnsbrännare. På grund av salt och fett i  
livsmedel, kommer en rostfri brännare så småningom att rosta.  
Var	även	medveten	om	att	det	finns	flera	kvaliteter	av	rostfritt	 
stål. Alla våra Smart-grillar levereras med rostfria brännare.

Gjutjärns- 
brännare

Brännare	i	rost- 
fritt stål
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Värmefördelningsplåtarna	ligger	ovanför	brännarna	och	skall	se	till	
att fett inte droppar ner på brännaren, vilket minimerar risken för 
uppflamning. Det skapas också ett os när fettet träffar plattan, som 
ger	den	karaktäristiska	goda	grillsmaken.	Värmefördelningsplåtarna	
ger	också	en	jämnare	spridning	av	värmen.	Värmefördelaren	kan	
vara gjord av rostfritt stål, keramiska briketter, lavastenar eller 
porslinbelagt	stål.	Lava	och	keramiska	briketter	var	vanligt	i	de	
tidiga gasolgrillarna, men är inte vanligt längre. De absorberar en 
hel	del	fett,	och	måste	vändas	eller	bytas	ut	regelbundet.	En	värme-
spridare i rostfritt stål, kommer att hålla längre än emaljbelagda, 
men	tänk	på	att	båda	kommer	att	rosta	med	tiden.	När	de	blivit	
genomrostade, måste de bytas ut. 

Grillgaller och grillplatta
Grillgaller finns i olika kvaliteter, sorter och varianter. Det vanlig-
aste materialet är förkromat eller emaljerad stål, rostfritt stål eller 
gjutjärn	(med	eller	utan	emalj).	Stål	är	ett	mindre	dyrbart	material	
än	gjutjärn	och	finns	oftast	i	billigare	grillar.	Emaljerat	stålgaller	
är att föredra av stålgallren eftersom de har längre hållbarhetstid 
än förkromade. Rostfritt stål tål mer, och är ofta utförda i ett lite 
tjockare gods. Tjocklek och vikt hos gallret kan ofta vara en indika-
tion på hållbarhet. Men kom ihåg att även rostfritt stål rostar, så 
det är bra med rengöring. Rostfria galler finns i runda, platta och 
V-formade	galler.	På	sid	145	kan	du	läsa	om	Grill	Stream,	speciellt	
V-formade	galler	i	två	lager	för	att	undvika	uppflamning.	Du	får	
dessutom hälsosammare mat, då fettet dräneras från grillgallret. 

Gjutjärn eller emaljerat gjutjärn är material som behåller värmen 
väldigt bra och är därför lämplig för stekning och grillning av mat. 
I praktiken innebär detta att grillgallret håller värmen och inte 
svalnar så fort du lägger på en kall köttbit. Därigenom får du lätt- 
are en läcker stekskorpa och behåller köttsaften inne i köttet..  

Material i stativ, ramverk 
och lock
Locket	är	en	stor	fördel	när	du	grillar.	Det	är	en	förutsättning	för	
att	grilla	med	indirekt	värme.	En	gasolgrill	med	dubbla	lock	är	
nödvändigt för att undvika missfärgning av det yttre locket vid 
användning.	Bra	handtag	som	inte	blir	heta	är	en	självklarhet.	En	
solid och robust ram är viktigt vid val av grill. Sunwinds gasolgrillar 
har antingen en öppen vagn, skåp eller lådor för praktisk förvaring. 
Under sidobordet finns en krok för upphängning av gasolflaska.

Färgade	grillar	är	oftast	pulverlackerade	eller	emaljerade.	Huvud- 
regeln är att locket bör vara emaljerat för att motstå påfrestningar 
från värme, resten av grillen kan gärna vara pulverlackerad, detta 
ger en mattare yta än emaljen. 

När	det	gäller	grillar	av	rostfritt	stål,	tillverkas	de	i	olika	stålkvali-	
teter. De billigaste grillarna innehåller vanligtvis en billigare typ 
av stål som kommer att rosta lättare. På dagens grillmarknad är 
de	vanligaste	typerna	av	stål	sk	430-stål	(dagligt	tal	borstat	stål)	
och	443-21CT-stål,	som	är	dyrare	och	betydligt	bättre	stål.	Om	du	
har en grill som skall stå nära vatten, bör du se till att grillen är 
tillverkad	av	en	god	kvalitet	av	rostfritt	stål.	En	lägre	stålkvalitet	
kommer att ha ett mindre motstånd mot rost. Trend- och Opal-
grillarna är tillverkade i bästa rostfria stålkvalitet och/eller emalj.

Gjutjärn är bäst att laga mat på, nackdelen att de lätt blir rostfär-
gade om de inte behandlas på rätt sätt. Tricket är att rengöra dem 
regelbundet med en stålborste och pensla med olja efter använd-
ning. Med de emaljerade gjutjärnsgallren undviks detta problem, 
men det är viktigt att se till att du inte gör hål eller sprickor i 
emaljen med en grillspade eller skrapa. Även om ett gjutjärnsgaller 
kommer att få ytrost har de vanligtvis betydligt längre livslängd än 
ett stålgaller. 

Värmefördelare

Gjutjärnsplatta

Emaljerat	stålgaller

GRILLSKOLAN
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kan	endast	uppnås	med	grillning	på	galler.	När	maten	grillas,	
droppar vätska ner på brännaren eller värmeskölden och när 
fettet träffar värmesköldarna bildas ånga som stiger uppåt och 
omsluter maten - detta ger den unika smaken. Den här metoden 
lämpar	sig	bäst	för	mört	kött,	och	fisk.	När	du	grillar	grönsaker	
kan man med fördel lägga dom i en grillkorg eller ett foliepaket, 
tillsammans med lök, vitlök, färska kryddor och saften av citron. 
Lägg	foliepaketet	på	grillplattan	på	medelhög	värme	och	vänd	
paketet några gånger under tiden du grillar.

• Grilla på stekplatta
Stekplattan är snabb och enkel att använda och mest lämpa för 
att laga mat med högt fettinnehåll, t ex sådan mat som man 
normalt tillagar i vanlig stekpanna på spisen. För att tillaga den 
perfekta biffen; pensla köttbiten med oliv- eller matolja. Undvik 
att spilla olja direkt på stekplattan som annars kan få oljan 
att	brännas	vid.	Förvärm	stekplattan	på	full	effekt	i	ca	5	min.	
Stek	biffen	i	2-3	min	på	varje	sida.	Efter	användning	bör	alltid	
ev matrester skrapas bort från stekplattan. För att förhindra 
uppkomsten av rost, kan plattan smörjas in med lite olja efter 
användning. Stekplattan är också idealisk till att steka ägg eller 
bacon en söndagsmorgon, eller till stekning av grönsaker och 
andra tillbehör. 

• Värmehylla
När	du	grillat	köttet,	låt	det	vila	i	ca	10	minuter	innan	serve-
ring, för att uppnå bäst spridning av safterna i köttet och där-
med	den	bästa	smaken.	Värmehyllan	är	då	idealisk	att	använda.	
Värmehyllan	är	också	utmärkt	att	hålla	färdiglagad	mat	varm,	
när	du	förbereder	eller	tillagar	andra	rätter.	Värmen	stiger	från	
grillgallret och ger ett varmt ställe för mat, ex vis majskolvar 
eller bakad potatis i folie.

• Sidobrännaren
Nästan	allt	som	kan	tillagas	på	spisen	i	köket	kan	också	till-
lagas på en sidobrännare på grillen. Du kan använda en wok, 
stekpanna eller kastrull för att tillreda kokt potatis, grönsaker 
eller sås. Det bästa av allt är att du kan tillaga all mat på ett 
enda ställe och därmed slippa springa mellan köket och terras-
sen.	Efter	användning	tvättar	du	rent	runt	sidobrännaren	med	
en fuktig trasa, doppad i lite ättika. Rengöringsmedel kan också 
användas, bara det inte innehåller slipmedel. 

Grillmetoder
Det finns två huvudmetoder för att laga mat på  
en grill: direkt grillning och indirekt grillning.

• Indirekt grillning
När	mat	grillas	indirekt,	används	grillen	ungefär	som	vanlig	ugn.	
Maten läggs i mitten på grillen, med mittbrännaren avstängd. De 
yttre brännarna skall vara på och locket stängt. Indirekt grillning 
lämpar sig bäst för större och hela köttstycken som grillas i mer 
än	25	min.	Köttet	grillas	av	cirkulerande	värme	genom	att	värme	
reflekteras från grillens lock och sidor. På så sätt undgår man att 
fett och köttsaft droppar ner och ger uppflammande lågor. Den här 
metoden rekommenderas till stekning, bakning, långsam grillning 
och	vid	användning	av	roterande	grillspett.	En	stektermometer	
rekommenderas, särskilt vid stekning av stora köttstycken. 

• Direkt grillning
Direkt grillning är det mest traditionella sättet att grilla på, där 
värmen kommer från en källa direkt under maten. Direkt grillning 
har den högsta effekten och lämpar sig bäst för grillning av korv 
och kött i skivor som ska få en stekskorpa samtidigt som köttet 
blir genomstekt. Om du önskar bryna köttet extra, kan du till en 
början grilla utan lock för att därefter stänga locket igen. Då 
reduceras också risken för uppflammande lågor och bränt kött. 
Alternativt kan köttet läggas på folie eller på en stekplåt som 
samlar upp fettet.

• Kombination av direkt och indirekt grillning
En	kombination	av	bägge	metoderna	kan	med	fördel	användas,	och	
rekommenderas speciellt vid grillning av tjocka köttstycken eller 
fisk.	Låt	maten	grillas	med	direkt	grillning	en	kortare	tid	på	bägge	
sidor,	sänk	temperaturen	och	stäng	locket	i	3-4	minuter.	

• Grilla på grillgaller
Det finns inget som kan jämföras med smaken av grillad mat 
och det är grillningen på galler som är det egentliga skälet till 
att det “vattnas i munnen”. Den karakteristiska “rökta” smaken 

Utnyttja möjligheterna 
grillen ger dig
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Underhåll av gasolgrillen
En gasolgrill bör hållas fri från smuts och fett för 
att inte försämras. Ytan kräver ungefär samma be-
handling som en bil för att det inte skall komma 
att rosta och bli ful.. 

Tvätta grillen regelbundet med varmt såpvatten. Smörj gärna in den 
med ett tunt lager av syrafri olja lite då och då. Symaskinsolja eller 
vapenolja är mycket lämpliga för detta ändamål. Ta bort överflödigt 
fett från insidan av grillen regelbundet, med en plast- eller träskra-
pa, ta bort grillgaller, stekplatta och brännarna före rengöring. På 
rörliga delar såsom gångjärn, hjul, skruvar och dörrar kan du med 
fördel	smörja	med	smörjmedel	(universalspray).	Grillen	förvaras	bäst	
med	överdrag,	t	ex	ett	Sunwind	grillöverdrag.	Vid	tecken	på	ytrost	
bör grillen rengöras. Rostfritt är en term för en stålkvalitet, och det 
är en vanlig missuppfattning att materialet absolut inte kan rosta. 
Vissa	kunder	upplever	det	som	att	ytan	oxiderar	(rostar).	Rostfritt	
stål har en betydligt högre motståndskraft mot oxidering än andra 
ståltyper. Anledningen till detta är att krom bildar en kromoxidfilm 
på ytan och skyddar det underliggande stålet från oxidation. Filmen 
är delvis självläkande och det kan återbildas där stålet är skadat. 
Detta innebär att produkter som tillverkas i detta material har lång 
livslängd. Om du vill bibehålla den blanka ytan på rostfria produkter 
måste man vara noggrann med rengöringen och helst smörja in med 
ett tunt lager syrafri olja minst en gång under säsongen.

• Brännarna
I dagligt bruk räcker det med att låta gasolgrillen stå på med 
full	effekt	i	5	min	efter	avslutad	matlagning,	för	att	bränna	bort	
överflödigt fett. Men också brännarna kan kräva lite extra under-
håll	då	och	då.	Ta	ur	brännarna	från	grillen	(se	bruksanvisningen),	
och skura dessa rena med hjälp av en stålborste. Se till att hålen i 
brännarna är öppna och fria från smuts och sot. På modeller med 
brännare i gjutjärn, är det klokt att smörja in dessa med matolja ett 
par gånger under säsongen.

• Behandling av grillgaller/-platta i gjutjärn
Tvätta grillgallret/plattan med vatten som innehåller ett milt 
rengöringsmedel för att avlägsna fett och oljerester som fortfarande 
kan sitta kvar sedan tillverkning. Smörj in gallret/plattan ovan- 

och undersidan med matolja. Sätt in 
grillgallret/-plattan i grillen, 
starta grillen och ställ in den 
på	låg	värme	i	15-20	minuter	
för att bränna bort de rester 
som kan finnas kvar från tillverkning, 
samt för att få oljan till att tränga in 
ordentligt i gjutjärnet. Gjutjärnsgaller 
kan med fördel brännas av på hög värme 
i	ca	10	minuter	efter	varje	gång	du	gril-
lat. Matrester och sot avlägsnas lättast 
med stålborste. Passande grillborstar kan 
köpas hos din lokala återförsäljare.  
OBS: gjutjärnsgaller skall smörjas in med 
olja efter användning om grillen inte 
kommer att användas under lång tid. Om 
detta inte görs, kommer det snabbt att 
skapas en rostbeläggning på ytan.

• Behandling av galler  
av porslin, teflon eller  
emaljerat gjutjärn
Tvätta rent gallret med milt såpvatten före första användningen. 
Används aldrig stålborste, stålull eller andra slipmedel för att 
rengöra	gallret.	Livslängden	på	gallret	maximeras	om	det	tvättas	
rent efter varje gång de använts och/eller bränns rent från fett och 
rester efter varje gång du använt grillen.

• Kontrollera gasoltillförseln
Gasolslangen bör bytas vartannat år, du kan kontrollera tätheten i 
kopplingarna genom att smörja in slangen med såpvatten medan 
grillen är i bruk. Om bubblor bildas bör slangen omedelbart bytas 
ut. Du kan också köpa speciell läckagespray, men vatten och såpa 
alt diskmedel har samma effekt. Gör denna kontroll vid samtliga 
anslutningspunkter,	vid	gasoltuben	och	vid	själva	grillen.	Böj	även	
slangen	och	kontrollera	om	du	kan	se	några	sprickor.	När	du	byter	
gasolflaska bör du också tänka på att kontrollera tätheten på kopp-
lingen. Gasol är inte luktfri och känner du doften av gasol skall du 
omedelbart stänga av gasoltillförseln och byta slang.

Rengör grillen efter användning, vänta inte tills nästa gång 
du använder den. Låt grillen gå på full styrka efter att maten 
lagats klart, du kommer då att bränna bort fett och smuts från 
brännare och galler. Det är också bra att använda en grillborste 
för att skrubba bort resterna från grillen. Grillgallret måste 
rengöras från tidigare matupplevelser. En stålborste är effektiv 
för rengöring med vatten och tvål. Det finns många speciella 
borstar för att rengöra grillen med.

Grillgallret kan du mycket smörja in med olja, så att maten inte 
bränner fast. Detta görs enklast med en grillpensel med långt 
skaft. Eller så kan du pensla steken med olja för att förhindra 
att den bränner fast. Använd aldrig en sprayolja på het grill, då 
gaserna i dessa produkter snabbt fattar eld.

Rengör grillen!
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Smart Michigan
Perfekt grill för balkongen, utflykten och picknick. Grillen är utrustad med avtagbara ben 
och kan lätt placeras på ett bord eller på marken. Sidoborden kan enkelt vridas in i grillen 
och	benen	är	lätta	att	ta	av.	Grillen	kan	användas	med	vanlig	gasolflaska	P6/P11	(regulator	
säljs	som	tillbehör)	eller	kopplas	till	en	gasolbox	(regulator	medföljer).	Grillen	är	tillverkad	i	
rostfritt stål och grillgaller i mattemaljerat gjutjärn. Piezotändning i vredet gör tändningen 
av grillen enkel.

•	 Lätt	att	ta	med	sig	på	utflykt,	ihopfällbar

•	 Kan	anslutas	till	gasolbox	eller	gasolflaska

•	 Högsta	rostfria	stålkvalitet

Smart Garda

Smart Michigan

Brännare:	1	rostfri	stålbrännare

Grillgaller:	Gjutjärn

Effekt:	3,5	kW	

Mått	BxDxH:	 
105,7	(61)	x	46	x	41	cm

Art.nr. 441069  Kr 1 590,-

Smart Garda 3000

Brännare:	3	rostfria	stålbrännare	

Grillgaller:	Emaljerat	stål

Effekt:	10,5	kW	

Mått:	BxDxH:	135	x	60	x	112	cm

Art.nr. 440805  Kr 3 190,-

Smart Garda 4000

Brännare:	3	rostfria	stålbrännare	

Grillgaller:	Emaljerat	stål

Effekt:	14	kW	

Mått:	BxDxH:	143	x	60	x	112	cm

Art.nr. 440833  Kr 3 490,-

Garda,	med	3-	eller	4	brännare	är	eleganta	gasolgrillar	i	modern	svart	design.	Grillarna	har	
stora hjul som gör dem lätta att flytta runt. Detaljer i rostfritt stål ger dem ett elegant 
utseende.	Grillarna	har	en	stor	grillyta	och	galler	i	emaljerat	stål.	Brännarna	är	i	rostfritt	 
utförande, och det är individuell piezotändning i varje vred. 

•	 Tidsenlig	svart	design

•	 Stor	grillyta

•	 Stora	hjul	för	enkel	flyttning

Tips :
Om du grillar på hög temperatur, bör du  
använda	en	lätt	olivolja	(lätt	avser	smak,	 

inte	fettinnehåll).	Virgin	olivolja	är	mycket	 
lämplig till dressing, då den har mycket  

smak, men tappar mycket av aromen  
om	den	upphettas	över	60°C.
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Smart Minnesota

GRILLSORTIMENT

Smart Minnesota 4000

Brännare:	4	rostfria	stålbrännare	

Grillgaller/-platta:	Emaljerat	stål

Effekt:	12,6	kW

Mått	BxDxH:	135	x	64	x	117	cm

Art.nr. 440835  Kr 3 650,-

Minnesota är en elegant 4-brännargrill i svart och rostfritt utförande. Stora hjul för enkel för- 
flyttning. Grillen har nedfällbara sidobord, vilket innebär att den lätt kan ”packas ihop”. Minnesota 
har en modern design med skåp i underredet för praktisk förvaring av grilltillbehör och annat. 
Brännarna	är	i	rostfritt	utförande	och	grillgaller/-platta	är	i	emaljerat	stål.	Minnesota	har	indi-
viduell piezotändning i varje vred.

•	 Nedfällbara	sidobord

•	 Tidsenlig	i	svart	och	rostfritt

•	 Med	skåp	i	underredet

•	 Piezotändning	i	varje	vred

Smart Kansas
Kansas är en 4-brännargrill i verkligen stilfull design. Designern har hämtat inspiration från den 
moderna köksbänken och har valt en genomgående linje mellan sidoborden. Grillen är producerad 
i	svart	med	detaljer	i	rostfritt.	Brännarna	är	i	rostfritt,	grillgaller	och	stekplatta	i	gjutjärn.	 
Individuell tändning i varje vred gör 
grillen lätt att tända.  

•	 Modern,	stilfull	design

•	 Piezotändning	 
 i varje vred

•	 Goda	grillegen- 
 skaper ger ett  
 gott resultat

Smart Kansas 4000

Brännare:	4	rostfria	stålbrännare	

Grillgaller/-platta:	Gjutjärn

Effekt:	14	kW	

Mått	BxDxH:	152	x	60	x	116	cm

Art.nr. 441041  Kr 4 990,-
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Tips :
Infrabrännaren på Opal Master kan användas  

tillsammans med roterande grillspett  
(art.nr.	441043)	-	en	spännande	grillmetod	 

du	kan	läsa	mer	om	på	sidan	146.

En	elegant	grill	i	svart	design,	med	stilfulla	rostfria	detaljer.	Trend	Style	har	3	brännare	och	
sidobrännare.	Brännarna	är	i	gjutjärn	och	har	hela	5	års	garanti.	Grillgaller	och	platta	i	gjutjärn.	
Grillen har ett praktiskt förvaringsskåp i underredet. Trend Style har individuell piezotändning i 
varje vred.. 

•	 Med	vattenbad

•	 Stilfull	design

•	 5	års	garanti	 
 på brännare

•	 Med	sidobrännare

Trend Style
Trend Style Black 3000

Brännare:	3	gjutjärnsbrännare	 
+	sidobrännare

Grillgaller/-platta:	Gjutjärn

Effekt:	14	kW	

Mått	BxDxH:	134	x	60	x	116	cm

Art.nr. 441105  Kr 4 590,-

Tips :
När	du	följer	recept	och	anvisningar,	tänk	på	att	
rekommendationer om koktider och temperaturer 
är tänkta som vägledning. Omständigheter kan 

innebära att du måste variera tid och  
temperatur.	Vind,	väder	och	 

utetemperatur kan bl a påverka  
grillresultatet.

140
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Opal Elegance 
Opal	Elegance	är	en	snygg	grill	i	rostfritt	utförande.	Grillen	är	producerad	i	högsta	rostfria	
stålkvalitet	för	lång	livslängd.	Fyra	brännare	i	gjutjärn	+	sidobrännare.	Grillgaller	och	platta	 
är i emaljerat gjutjärn. Grillen har individuell piezo- 
tändning i varje vred och är därför enkel att tända.  
Opal	Elegance	har	tio	års	garantiprogram	 
i likhet med övriga Opalgrillar.  

•	 Goda	grillegenskaper

•	 10	års	garantiprogram

•	 Stor	grillyta

•	 Bästa	rostfria	stålkvalitet

Opal Elegance Silver 4000

Brännare:	4	gjutjärnsbrännare	 
+	sidobrännare

Grillgaller/-platta:	Emaljerat	
gjutjärn

Effekt:	15	kW	

Mått	BxDxH:	152	x	60	x	116	cm

Art.nr. 451010  Kr 6 490,-

Opal Master
Med hela sex brännare kan du grilla till hela vänskapskretsen eller familjen. Grillen ger också 
möjligheter	för	indirekt	grillning	av	stora	köttstycken.	Master	703	har	utöver	sex	brännare,	även	
sidobrännare	samt	en	infrabrännare	i	bakkant	för	grillspett	eller	rotisseri	(extra	tillbehör). 
Grillen	är	utrustad	både	med	praktiska	skåp	och	lådor	i	underredet.	Både	brännare,	grillgaller	
och grillplatta är tillverkade i gjutjärn.

Grillen har tio års garantiprogram. 

Opal Master 703

Brännare:	6	gjutjärnsbrännare	 
+	sidobrännare	+	infrabrännare

Grillgaller/-platta:	Emaljerat	
gjutjärn

Effekt:	25,5	kW	

Mått:	BxDxH:	185	x	60	x	116	cm

Art.nr. 441703  Kr 11 990,-

10 års garanti- 
program

•	 Hög	effekt	och	stor	kapacitet

•	 Sidobrännare	och	infrabrännare	i	bakkant

•	 Mycket	stor	grillyta

•	 10	års	garantiprogram

•	 Bästa	rostfria	stålkvalitet
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GASOLVETT

•	När	du	följer	anvisningarna	och	recepten,	var	uppmärk-
sam på att uppgifterna om koktid och temperatur endast är 
vägledningar. Omständigheter kan medföra att du behöver 
ändra på dessa. Vind och väder kan dessutom ha inverkan 
på resultatet.

•	Innan	du	använder	grillen	för	första	gången,	bör	du	läsa	
bruksanvisningen noggrant. Se till att grillen står stadigt 
och vågrätt. flytta aldrig en het grill, och kom ihåg att 
utomhusgrillar enbart är avsedda för utomhusbruk.

•	Förvärmning	av	en	gasolgrill	tar	ca	5	min,	medan	en	kol-
grill tar ca 20 min. Grillen skall vara ordentligt varm innan 
du påbörjar grillningen.

•	Om	du	grillar	på	hög	temperatur,	bör	du	använda	en	“lätt-
are” olivolja (smakmässigt). Extra Virgin olivolja, passar 
utmärkt till dressing, då den har mycket smak, men tappar 
lätt aromen vid uppvärmning över 60°C.

•	När	du	använder	aluminiumfolie,	vänd	den	matta	sidan	
utåt. Den blanka sidan reflekterar värmen. Mat som är i 
paket eller tätt hopsnörda reducerar tillredningstiden, för-
bättrar smak och fuktighet. Prova att packa maten i något 
annat än folie, till ex vis majsblad eller våta tidningar.

•	Ingenting	är	så	trivsamt	som	att	sitta	och	komponera	
sin egen måltid tillsammans med vänner, då samtalsäm-
net knappt får något slut. Vi föreslår att du sätter upp 
grillspett på menyn när du vill att dina gäster skall få en 
verkligt lyckad grillafton.

•	Du	behöver	inte	använda	inte	alla	brännare	samtidigt	i	
en gasolgrill. Sänk värmen på en brännare och ha någon 
avstängd.

•	Ta	ut	köttet	från	kylskåpet	i	god	tid.	Köttet	bör	om	möj-
ligt ha rumstemperatur innan du lägger det på grillen.

•	Pensla	gärna	grillgallret	med	olja,	för	att	undvika	att	
maten bränner fast.

•	Kött	med	mycket	fett	eller	mycket	marinad	på	utsidan,	
kan medföra att fett droppar ner på brännarna. Om det  
blir en uppflamning, flyttar du bara över köttet på lite folie 
eller till en svalare del av grillen tills flammorna slocknat.

•	Större	skivor	och	köttstycken	kräver	längre	grilltid	och	
lägre värme för att inte bli brända. De grillas bäst med 
indirekt värme och under lock.

•	Använd	stektermometer	när	du	grillar	stora	köttstycken.	
Då får du god kontroll och uppnår bästa resultat. Mindre 
köttstycken och tunna skivor har kortare grilltid och kan 
grillas på högre värme. Mat som korv och hamburgare blir 
snabbt brända, grilla gärna på svagare värme.

•	När	köttet	har	fått	en	fin	stekskorpa,	är	det	viktigt	att	
vända köttet ofta!

•	Använd	gärna	grilltång	och	inte	gaffel.	Stick	inte,	 
eller pressa på köttet, då den goda köttsaften och smaken 
rinner ur.

Grundläggande regler för användning av gasol:
1) Behållarna ska aldrig placeras under 
marknivå, exempelvis i källaren. Gasol i 
gasform är tyngre än luft.

2) Gasolbehållare bör alltid stå upprätt, 
och får aldrig utsättas för onormal 
värme och starkt solsken.

3) Var på din vakt gällande läckor. 
Gasläckor kan göra luften explosiv och 
kan antändas av öppen eld, brinnande 
tobak eller gnistor.

4) Hitta ev. läcka så fort som möjligt 
genom att pensla koncentrerat såpvat- 

ten på slangarna och på kopplingarna. 
När gastrycket släpps ut, bildas det 
bubblor vid läckage.

5) Använd endast slangar ämnade för 
gasol. Spruckna eller defekta slangar 
skall bytas ut omedelbart. Längsta til- 
låtna slanglängd är 1,5 meter. Använd 
slangklämmor.

6) Stäng av gasolen vid gasoltuben 
när grillen inte används, och var noga 
med att koppla ifrån regulatorn vid 
gasoltuben vid ett längre användnings-
uppehåll.

7) Vid brand: om möjligt stäng av 
gasen vid gasoltuben samt för den till 
en säker plats.

8) Håll alltid apparaten och gasoltuben 
i gott skick, försök inte att reparera 
skador eller defekter som uppstår. Låt 
din återförsäljare göra kontroll och 
eventuell översyn av utrustningen och 
anläggningen på regelbunden basis.

9) Studera anvisningarna i bruksanvis-
ningen innan montering och drift av 
din utrustning. fråga din återförsäljare 
om det är något som är tveksamt.
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Bli en grillkung med riktiga grilltillbehör!
Grillning blir lättare, säkrare och roligare om du har rätt utrustning. Det handlar inte om stora, dyra 
saker, utan bara några mycket praktiska verktyg. Här är en snabb översikt av de viktigaste:

• Grillkorg
En	grillkorg	med	hål	är	ett	väldigt	bra	hjälpmedel,	ex	vis	till	pota-
tisklyftor och grönsaker. Grönsakerna blir spröda och goda, tillsätt 
olja eller marinad efter tycke och smak. 

•	Grillplatta/stekplatta
En	grillplatta	(följer	ofta	med	grillen,	eller	kan	köpas	som	tillbehör)	
är perfekt att använda vid grill av både kött och grönsaker. Mindre 
bitar bör grillas på platta, då de inte faller ner mellan gallren. Grill-
plattan är också idealisk att steka bacon och ägg på, till söndags-
frukosten.  

•	fiskhalster
Perfekt för grillning av fisk. Ofta kan fisk fastna i grillgallret, och 
därmed	gå	sönder	i	bitar	när	de	ska	vändas.	Halstret	penslas	med	lite	
olja och problemet är löst. Fisken hålls samman av halstret och det 
enkelt att grilla på båda sidorna.

•	Grillpensel
Det är bra att pensla köttet under pågående grillning, då det ger en 
godare	smak	och	man	undviker	att	köttet	bränner	fast	på	gallret.	En	
silikonpensel är ofta den bästa då den tål värme mer.

•	Grilltång
En	grilltång	är	nödvändig.	Använd	ej	gaffel	när	du	vänder	köttet,	
då köttsaften rinner ut genom hålen. Det finns ett stort urval av 
grilltänger i metall och trä. Tänk på att metallhandtag blir heta. Al-
ternativt kan man använda en stor stekpincett som även gör det lätt 
att greppa små köttbitar med. 

•	Grillborste
Det är inte roligt att laga mat på en grill som är full av matrester. 
Dessutom kan resterna börja brinna och du kan få svartbränd istäl- 
let	för	grillad	mat.	Grillen	bör	därför	rengöras	regelbundet.	Borsten	
bör ha en metallskrapa för fastbrända rester och en effektiv borste 
för rengöring av grillgaller och stekplatta.

•	Trancherings-set
Grillar du stora stycken som stek eller filé är det bra att ha rejäla 
verktyg	till	hands.	En	bra,	skarp	kniv	och	en	stekgaffel	hjälper	dig	
gott och väl vid uppskärning och servering av maten. 

•	Stektermometer
Denna behöver du när grillar stora köttstycken. Utan termometer är 
det svårt att avgöra när köttet är färdigstekt. Stick termometern i 
den tjockaste delen av köttet, men inte mot ett ben.

•	Aluminiumfolie
Aluminiumfolie kommer vi väl knappt undan på sommaren! Kom ihåg 
att ha den matta sidan utåt, då den blanka sidan reflekterar värmen. 
Folie kan användas för beredning av fisk, till grönsaker och desserter 
- bara fantasin sätter gränser!

•	Grillspett 
Dessa kommer man väl knappast undan, under en grillsäsong. Tänk 
på att grillspett med handtag av metall blir varma. Grillspett i trä bör 
blötläggas minst en halvtimme innan de ska användas, annars blir de 
lätt brända.

GRILLSKOLAN
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Grilltillbehör
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Grillningen blir lättare, säkrare och roligare 
om du har rätt utrustning. Det handlar inte 
om stora, dyra saker, utan bara några mycket 
praktiska	verktyg.	På	sid	143	kan	du	läsa	mer	
om grilltillbehör, och få några goda råd. 

13

14

Gasolregulatorset P6/P10
Innehåller gasolregulator, slang 
och	2	slangklämmor.	30	mbar.

Art.nr	543022	Kr	195,-

15

16 Gasolregulatorset P6/P10
för Smart Michigan
För tillkoppling av gasolflaska. 
Skruvanslutning.	30	mbar.

Art.nr	543047	Kr	195,-

Grillgaller i gjutjärn
39	x	48	cm.	

Art.nr	441639	Kr	395,-

Grillplatta i gjutjärn
24 x 48 cm.

Art.nr	441638	Kr	395,-		

31

Multifunktionskniv  
för grill
Art.nr	471000		Kr	59,-	

Silkonpensel
Art.nr	441082	Kr	99,-

fiskhalster till grill
Art.nr	441077	Kr	139,-

Grillbricka i  
rostfritt stål
Art.nr	441076	Kr	129,-

Grillkorg för  
grönsaker
Art.nr	441075	Kr	169,-

Grillborste, 3-i-1
Art.nr	441074	Kr	89,-

Komplett grillset 
i praktisk väska
Art.nr	441090	Kr	595,-

Grillset Exklusiv 
3 delar
Art.nr	441073	Kr	495,-

Grillset 5 delar
Art.nr	441072	Kr	395,-	

Stektermometer  
elektronisk
Art.nr	441078	Kr	139,-

Bensax
Art.nr	441081	Kr	139,-

Kniv i exklusivt stål
Art.nr	441080	Kr	279,-

7
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Rotisseri 230 V  
3 brännare
Passar	till	grillar	med	3	brännare.	 
Med universalfäste.

Art.nr	441203	Kr	595,-

Rotisseri 230 V  
4 brännare
Passar till grillar med 4 brännare.  
Med universalfäste.

Art.nr	441204	Kr	595,-

Rotisseri 230 V  
5-7 brännare
Passar	till	grillar	med	5-7	brännare.	 
Med universalfäste. 

Art.nr	441043	Kr	595,-

Rotisseri batteridrivning 
Storlek:	medium.	För	grillar	med	
max	80	cm	bredd	på	grillytan.

Art.nr	441048	Kr	595,-

20

19

18

17 20-

Streams fat away for 
healthier grilling

Grillstream-teknologin inkluderar speciellt 
utformade dubbla galler som kanaliserar 
droppande fett bort från värmekällan.

Mått:	Bredd	40	cm,	djup	48	cm.

Passar	till:	Alla	griller	med	grillgaller	
med djup 48 cm. 

Bland	annat:	Smart	SD,	Smart	Garda,	 
Smart Minnesota, Smart Kansas,  
Trend	Style,	Trend	Ohio,	Opal	Elegance	 
och Opal Master.

Art.nr	441195	Kr	1	295:-

GrillStream-modul  
för gasolgrill

26

26

fördelar med att 
använda en grill utrustad med 
GrillStream: 

•	 Inga	uppflamningar	och	fettbränder.	

•	 Sundare	mat,	fettet	från	maten	leds 
 bort, mindre bränd mat.  

•	 Perfekt	grillad	mat	med	den 
 autentiska grillsmaken. 

•	 Högre	effektivitet	-	grillar 
 utrustade med GrillStream förbrukar 
	 30%	mindre	gasol.	

•	 Enklare	att	rengöra	och	underhålla.	

23

Grillöverdrag till  
Smart Michigan gasolgrill
Art.nr	441106	Kr	195,-

Överdrag till Tower Heater
Med blixtlås.

Art.nr	420129	Kr	395,-	

Överdrag Terrassvärmare Hög
Med blixtlås. 

Art.nr	420111	Kr	395,-

Överdrag till Terrassvärmare 
bordsmodell
Art.nr	420112	Kr	225,-

Grillöverdrag X-small (XS) 
80	x	68	x	102	cm,	svart.
Passar till 2-brännargrillar.

Art.nr	441104	Kr	395,-

Grillöverdrag small (S)
156	x	62	x	102	cm,	svart.
Passar	till	3-brännargrillar.

Art.nr	441121	Kr	395,-

Grillöverdrag medium (M)
163	x	70	x	102	cm,	svart.
Passar till 4-brännargrillar.

Art.nr	441131	Kr	495,-

Grillöverdrag large (L)
192	x	70	x	102	cm,	svart.
Passar	till	5-7-brännargrillar.

Art.nr	441141	Kr	595,-	

21

22

21

21

21

25

Överdrag firenze gasolbrasor:

firenze TB4 

Art.nr	420221	Kr	495,-

firenze TB5 
Art.nr	420226	Kr	495,-

firenze TB6 
Art.nr	420231	Kr	495,-

22

21

23

25

24

25

25

Överdrag 
Överdrag i mycket hög kvalitet. Till-
verkade	i	solid	PVC.	UV-behandlade.
Vattentäta,	slitstarka	och	motstånds-
kraftiga. Skyddar mot regn. Passar 
även som skydd vid vinterlagring.

24

23
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Rotisseri är en form av grillning där maten tillagas på ett ro-
terande spett. Denna metod används vanligen för tillagning av 
stora bitar av kött eller hela djur såsom gris, kalkon eller histo-
riskt, boskap. I medeltida och tidigt moderna kök var spettet det 
bästa sättet att tillreda kött i stora hushåll. Rotationen gör att 
köttet roteras runt hela tiden under tillagningen, vilket gör att 
köttsaften inte droppar av utan ger ett saftigt och gott kött. 

•	Så här gör du:
Om du har en grill med infraröd bak-/rotisseri-brännare bör 
använda	den	(ex	vis	en	Master	Opal	703	från	Sunwind).	Bakbrän-
naren är perfekt att använda med roterande grillspett. Grillning 
med den bakre rotisseribrännaren ger det bästa resultatet, då det 
ger en jämn värme utan risk för uppflamning.

Du	kan	också	använda	ett	grillspett	utan	bakbrännare.	Vi	rekom-
menderar att du tänder de yttre brännarna på grillen och låt 
mittbrännaren/-brännarna avstängda. Placera köttet på mitten 
av spettet, så att köttet blir grillat på indirekt värme.

•	Några råd för bästa resultat: 
•	 Ta	köttet	ur	kylskåpet	en	halvtimme	innan	du	börjar	grilla 
 det. Använd färskt kött, inte fryst. 
•	 Ta	bort	värmehyllan	att	ge	tillräckligt	utrymme	för	spettet	att 
 rotera 
•	 Ta	bort	spettet	när	du	förvärmer	grillen	då	spettet	blir	mycket 
 hett och då blir svårt att hantera. 

•	 Använd	brännare	som	finns	på	sidan	av	spettet,	inte	de 
 direkt under köttet.
•	 Försök	att	hålla	temperaturen	runt	200°C.	Placera	köttet	i 
 mitten på spettet, med jämn viktfördelning.
•	 När	köttet	är	färdiggrillat,	låt	det	vila	några	minuter	innan 
 det skärs upp, för att låta saften absorberas i köttet igen. 
•	 Använd	gärna	marinader	under	grillning,	då	detta	ger	extra 
 saftigt kött. 
•	 Om	du	grillar	kyckling	eller	kalkon,	är	det	viktigt	att	binda	 
 upp lår/ben och vingar, så de inte bränns vid eller börjar  
 brinna.
•	 Det	kan	vara	praktiskt	att	sätta	en	droppskål	under	köttet	 
 så att all köttsaft som droppar ner, kan samlas och användas 
 för sås. 
•	 Använd	stektermometer	och	följ	de	rekommenderade	 
 tillagningstider så du vet när köttet är klart. 

•	Det här kan du grilla på grillspett:
Stora bitar av kött eller kyckling är väl lämpade, ex vis hel 
kyckling/kalkon, fläsk eller lamm. Du kan också experimentera 
med mindre köttbitar eller grönsaker,  endast fantasin sätter 
gränserna!

Rotisseri - en spännande grillmetod
Rotisseri är en av de mest intressanta sätt att göra den traditionella grillningen mer mångsidig. 
Rotisseri är idealisk för stora bitar av kött eller kyckling, och med lite kreativitet kan metoden 
också användas för mindre bitar av kött och grönsaker. Köttet blir krispigt med fin stekyta och 
saftigt och mört på insidan med ett Rotisseri. Hemligheten är att köttet roterar och köttsaften 
håller sig kvar på köttet istället för att droppa ner. När du väl har provat det roterande grillspet-
tet en gång, är vi säkra på att du kommer att använda det om och om igen.
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OUTDOOR LIVING

Modell Michigan Garda  
3000

Garda  
4000

Minnesota 
4000

Kansas  
4000  

Style black  
3000

Elegance silver  
4000

Master  
703

Artikel nr. 441069 440805 440833 440835 441041 441105 451010 441703

BRÄNNARE

Brännare	i	rostfritt	stål • • • • •

Brännare	i	gjutjärn • • •

Antal brännare 1 3 4 3 4 3	+	1 4	+	1 6	+	2

Sidobrännare • • •

Infraröd bakbrännare •

Piezo-tändning  
i varje vred

• • • • • • • •

Total effekt 3,5	kW 10,5	kW 14 Kw 12	kW 14	kW 14	kW 15	kW 25,5	kW

Gasolförbrukning per 
tim vid full effekt alla 
brännare

273	g/t 820	g/t 1092	g/t 936	g/t 1093	g/t 1093	g/t 1170	g/t 1992 g/t

Värmefördelare • • • • • • • •

GRILLGALLER/-PLATTA

Emaljerat	stål • • •

Gjutjärn • • •

Emaljerat	gjutjärn • •

Grillplatta 1/2 1/2 1/2 1/3

Grillyta	(B	x	D) 33	x	44	cm 63	x	48	cm 70	x	48	cm 64	x	48	cm 70	x	48	cm 61	x	48	cm 68	x	48	cm 102	x	48	cm

fINESSER

Vattenbad	AromaSteam •

Fettuppsamlare • • • • • • • •

Skåp • • • •

Lådor •

Termometer • • • • • • • •

Nedfällbart	sidobord • •

Ihopfällbar •

Värmehylla • • • • • • •

Hjul • • • • • • •

GrillStream-Ready • • • • • • •

Regulatorset • • • • • • • •

MÅTT

Höjd 41 cm 112 cm 112 cm 117 cm 116	cm 116	cm 116	cm 116	cm

Djup 46	cm 60	cm 60	cm 64	cm 60	cm 60	cm 60	cm 60	cm

Bredd 105,7	cm 135	cm 143	cm 135	cm 152	cm 134	cm 152	cm 185	cm

Vikt 15	kg 43	kg 45	kg 37	kg 70	kg 55	kg 68	kg 88 kg

UTfÖRANDE/GARANTI

Garantiprogram  2 år • • • • •

Garantiprogram		5	år •

Garantiprogram	10	år • •

Borstat	stål •

Rostfritt stål • • • •

Svart pulverlack •

Svart-emaljerat • • • •

TEKNISKA 
SPECIfIKA-
TIONER

SMART TREND OPAL
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Foto: Colourbox, Idéverkstedet AS, Sunwind Gylling AS

... i stugan
komfort

... i båten
... i husvagnen/ 

husbilen
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www.sunwind.se

SUNWIND EXERGON AB
mail@sunwind.se
www.sunwind.se

Din Sunwind-återförsäljare:

B

Stockholm:
Solkraftsvägen 12

135 70 STOCKHOLM

Tel: 08-742 01 70

Vetlanda:
Brogårdsgatan 4

574 21 VETLANDA

Tel: 0383-199 22


