
Montering av integrerad solfångare, 60L och 150L 

Sätt ihop ställningen enligt bilderna

 

 

Bild 1: Sätt ihop fackverks delar enligt 

bilderna, Observera de avrundade hörnen är 

utåt 

 

 

 

 

Bild 2: sätt ihop be bakbenet med benhållare. 

Observera benen har höger och vänster, rätt 

ben har ett hål som passar hålet i benhållaren 

(markerad med pil i bild 2, ovan) 

 

Bild 3: Sätt ihop frambenet med benhållaren, 

observera höger och vänster, rätt ben har ett 

hål som passar benhållarens hål (markerad 

med pil i bilden). Bind ihop fram och bakben 

med motsvarande stång. 

 

 

 

 

Bild 4: Rör stöd 



 

Bild 5: Sätt ihop hör och väster 

benuppsättningar med rörstöd och ett av 

fackverken (markerade med pilar). Stödja ett 

av benen mot en vägg eller låt en person hålla 

upp benen medan de sätts ihop. 

 

 

 

Bild 6: Sätt resterande två fackverken på 

baksidan (markerade med pilar). Sätt fötterna 

på alla fyra ben. 

Om du ska sätta upp solfångare på tak är det 

läge att fixera den på taken nu innan tanken är 

på plats. 

Bild 7: lossa muttrarna på tanken och placera tanken.  

Vrid tanken så att vakuumrörhålen i tanken hamnar i 

linje med rörstödet (använd en stång för att försäkra 

dig att hålen är i linje) 

 

 

 

 

 

Bild 8: Smörja 10 till 15 cm av rörets 
ovansida med såpa eller diskmedellösning. 
Smörj också gummipackningen i tanken 
med såpa/diskmedel 

 

Bild 9: Placera rör hållare i rörstödet 

 



Tryck in röret försiktigt, först trycks det in så att röret 

nedersta ände kommer ovanpå rörstödet. Sedan dra ut 

så att röret stöds av rörstödet och rörfixering. När alla 

rören är på plats är du klar (obs denna bild är från 

modell än övriga bilder). 

 

 

 

60 Liter modellen kan placeras på 

gräsmattan och fylls med en trädgårds 

slang. Sätt en kran för TAP vatten 

(Kranen ingår ej, köpes i närmaste 

butik). 

Vattnet kokar efter 6 timmar sol (60 

Liter modellen), första gången tar det 

lite längre då båda rören och tanken är 

kalla. 

OBS.  När rören är tomma ska fyllning 

ske kvällstid eller vid mulet/regn väder. 

Rören insida kommer till 260 grader 

utan vatten under solen, fylls dem då 

med kallt vatten spricker rören. 

När rören är vattenfyllda kan påfyllning 

ske när som helst 

OBS. Töm systemet på vatten inför 

vintern. Det räcker att tömma tanken, 

vattnet i rören försvinner då genom 

dunstning. 

 

 


