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Introduktion 
 
Riktlinjerna som ges här bygger på lärdomar från projekt CombiSol: 

• Riktlinjer för best practice [D2.1] 
• Riktlinjer för design och dimensionering [[1]] 
• Trendanalyser för ”standardiserade system”: Vart är marknaden på väg [[2]] 
• 70 installerade system har blivit utvärderade och analyserade: Vilka är svagheterna; var behövs det 

extra resurser [[3]] 
 
Resultaten från de utvärderade systemen och slutsatser från gjorda analyser visar att det finns utrymme för 
förbättringar, både på produktsidan och vid installation, vilket betyder att riktlinjerna givna här verkligen är 
relevanta. 
 
Trendanalysen visar att standardiserade integrerade systemenheter börjar dyka upp på marknaden – 
förväntningen är att den här trenden generellt kommer att leda till förbättrad systemprestanda. 
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1 Riktlinjer för tillverkare 

1.1 Generellt 
Huvudfokus för förbättringar av produkter och system bör inte ligga på att få ett utökat solbidrag, utan 
betydligt mer på att reducera värmeförlusterna i kombisolvärmesystemet. 
 
Integrerade/standardiserade system/enheter med förmonterade komponenter monterade nära varandra, 
med en gemensam styrenhet är rekommenderade. 

1.2 Dokumentation och tillvägagångssätt 

1.2.1 Systemspecifika designriktlinjer för installatören 
Tillverkaren ska tillhandahålla detaljerade och lättbegripliga riktlinjer för, samt exempel på, systemlayout. 
 
Ritningar med exempelsystem ska finnas för åtminstone: 
• Installation vid anslutning till en snabbreagerande tillsatsvärmekälla som olje- eller gaspanna 
• Installation vid anslutning till en långsamt reagerande tillsatsvärmekälla med biobränsle. 
 

 
 

Figur 1: Systemlayout (bra exempel) [[3]] 
 
Tillverkaren ska tillhandahålla regler för hur storleken på systemet och dess komponenter beroende på 
värme- och varmvattenlast (uppskattad årlig energiförbrukning för huset): 
• Specifikation för storlek på solfångare och tank beroende på husets energiförbrukning 
• Specifikation för pump, rör och värmeväxlare beroende på storleken av solfångare och tank 
• Specifikation för storleken på expansionskärl samt trycknivå beroende på solfångarens storlek (och 

typ), rördragning samt höjdskillnaden mellan solfångare och expansionskärl. 
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Normalt ska lösningar med dubbla tankar undvikas, eftersom det i allmänhet ökar förlusterna från 
systemet mer än nyttan för systemet som kan erhållas. 
 
Så mycket integrering som möjligt är att rekommendera:  
• förmonterade komponenter  
• integrerad tillskottsvärmekälla 
• en integrerad styrenhet för både solvärmesystem och tillskottsvärmekälla 

1.2.2 Användarmanualer 
Tillverkaren ska tillhandahålla en komplett, men enkel och begriplig, användarmanual som beskriver: 

• systemets funktion 
• möjlighet för användaren att styra systemet samt rekommendationer för inställningar 
• hur användaren kan se ifall systemet inte fungerar som det är tänkt 

 
Användarmanualen bör också innehålla: 

• rekommendationen att upprätta ett servicekontrakt med installatören 
• en notering om att installatören borde fylla i ett papper om driftskontroll och förse användaren och 

tillverkaren med kopior 

1.2.3 Installatörsmanualer 
Förutom specifika riktlinjer för design av systemet så ska även en detaljerad installationsmanual finnas 
tillgänglig. Här ska det inkluderas hur köldbryggor kan undvikas samt instruktioner för hur nödvändiga 
värmefällor kan installeras. 

    

 
 

Källa: Ines Education / Frankrike 
Figur 2: Rörisolering med termosifonfälla [[3]] 

 
Rekommendationen är att värmefällorna är färdigmonterade på tanken. 
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Exempel på redigerbara systemlayouter ska finnas tillgängliga för installatören, vilket gör det enkelt att förse 
användaren med en detaljerad systemskiss för det specifika systemet (viktigt för framtida underhåll). 
 
Riktlinjer för installation av solfångarfältet så att ett bra tömningsbeteende erhålls (överhettningsskydd) ska 
inkluderas i installationsmanualen.  
Styrningen av (de olika konfigurationerna och driftlägena för) systemet ska förklaras på ett tydligt och 
begripligt sätt i installations- och användarmanualerna. Styrinställningarna ska specificeras. 
 
En checklista för idrifttagningen ska ges till installatören. Tillverkaren bör komma överens med installatören 
att för varje installerat system så ska installatören ska skicka in en kopia av checklistan till tillverkaren 
samtidigt som en kopia ska finnas kvar hos användaren. 

1.2.4 Service och underhåll 
Rekommenderade krav för service och underhåll ska tillhandahållas – en mall för servicekontrakt som 
installatören kan erbjuda användaren bör tillhandahållas. En extra påminnelse att behålla beskrivningen för 
den verkliga systemlayouten och styrinställningarna tillgänglig för framtida underhåll bör inkluderas.  

1.3 Komponenter 

1.3.1 Solfångare 
Solfångardesignen ska ha ett bra ”tömningsbeteende”. Riktlinjer för hur solfångarna bör kopplas ihop 
vid koppling i serie/parallellt beroende på antalet solfångare ska finnas för att få bra tömningsbeteende, bra 
distribution av flödet samt låg tryckförlust genom hela solfångarfältet. 
 

 
 

Figur 3:  Solfångare med bra tömningsbeteende [[2]] 

1.3.2 Värmelager 
Köldbryggor till tanken ska undvikas, speciellt i övre delen som alltid hålls varm av tillskottsvärmekällan. 
Förmontering av värmefällor där det är möjligt är rekommenderat. Isolerade lock för oanvända 
röranslutningar ska tillhandahållas. 

1.3.3 Styrenheter och givare 
Enkla styrenheter som bara ger några få och logiska valmöjligheter för installatören bör användas. 
Placering av givare ska vara tydligt beskrivet och lämpliga fästanordningar för givarna ska användas för att 
säkerställa bra termisk kontakt och en säker fastsättning. 
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Källa : AEE INTEC / Österrike 
Figur 4: Temperaturgivare som är ordentligt fastsatt [[3]] 

1.3.4 Solvärmekrets 
Tillverkaren ska leverera och/eller tillhandahålla specifikationer för rör inklusive isolering – färdigisolerade 
rör rekommenderas. Använda material måste vara anpassade för maxtemperaturerna i systemet och delar 
placerade utomhus måste tåla utomhusmiljön (solstrålning, regn, fåglar, insekter etc.).  
 
Tillverkaren ska leverera och/eller ge specifikationer för pumparna – pumpar med hög verkningsgrad 
rekommenderas. 
 

   
 

Figur 5: Rörisolering monterad utomhus av god kvalitet på isolering samt med bra skydd 
 

1.3.5 Expansionskärl och överhettningsskydd 
Tillverkaren ska leverera och/eller ge specifikationer på expansionskärlet. Regler för trycknivå beroende på 
solfångarstorlek (och typ), rördragning och höjdskillnad mellan solfångare och expansionskärl ska vara 
tydligt för installatören. 
 
Specifikation av hur expansionskärlet kan installeras för att undvika onödiga värmeförluster ska ges.  
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Figur 6:  Inkoppling av expansionskärlet [[2]] 

 
För fall där en ”stagnationskylare” är nödvändig ska det specificeras och tillverkaren ska leverera och/eller 
ge specifikationer för en sådan kylare. 
 

 
 

Figur 7:  Exempel på en stagnationskylare [[2]] 
 
Specifikationer för att få en säker avledning från säkerhetsventiler ska ges: 

• Temperaturbeständiga rör med rätt dimension som leder till en temperaturbeständig behållare (där 
vätskenivån lämpligen visas/indikeras).  

1.3.6 Tillskottsvärmare 
Enheter som inkluderar både solvärmesystem och tillskottsvärmekälla rekommenderas – och det är även 
trenden som kan ses.  
Om tillverkaren enbart levererar solvärmedelen så ska rekommendationer och exempel om hur inkoppling 
till olika möjliga tillskottsvärmekällor ska ske ges. Interaktionen mellan syrenheterna för solvärmedelen och 
tillskottsvärmekällan ska beskrivas. Om vissa system för tillskottsvärme inte är lämpliga med det aktuella 
solvärmesystemet så ska detta anges. 

1.3.7 Tappvattenautomater 
Separata tappvattenautomater bör vara en del av/vara nära tanken för att undvika värmeförluster.  
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Figur 8:  Tappvattenautomat – placerad i direkt anslutning till enheten [[2]] 

1.3.8 System 
Tillverkaren bör sikta på systemintegrering och förmontering. Detta ger enklare/billigare installationer och 
mindre risk för fel. 
 

 
Figur 9:  Ökofen enhet med allt i ett – exempel [[2]] 

 
 
I allmänhet så bör fokus ligga på värmeförlusterna från systemet (speciellt inklusive köldbryggor). 
Förmontering av värmefällor där det är möjligt rekommenderas. Isolerade lock för röranslutningar och 
oanvända anslutningar ska tillhandahållas.  

1.3.9 Installation 
Det ska stå angivet i installationsmanualen att det är väldigt viktigt att solvärmesystemet arbetar vid en så 
låg temperatur som möjligt och att det därför är viktigt att returtemperaturen från värmesystemet är så låg 
som möjligt. I manualen bör det finnas tips, eller referenser till tips: hur kan man se om returtemperaturen är 
högre än nödvändigt och hur sänker man den (med exempel). 
 
Varmvattencirkulation med ”vid-behov-styrning” bör rekommenderas. 
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2 Riktlinjer för installatörer 

2.1 Generellt 
Huvudfokus för förbättringar av produkter och system ska inte ligga på att få ett utökat solbidrag, utan 
betydligt mer på att reducera värmeförlusterna i kombisolvärmesystemet. 
 
Integrerade/standardiserade system/enheter med förmonterade komponenter monterade nära varandra, 
med en gemensam styrenhet är rekommenderade. 

2.2 Dokumentation och tillvägagångssätt 

2.2.1 Dokument för användaren 
Installatören bör tillhandahålla följande dokument till användaren: 

• Systemlayout (principschema) – installatören ska rekommendera användaren att sätta detta på en 
synlig plats (se exempel i figuren nedan) 

• Beskrivning av systemets styrning samt vilka inställningar som kan ändras av användaren 
• Idrifttagningsrapport inklusive checklista med isolering och värmefällor 
• Servicemanual som beskriver serviceintervall och servicepunkter – installatören bör erbjuda kunden 

ett servicekontrakt 
• Servicekontrakt 

 
 
 

 
 

Figur 10:  Systemlayout (bra exempel) [[3]] 

2.2.2 Service och underhåll 
Rekommenderade krav på service och underhåll bör tillhandahållas användaren. En påminnelse om att 
behålla beskrivningen av den verkliga systemlayouten och styrningen tillgängligt för framtida underhåll bör 
inkluderas. En mall för servicekontrakt bör tillhandahållas installatören. 
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2.3 Komponenter 

2.3.1 Solfångare 
Solfångardesignen ska ha ett bra ”tömningsbeteende”. Riktlinjer för hur solfångarna bör kopplas ihop 
vid koppling i serie/parallellt beroende på antalet solfångare ska finnas för att få bra tömningsbeteende, bra 
distribution av flödet samt låg tryckförlust genom hela solfångarfältet. 
 

 
 

Figur 11:  Solfångare med bra tömningsbeteende [[2]] 

2.3.2 Värmelager 
Köldbryggor ska undvikas. Förmontering av värmefällor där det är möjligt rekommenderas. Isolerade lock 
för oanvända anslutningar ska tillhandahållas.  

2.3.3 Styrning och givare 
Givarnas position är avgörande, och dykrör ska passa givarens diameter för att säkerställa bra termisk 
kontakt. Givare ska fixeras ordentligt i sin position.  
 

 
 

Källa : AEE INTEC / Österrike 
Figur 12: Temperaturgivare som är ordentligt fastsatt [[3]] 

2.3.4 Solfångarkrets 
Tillverkaren ska leverera och/eller ge specifikationer för rör inklusive isolering. Använda material måste vara 
anpassade för maxtemperaturerna i systemet och delar placerade utomhus måste tåla utomhusmiljön 
(solstrålning, regn, fåglar, insekter etc.). 
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Figur 13: Rörisolering monterad utomhus av god kvalitet på isolering samt med bra skydd 
 

2.3.5 Expansionskärl och överhettningsskydd 
Expansionskärlet ska placeras på den ”kalla sidan” och anslutas i toppen (se figur), eller via en värmefälla. 
Trycksättning och dimensionering ska göras i enlighet med tillverkarens instruktioner för den specifika typen 
och storleken på installationen. 

 
Figur 14:  Anslutning av expansionskärlet [[2]] 

 
Kontrollera utifrån tillverkarens rekommendationer om en stagnationskylare är nödvändig. 
 

 
 

Figur 15:  Stagnationskylare - exempel [[2]] 
 
Avledning från säkerhetsventiler ska vara temperaturbeständig och leda till en temperaturbeständig 
behållare. 
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  Källa: AEE INTEC / Österrike - OK                             Källa: ITW / Tyskland - INTE OK 
 

Figur 16: Tryckavlastningsventil med temperaturbeständigt avledningsrör men med en icke 
temperaturbeständig behållare i plast [5.4] 

2.3.6 Tillskottsvärme 
Innan solvärmesystemet installeras tillsammans med en existerande tillskottsvärmekälla/pannan är det 
rekommenderat att undersöka möjligheterna/nödvändigheten att byta ut den gamla pannan/enheten 
samtidigt. 
 
Om den existerande pannan/enheten inte byts ut måste det säkerställas att styrningen av solvärmedelen 
och tillskottsvärmedelen fungerar utan konflikter.  
 
Enheter som inkluderar både solvärme och tillskottsvärmekälla rekommenderas.  

2.3.7 Tappvattenautomater 
Separata tappvattenautomater ska vara en del av eller väldigt nära tanken för att undvika onödiga 
värmeförluster.  

2.3.8 System 
Tillverkaren bör sikta på systemintegrering och förmontering. Detta ger enklare/billigare installationer och 
mindre risk för fel. 
 
I allmänhet så bör fokus ligga på värmeförlusterna från systemet (speciellt inklusive köldbryggor). 
Förmontering av värmefällor där det är möjligt rekommenderas. Isolerade lock för röranslutningar och 
oanvända anslutningar ska tillhandahållas. 
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Källa : AEE INTEC 

 
Figur 17: Bra exempel på isolerade röranslutningar i kombination med termosifonfällor och isolering ac rör 

samt alla andra köldbryggor som avluftningsventiler och termometer. Det kunde dock varit bättre ifall 
värmefällorna hade varit integrerade eller förmonterade i tanken direkt från tillverkaren [[3]] 

 

2.3.9 Installation 
Installatören ska kontrollera ifall returtemperaturen från värmekretsen är högre än nödvändigt och vidta 
åtgärder för att sänka den genom att följa riktlinjerna från tillverkaren. 
 
Varmvattencirkulation med ”vid-behov-styrning” bör rekommenderas. 
 

 
 

Källa : AEE INTEC 
Figur 18: Omkopplingsbar cirkulationspump – ansluten till omkopplare i köket och badrummet [[3]] 

 
Installatören ska kontrollera om tanken är helt isolerad från tillverkaren – om inte så måste installatören 
färdigställa isoleringen. Det gäller speciellt isoleringen i toppen av tanken som är VÄLDIGT VIKTIG. 
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