
Solfångare
Solfångarens yta är 3,7 m² och den värmer vattnet upp till 
6 °C. För att få större solfångaryta kan flera set kopplas i 
serie. Solfångaren läggs på gräsmattan eller monteras på ett 
garagetak etc. För maximal effekt bör solfångaren monteras 
i sydläge och vinkelrätt mot solen. Vi rekommenderar att du 
i tillägg täcker över din pool med en termofolie under den 
perioden du inte använder poolen. 
Filterkapaciteten måste vara minst 6 m³/h, för montage mer 
än 2 m högre än vattenytan krävs 8 m³/h. Solfångaren är 
enkel att montera.
•  Material: UV-beständigt EPDM gummi
•  Mått: 61 x 610 cm
Art. nr. 503010384,  Rek. kons. pris  1 990 kr

Använd dig av solens kraft
Det finns olika metoder att använda sig av solens 
kraft. du kan utnyttja den direkta värmen som solen 
ger via en solfångare, eller utnyttja temperaturen 
i luften till att generera värme via en värmepump.

Värmepump
Värmepumpar med en utmärkt 
effektivitet som ligger upp  
till 20 % över genomsnittet  
(se C.O.P. constant output).  
Den integrerade titanium-värme-
växlaren garanterar ett absolut 
korrosionsskydd även vid klorerat 
vatten. Mycket tysta i drift. 
Kåporna är skyddade och robusta.

Rapid Mini 5 kW Rapid 10 kW Rapid 13,5 kW

Värmeeffekt,  
26°C luft, 26°C vatten 5 kW 10 kW 13,5 kW

Värmeeffekt,  
15°C luft, 15°C vatten 3,7 kW 7 kW 10 kW

För pooler, max 20 m³ 30 m³ 45 m³

C.O.P.,  
26°C luft, 26 °C vatten ≥ 5,3 ≥ 6,6 ≥ 7

Förbrukning  
(genomsnitt/max) 0,86/ 1,2 kW 1,49/ 1,84 kW 2,0/2,87

Vattencirkulation 3 m³/h 4 – 6 m³/h 5 – 7 m³/h

Kondensor i titan i titan i titan

Ljudnivå, dB(A)1m ≤ 48 dB ≤ 48 dB ≤ 48 dB

Arbetsområde 0-43 °C 0-43 °C 0-43 °C

Skyddskåpa Förzinkat stål med 
plastskikt Mycket tålig plast Mycket tålig plast

Mått (LxBxH) 760 x 270 x 470 cm 950 x 300 x 660 cm 950 x 380 x 660 cm

Art. nr. 565ERA42 2400051 2400052

Rek. kons. pris 12 900 kr 21 900 kr 28 900 kr
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30

varmt vatten

Förläng sommaren

By-Pass för värmepump
Kopplingar som behövs för att 
bygga en by-pass för värme-
pumpen: 3 x PVC Kuleventil, 
2 x PVC T-stycke, 1 x PVC Rör, 
1 x PVC Rengöringsvätska, 
1 x PVC Lim
Art. nr. 2400064 
Rek. kons. pris  1290 kr
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