
 

Installation av solfångare med heat pipe 

 
 

1) Hopsättning av ställningen

 
Sätt ihop benen enligt bilden. Observera höger och vänster. 

 

 
Sätt ihop fackverken (3st), observera avrundade hörnens orientering 

 



 

 

 
Sätt ihop höger och vänster del med hjälp av fackverk (2 st bak) och en fram, sätt rörstöd fram 

Rörstöd ska sättas enligt bild. Observera mindre hålen är upptill 

 
 

Lossa muttrarna från tanken (2 på varje sida), lägg tanken på ställningen. Spänn inte muttrarna, 

tanken kan behöva roteras för att hålen ska hamna rätt. 

 
 



 
 

Sätt in rörhållare i rörstödet 

 
Skruva loss nedre delen av rörstöden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2) Insättning av heat pipe 
 

Lägg ett skikt värmeledande pasta över det tjockare delen av heat pipen, smet ut runt omkring 

(snåla inte med pastan, det ska inte finnas något luftgap när heatpipen trycks in i tanken) 

Observera att om du jobbar under solen kan koppardelen av heatpipen blir mycket varm, risk för 

brännskador. 

 

 

Placera heatpipen enligt bilden, först ner genom rörstödet sedan upp i tanken. Här kan det behövas 

att tanken roteras något för att hålen ska hamna i linje med heat pipe. 

 

               
 

När tanken ligger rätt i förhållande till rör-riktningen ska heatpipen ska glida in utan större kraft. 

 



 
 

Skruv (for hand) rörhållaren nedre del, mjuka (svarta gummin) ska träs på röret mellan rör och tank 

(syns inte i bilden), det är mer för estetiken. 

 

Montera alla rör på samma sätt. 

Tanken och VVS.  
Tanken är förbered för elektrisk uppvärmning vintertid eller andra tider om så skulle behövas. 

Värmepatron på 1500W, 1 fas, styrenhet och temperatursensor kan köpas som tillval (899kr). 

Tanken är av rostfritt stål men innehåller detaljer av koppar, t.ex., värmeledaren (där heatpipen 

trycks in). För att skydda dessa mot rostangrepp, ingår en offeranod av magnesium. I bilderna nedan 

framgår var varmepatron, offeranod, plugg för temperatursensor och ventiler placeras. Kall och 

varmvatten gängarna är 3/4”. 

Använd teflontejp på alla gängade anslutningar så att dessa blir täta. Anlita en rörmokare om du är 

osäker. 

Solarlab Sweden tar inget ansvar för arbete som utförs felaktigt. 

 

 



 
Ovansidan av tanken: Säkerhetsventilen monteras i hålet. Denna ventil öppnas vid högt tryck eller 

då vattnet kokar (är båda tryck och temperatur känslig ventil). 

Sätt ett rör så att ångan inte pyser ut över tanken utan leds längre bort (rör ingår inte). 

 

 

 
Nedansidan av tanken 

från väster i bilden: 

1) kallvatten ventil, denna ventil har till uppgift att hindra varmvatten från tanken att gå in i 

kallvattenledningar, utvändigt gängade änden ska in i tanken. 

 

2) Plats på temperatursensor. Tanken är förbered för elektrisk uppvärmning, kontroll av 

temperatur är då nödvändigt. Det ingår inte temperatursensor utan hålet ska pluggas med 

medföljande plugg (1/2”), vill du använda tanken som elektrisk varmvattenberedare, kontakta oss 

för temperatur sensor. 

 

3) Magnesium offeranod 

4)  Elpatron, (1500W), ingår ej köpes som tillval 

5) Varmvatten ut, 3/4” 

 

Observera att vattnet blir riktigt het (95grader), ha en förblandare innan det ansluts till dusch, kök 

och andra blandare. 

 

Observera också att bakterier trivs bra i ljummet vatten, om du tappar mycket vatten varje dag finns 

det risk att vattnet inte når 60 grader eller högre vilket är nödvändigt att hindra bakterier. Låt vattnet 

stå orörd en solig dag minst en gång i månaden. Ser du att ånga pyser ut från säkerhetsvintillen då 

och då, då är din förbrukning normal och du behöver inte tänka på extra åtgärder. 

 

 


