
Effecta VAC vakumsolfanger  

Effecta VAC er en solfanger med vakumteknikk.  
Fordelen med vakumrør er at man får et jevnere energiuttak, da  
vakumsolfangere er mer effektive ved lav sol stråling enn plane.  
Dette skyldes at hver absorbator er isolert i et vakuum som finnes  
mellom to lag med glass. Og den største fordelen er at det  sitter en 
velutformet reflektor bak vakumrørene for å øke effekten ytterligere.  
 
De lave energitapene innebærer at mer energi kan transporteres  
ned i akkumulatortanken. Effecta VAC er robust laget med ramme  
av aluminium og de integrerte kobberslyngene inneholder minimalt 
med skjøter. Tilkoblingspunktene er godt isolerte for å minimere  
varmetapet.  

Effecta vakuumsolfangere finnes i to ulike størrelser: 12 rørs/2.0m² og 18 rørs/3.0m²   
Solfangerne kan monteres på eksisterende overtak eller direkte på fasaden. 

Europas mest solgte  
 
Vakuumrørsteknikk har lenge blitt betraktet som alt for dyrt i forhold til innsamlet energi.  
Effecta VAC produseres i Tyskland og er Europas mest solgte med hele 250 000 m2/år.  
Dette gjør at du som bruker får en meget velprøvd og nøye dokumentert produkt.  
Dessuten er den Solar Key merket hvilket innebærer at solfangeren holder hva den lover,  
både i effekt og kvalitet. 

Ferdig montert fra fabrikk 
 
Nesten alle solfangere på markedet leveres i løse deler som må monteres på plassen.  
Dette øker risikoen for feilmontering og tar unødig lang tid. Effecta`s solfangere er helt ferdig for  
montering på taket når de leveres til deg. Paneler løftes enkelt opp på taket med hjelp av to stiger 
samt de ferdige bære handtakene som er montert på solfangeren.  
Dette sparer din installatør  4-5 timer ved en normal installasjon, og for deg som kunde innebærer  
det en lavere monteringskostnad, 

Effecta VAC er konstruert for vårt klima 
 
For å øke effektiviteten ytterligere leveres vakumsolfangeren  
med en parabolisk reflektor montert under hvert vakumrør.  
Dette gjør at solstrålene utnyttes maksimalt.  
Den store forskjellen mot produkter uten reflektorer er at  
effekten blir bedre under vår og høst når solen står lavere. 
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Smart driftsautomatikk av solfangerne.  
Effectas driftsautomatikk gir deg mange muligheter til å styre  
solvarmeanlegget optimalt. Grunnversjonen har en mengde  
ulike programmuligheter for å passe akkurat ditt behov.  
Sirkulasjonspumpens hastighet justere etter solstrålenes effekt hvilket 
gjør at du i største mulige grad får samme temperatur til  
akkumulatortanken. Dette gjør at du får ut maksimal effekt også på 
dager med lite sol og energiutbyttet på din solfanger øker deretter.  
Andre funksjoner er at du kan ladde en ekstra akkumulatortank eller 
kanskje bruke et overskudd til oppvarming av ditt svømmebasseng.  
Du kan også styre ladding fra to ulike retninger. Du ser også hvor  
mye effekt som solfangerne produserer og hvor mye energi du  
ladder ned hver dag. 

EFFECTA VAC VAKUUMSOLFANGER  
 

• Mer effektiv ved lav solinstråling vår og høst . 
• Holdbar konstruksjon, ingen pasta. 
• Enkel montering - bærehandtak.  
• Reflektorer for økt energiutbytte og vårt klima. 
• Solar Key merket 
• Europas mest solgte med 250 000 m2/år.  
• Maksimal energi utnyttelse på lite areal. 
• Isolerte solkulvertrør som tåler over 100°C 
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  VAC 2,0  VAC 3,0  

Antall rør stk 12 rør 18 rør 

Effekt pr. panel/år (m²/år) kW 1186 1782 

Bredde x Lengde x Høyde m 1,39 x 1,64 x 0,1 2,08 x 1,64 x 0,1 

Brutto areal m² 2,28 3,41 

Netto areal m² 2 3 

Vekt kg 37 54 

Maks trykk bar 10 10 

Gjennomstrømning 5m² l/m 2 

Gjennomstrømning 7,5m² l/m 3 

Gjennomstrømning 10m² l/m 5 

Gjennomstrømning 15m² l/m 5 

Garanti år 5 

Røruttak mm 15 
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