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Ny solvandvarmer slukker for
fyret op til 7 måneder om året
svensk
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Aguasol’s solvandvarmer producerer varmt brugsvand kvit og frit og tjener sig ind på 4-8 år
norsk
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Nu kan de mange helårsog sommerhusejere med elvarme, olie- eller gasfyr med
fordel installere en solvandvarmer på taget eller i haven.
Solvandvarmeren Aguasol
Unibody er en samlet, lukket
enhed, hvor vandtanken på
190 liter er indbygget over
solfangeren og derfor hverken
kræver cirkulationspumpe
eller plads inde i huset. Og
den er så effektiv, at man kan
slukke for fyret eller el-vandvarmeren op til 7 måneder om
året.
Aguasol Unibody er selvcirkulerende, så den anvender
ikke en strømforbrugende
pumpe – og det sparer yderligere på energien.
Enkel installation
- store besparelser
Installationen af en solvandvarmer er enkel og helt
uafhængig af statstilskud eller
særlige regler, man som huse-

jer skal sætte sig ind i. Den
kan enten placeres på taget
eller i haven. Og besparelserne
er store, fordi opvarmning
af brugsvand i snit udgør
mere end 1/3 af varmeudgifterne i en bolig. Alt efter
husets energikilde og forbrug
løber denne udgift normalt
op i 6.-12.000 kr årligt.
Økonomien ved at bruge en
solvandvarmer er så god, at
den er tilbagebetalt på mellem
4 og 8 år. Herefter kan man
glæde sig over at hente varmt
brugsvand ned kvit og frit i
mere end halvdelen af året.
Sluk for fyr eller
el-vandvarmer
I praksis vil det være muligt at
slukke for fyret eller el-vandvarmeren allerede fra omkring
1. marts. Herefter vil Aguasol
Unibody som eneste energikilde klare opvarmningen af
det varme vand – normalt
frem til midten af oktober.

Resten af året giver solvandvarmeren et godt tilskud til
produktionen af det varme
vand.
Tilpasset til det
nordiske klima
Aguasol Unibody virker hele
året rundt – også i frostvejr.
Den er specielt udviklet til det

nordiske klima og er den
eneste solvandvarmer, som
har en højisoleret helstøbt
overflade, der indkapsler hele
produktet. Vandtanken fryser
ikke, og solfangervæsken er
frostsikret til minus 35°.
Nærmere oplysninger på tlf.
70 224 225 og www.aguasol.dk

FAKTA
Solvandvarmeren anvender ikke en strømforbrugende pumpe, men
selvcirkulation, hvilket også øger effektiviteten.
En solvandvarmer har tanken (190 liter) placeret over solfangeren for, at
selvcirkulationen virker.
En solvandvarmer kræver ikke plads inde i huset til installation af
brugsvandstank.
På de dage i sommerhalvåret, hvor solen ikke skinner, virker solvandvarmeren også - men ikke om vinteren. Her suppleres med den indbyggede el-vandvarmer, når der ikke er sol.
Tilslut evt. også vaskemaskine, udebruser eller lav et soppebassin til
børnene.
Du kan selv forberede installationen, men tilslutningen skal foretages af
autoriseret installatør.
Ikke afhængig af statstilskud.
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