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för skönare
och bättre fritid!

12 volt lösningar:
SOLPANELER  •  VINDKRAFT  •  BELYSNINGAR  •  KYLSKÅP
VVS  •  VÄRME  •  VENTILATION samt GASOLPRODUKTER



Energisystem  
Solcellspanel och vindkraft

Med solcellspaneler och/eller vindkraftverk kan du på ett enkelt sätt 
få full 12 V elförsörjning och bekvämlighet i din stuga utan 230 V el.
Vi har sammanställt en hel del möjligheter för ditt behov. 

Funderar du på vilken utrustning ni skall använda:
• Kylskåp för gasol eller 12 V?
• Vilken typ av belysning vill ni ha?
• Vill ni ha TV i stugan?
• Vill ni ha vatten indraget med bra tryck och uppvärmning?
• Vill ni kunna omvandla 12 V till 230 V för att driva vissa redskap?
• Vill ni ha en bra friskluftsventilation?

I denna produktkatalog ger vi er tips och vilka möjligheter som finns. 
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Rätt storlek av solpanels-
anläggning är viktigt!

Exempel på strömförbrukning per dygn:
2 PL lågenergilampor 11 W 6 tim 132 W
1 Kökslampa  8 W 2 tim 16 W
2 Vägglampor 10 W 4 tim 80 W
1 Vattenpump 60 W 30 min 30 W
1 Bärbar dator (via omformare)  60 W 2 tim 120 W
1 Färg TV 40 W 2 tim 80 W

Den dagliga energiförbrukning blir då 458 Wh (wattimmar). 
Eller uttryckt i amperetimmar (Ah): Totaleffekten 458 Wh 
delad på systemspänningen 12 V, 458:12 = 38,17 Ah.

En solpanelsanläggning kan ha en eller 
flera solpaneler som laddar en batteribank.
För att få ut maximal effekt av anläggningen
är det därför viktigt att ha rätt dimension för
ändamålet.

Batteribanken skall klara av att ge tillräckligt med
ström när du är i stugan, och solpanelerna skall
se till att hålla batterierna fulladdade.

Om du vistas i stugan under en längre samman-
hållande tid är det viktigt att du har en stor och
kraftig batteribank, eftersom du på kort tid förbrukar
mera ström och solpanelerna inte hinner ladda
upp tillräckligt på motsvarande tid. Är du däremot
i stugan under kortare perioder, men med längre
tidsrymd mellan vistelserna, så krävs inte lika
kraftig batteribank. Däremot är det bra med väl
tilltagna solpaneler som laddar upp anläggningen
under tiden du inte vistas där.

Det är dock viktigt att inte koppla ihop gamla
och nya batterier, eftersom  de har begränsad
livslängd och då kan det äldre batteriet även för-
korta livsländen hos det nya! Däremot går det bra
att förstärka anläggningen med  ytterligare en sol-
panel. Det är därför viktigt att redan vid installation
av en solpanelsanläggning beräkna vad som 
behövs för att få det resultat du förväntar dig.

Beräkning av storlek på batteribank
Det är viktigt att du beräknar storleken på din 
anläggning, beroende på hur många ljuspunkter
du vill ha, liksom andra förbrukare. Kanske du vill
ha en 12 V vattenpump, en omformare 12 till 230 V
för att driva en del 230 V redskap och kanske ett
12 V kompressorkylskåp m.m. Därför bör du först
beräkna den sammanlagda strömförbrukningen,
och välja storlek på anläggningen efter det. 

Alla 12 V förbrukare anges i watt (W) och batteri-
storleken anges i amperetimmar (Ah). Det betyder

att energibehovet räknas om från wattimmar (Wh)
till amperetimmar (Ah). På så sätt kan du få fram
den dagliga strömförbrukningen.

Val av batterier
Eftersom livslängden på ett batteri är beroende
av hur ofta det laddas ur är det viktigt att ha 
tillräcklig kapaciet. I en anläggning med ”batteri-
vakt” undviker du därför detta genom att vakten
avbryter strömuttaget från batteriet när det blir
svagt. Ett batteri som urladdas ofta och för 
mycket får en betydligt kortare livslängd!

Beräkning av solpaneler
Solpanelens uppgift är att ladda upp batteriet,
framför allt när du inte är i stugan, så att 
anläggningen är fulladdad när du kommer dit.

Val av storlek beror på hur ofta du vistas där
och hur många 12 V förbrukare du vill använda. 
I ett ”normalstort” fritidshus som du mestadels 
vistas i under helger rekommenderas en sol-
panel på minst 80 till 100 W samt en batteribank 
på cirka 300 Ah. 

Om du också vill ha ett 12 V kylskåp eller frys-
box bör du däremot förstärka till minst 200 W
panel samt också en batteribank på cirka 500 till
600 Ah. Om du vill vistas i stugan under höst- 
och vintermånaderna eller på annan tid när solen
inte lyser så starkt, är det en rekommendation 
att förstärka solpanelsanläggningen med ett 12 V
vindkraftverk, eftersom det arbetar och laddar
batteribanken även om det är mulet eller mörkt.
Vindkraftverket börjar ladda vid cirka 3-4 m/sek. 

Väljer du tillräckligt stor anläggning kan du
också koppla in en omformare 12 till 230 V och
på så sätt använda 230 V till olika ändamål.   

Även ett bensin- eller dieseldrivet elverk kan 
kompletteras till anläggningen för att förstärka
användningsområdet.
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BASIC solpanelspaket
10W • 50W • 80W • 100W • 150W  • 160W • 300W
I paketen ingår:

Solcellspanel 
50-150 W

Är ett mindre paket för stugor där
behovet inte är så stort och där
man inte bor regelbundet.

PAKETET INNEHÅLLER:  
1 st 50 W panel
1 st 120 Ah AGM batteri
1 st konsoll  
1 st 10 A regulator
1 st installationssats med kabel 

och kopplingsmaterial

Art.nr: 20-2010

Ett paket där man kräver lite extra.
Titta på TV och kanske använda en
omformare för att driva en 230 V
produkt. Även ett bra alternativ om
man vill koppla in en vattenpump
för bekväm vattenförsörjning.

PAKETET INNEHÅLLER:
1 st 100 W panel
1 st 240 Ah AGM batteri
1 st konsoll  
1 st SWCS 20 A regulator
1 st installationssats med kabel

och kopplingsmaterial

Art.nr: 20-2210

Är ett mindre paket, mest avsett för
förråd eller utetoalett där det bara
behövs en eller två lampor. 

PAKETET INNEHÅLLER:  
1 st 10 W panel
1 st 20 Ah batteri
1 st belysning

10 m installationskabel

Art.nr: 20-1910Kabel och 
kopplingsmaterial

Batteri
120-480 Ah

Regulator 
10-30 A

Ett paket där kravet på 
belastning är något större. 
Till detta paket kan man också,
kanske med förstärkning av 
ytterligare ett batteri, 
även installera ett 12 V kylskåp 
eller frysbox.

PAKETET INNEHÅLLER:
1 st 150 W panel
1 st 240 Ah AGM batteri
1 st konsoll  
1 st SWCS 20 A regulator
1 st installationssats med kabel 

och kopplingsmaterial

Art.nr: 20-2910

Det kraftigaste paketet i vårt sortiment
där stora krav på belastning krävs 
för att få en helhetslösning

PAKETET INNEHÅLLER:
2 st 150 W panel
2 st 240 Ah AGM batteri 
1 st mellankoppling för batteri
2 st konsoller  
1 st SWCS 30 A regulator
1 st installationssats med kabel 

och kopplingsmaterial

Art.nr: 20-2320

Ett kraftfullt paket där man kan 
belasta med flera tillbehör, t.ex.
större 12 V kylskåp eller frysbox.
Även omformare för att driva 230 V 
utrustning som mikrovågsugn,
dammsugare, kaffebryggare.

PAKETET INNEHÅLLER:
2 st 80 W panel
2 st 240 Ah AGM batteri
1 st mellankoppling för batteri
2 st konsoller  
1 st SWCS 30 A regulator
1 st installationssats med kabel 

och kopplingsmaterial

Art.nr: 20-2310

SOLPANELSPAKET

10 W

SOLPANELSPAKET

100 W

SOLPANELSPAKET

300W

SOLPANELSPAKET

160 W

SOLPANELSPAKET

50 W
Det mest sålda panelpaketet för en
stuga, där man vill ha bra komfort och
där man vistas mera kontinuerligt.

PAKETET INNEHÅLLER:  
1 st 80 W panel
1 st 240 Ah AGM batteri
1 st konsoll  
1 st SWCS 20 A regulator
1 st installationssats med kabel 

och kopplingsmaterial

Art.nr: 20-2110

SOLPANELSPAKET

80 W

SOLPANELSPAKET

150 W



Med denna kombination av solpanelspaket kan du utan besvär 
se på TV eller se en film på DVD. Samtidigt har du har en 
anläggning som klarar av att försörja ditt behov av belysning, 
vattenpump, laddning av mobiltelefon etc. Med en den medföljande
350 W omformaren kan du även använda dator, radio och andra 
230 V tillbehör.

Nöjespaket

Solpanelspaket 160 W med 80 liter 
respektive 110 liter 12 volt kylskåp

PAKETET INNEHÅLLER:
1 st 80 W / 100 W panel
1 st 240 Ah AGM batteri
1 st konsoll  
1 st SWCS 20 A regulator
1 st omformare 350 W
1 st installationssats med kabel

och kopplingsmaterial

Paket 80 W Art.nr: 20-2120
Paket 100 W Art.nr: 20-2220

Paketet innehåller två stycken kraftfulla 80 W paneler som 
tillsammans ger 160 W. I solpanelspaketet finns allt du behöver för
att få en störningsfri funktion även när du har det kompressorstyrda 
kylskåpet inkopplat. Tack vare två stycken kraftiga 303 Amp. 

AGM batterier klarar anläggningen även att driva övriga funktioner 
i stugan, såsom belysnig, vattenpump, dator, radio etc. 

Med en omformare kan du även köra andra 230 V utrustningar 
såsom dammsugare, mikrovågsugn etc.
OBS! Tänk dock på att inte belasta för många strömslukande 
utrustningar samtidigt. Det kan dra ur batterikapaciteten för snabbt!
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SOLPANELSPAKET

80 W-100 W

SOLPANELSPAKET

160 W
PAKETET INNEHÅLLER:
2 st 80 W paneler
2 st 240 Ah AGM batterier
2 st konsoller  
1 st SWCS 20 A regulator
1 st 80 liter respektive 110 liter 

kompressorstyrt 12 V kylskåp
1 st installationssats med kabel

och kopplingsmaterial

Kylskåp 80 l. Art.nr: 20-2500
Kylskåp 110 l. Art.nr: 20-2600



PAKETET INNEHÅLLER:
2 st 140 W paneler      
2 st konsoller
2 st 240 Ah AGM batteri 
2 st mellankopplingssatser 

till batterier                                                                                                                                         
1 st SWCS 30 A regulator
1 st installationssats med kabel

och kopplingsmaterial
1 st 168 liters kompressorstyrt 

12 V kylskåp med frys.

Art.nr: 20-2330

Vår kraftigaste kombination av solpanelsanläggning med stort 
12 V kompressorstyrt kylskåp/frys. När kraven är som störst och
man har behov av längre nyttjande är detta den optimala lösningen.
Kylskåpet på 168 liter med separat frys ger dig utrymme att hålla 
en större mängd livsmedel kyld och fryst. 

Med den kraftiga solpanelsanläggningen med två stycken 150 W
paneler och två stycken 240 Amp. batterier har du kapacitet att 
använda många andra tillbehör i stugan. Förutom belysning, 
vattenpump, TV och radio kan du med fördel använda andra 
eldrivna tillbehör såsom mikrovågsugn, dammsugare, kaffebryggare
med mera genom att använda en omformare.

Solpanelspaket 
med 168 l kylskåp/frys
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SOLPANELSPAKET

300 W



Gäststuga, uthus 
eller bastu

Storstuga
Laddströmmens fördelning

160 W panel
2 x 303 Ah

2x2,5 mm2

50 m

120 Ah

90% 10%

VI

PAKETET INNEHÅLLER:  
2 st 80 W paneler      
2 st konsoller
2 st 240 Ah AGM batteri 
1 st 120 Ah AGM batteri 
1 st mellankopplingssats 

till batterier                                                                                                                                         
1 st Victron Duo 20 Amp.
1 st installationssats med kabel

och kopplingsmaterial

Art.nr: 20-2350

SOLPANELSPAKET

160 W
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En kraftfull anläggning för två byggnader!
Där du har en storstuga samt en mindre byggnad, t.ex. uthus,
gäststuga eller bastu, kan du med denna lösning fördela behovet
(laddningen) där du bäst behöver den. Genom att ha huvuddelen
av batterikapaciteten, 2 x 240 Ah batterier, i storstugan samt ett
batteri på 120 Ah i den mindre byggnaden kan du fördela 
laddningen som du önskar. Genom den medföljande regulatorn,
Victron Duo controller på 20 Amp. ställer du in t.ex. 50/50% 
eller 90/10% laddning. Huvudenheten i storstugan är dessutom
tillräckligt kraftig för att, förutom belysning,TV, radio m.m. även
kunna driva ett kompressorstyrt 12 V kylskåp på cirka 110 liter.

Solpanelspaket Duo

Gäststugan, uthuset eller bastun, har sitt 
eget batteri som laddas från solpanelerna 

på storstugan. Genom det så behövs endast 
en tunn laddningskabel mellan stugorna, 

eftersom förbrukarna i den mindre byggnaden
försörjes av det egna batteriet.

Kombipaket 
med sol och vindkraft

SOL & VINDKRAFT

100+600 W
PAKETET INNEHÅLLER:
1 st 100 W panel      
1 st konsoll       
1 st vindkraftverk SW Windy 450 

(12 V, max 600 W)
2 st 240 Ah AGM batteri 
1 st mellankopplingssats 

till batterier                                                                                                                                         
1 st säkringsbox 3x10 Amp. 

samt huvudbrytare 40 Amp.
1 st installationssats med kabel

och kopplingsmaterial

Art.nr: 20-2250

Med kombination av solpanel och vindkraftverk finns ett 
utökat användningsområde där det är möjligt att använda 
anläggningen  även när solen inte laddar batterierna, 
men där vindkraftverket kan komma in och kompensera 
laddningen. Det kraftfulla vindkraftverket, SW Windy 450 
med en kapacitet på 600 W, ger en mycket bra laddning 
och kompletterar solpanelen, speciellt när solen inte 
laddar eller under vinterhalvåret då den lyser svagt. 

Med kombinationen av solpanel och vindkraftverk erhålles 
ett brett användningsområde såväl sommar som vinter, 
och med den kraftiga batteribanken på två stycken 303 Ah 
batterier är det möjligt att 
använda de flesta funktioner 
man önskar i stugan året runt. 
Med en inkopplad omformare 
är det också möjligt att 
använda vissa 230 V 
förbrukare.



Vi marknadsför en serie av 12 V standard paneler som består 
av en stadig aluminiumram, som gör det enkelt att montera 
panelen i såväl konsol som direkt mot vägg eller tak. De består
av en mycket ljuskänslig kiselyta, vilket gör att mottagningen av
solstrålar och bra dagsljus är optimal. Panelerna passar utmärkt
att montera på stugor, husvagnar/husbilar, båtar med mera. 
Standardpanelerna finns i fem olika storlekar.

Solpaneler 12 volt

Justerbar konsoll
för solpaneler
Justerbar konsol för vägg eller takmontage som gör 
det möjligt att justera vinkeln så att panelen får bästa 
möjliga solljus. Panelen skruvas enkelt i konsollen 
som är ställbar i tre olika lägen. 
Art.nr: 20-0015
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STANDARD Max laddström Mått LxBxH mm Vikt kg Art.nr:
10 W 3,30 A 912x542x35 5,8 20-1900
50 W 3,30 A 912x542x35 5,8 20-2000
80 W 4,80 A 1250x542x35 7,8 20-2100
100 W 5,80 A 1195x542x35 10,7 20-2200
150 W 7,58 A 1412x676x35 11,3 20-2900

Victron solpaneler

SW Standard solpaneler

VICTRON Max laddström Mått LxBxH mm Vikt kg Art.nr:
50 W 2,78 A 540x670x35 5,7 20-2000V
80 W 4,44 A 915x670x35 8,0 20-2100V
100 W 5,56 A 1005x670x35 9,0 20-2200V
140 W 7,78 A 1480x670x35 15,0 20-2900V



SWCS regulatornerna är en serie driftsäkra och väl utvecklade 
regulatorer som klarar stora krav. Samtliga regulatorer har också
extra stora anslutningshål, vilket gör att man kan koppla in kablar
med större area (upp till 10 mm2). Har även dubbla kabelingångar!

Regulatorer 

SWCS 10
En enkel regulator för mindre solpanels-
anläggningar. Ledlampa som visar laddning 
och batteristatus. Har överbelastningsskydd 
samt huvudströmbrytare.                       

SWCS 20/30 A
Med tydlig display som visar spänning, belastning
och energiförbrukning. Har överbelastnings skydd
samt huvudbrytare. Regulatorn har temperatur-
kompensering samt 3-stegs laddningsteknik.

Detta är lösningen när du vill ladda två batteribanker samtidigt, 
t.ex. en storstuga samt ett mindre uthus, en gäststuga eller 
en bastu och där du behöver få laddkapacitet där du helst vill 
ha den. Laddningen kan regleras mellan de två batteribankerna
via displayen (t.ex. 50/50% elller 90/10%). På displayen kan du
också se såväl laddning och strömförbrukning som batteristatus.

Victron Duo – Regulator

Victron Duo regulator
Max. laddkapacitet 20 A
Mått 76x153x37 mm
Art.nr: 20-0700

Display till Duo regulator
Mått: 112x112x40 mm
Art.nr: 20-0800

Med inkopplad Duo regulator och display till dubbel batteribank
(en för storstugan och en för uthuset) behöver du endast ha
en kabel med mindre area, vilket gör installationen billigare.

SWCS 10 regulatorn kan 
monteras på DIN-skena.
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Gäststuga, uthus 
eller bastu

Storstuga
Laddströmmens fördelning

160 W panel
2 x 303 Ah

2x2,5 mm2

50 m

120 Ah

90% 10%

VI

Artikel SWCS 10 A SWCS 20 A SWCS 30 A
Spänning: 12/24 V 12/24 V 12/24 V
Belastning: Upp till 150 W 12 V 300 W 12 V 450 W 12 V
Belastning: Upp till 300 W 24 V 600 W 24 V 900 W 24 V
Strömförbrukning:     < 4 m A < 15 m A < 15 m A
Batterityper: AGM GEL/AGM/öppen GEL/AGM/öppen
Mått mm:  86x68x36 172x126,3x73 172x126,3x73
Art.nr: 20-0120 20-0130 20-0140
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Vi marknadsför en serie av flexibla marinpaneler som är tunna
och går att böja något för att lättare kunna montera dem på 
t.ex. rufftak eller annan böjd yta. Panelerna har hög verknings-
grad och snabbkopplingar för enkel installation.

Marinpaneler

SW Soft Marinpaneler
Softpanelerna är en serie mycket tunna, lätta och smidiga paneler 
som lämpar sig bra för montering på båt och husvagn. Kan monteras 
direkt på däck eller tak och kan också böjas något. Den tåliga ytan 
gör att man även kan gå på panelen utan att skador uppstår.

Regulatorer
2 stycken regulatorer som tål tuffa väder-
förhållanden och därför mycket lämplig för 
installation i båtar. Kan även med fördel 
användas i stuga eller husvagn/husbil.

SWPP 10 Regulator
Tydlig display, 
Klarar belastning upp till 10A.
Vattentät.
Art.nr: 20-1130

SWM ALU Max laddström Mått LxBxH mm Vikt kg Art.nr:
30 W 1,73 A 806x350x3 3,45 20-3250
40 W 3,61 A 785x660x3 6,30 20-4900
65 W 2,42 A 600x600x2,5 3,90 20-3550
80 W 4,83 A 1015x630x3 8,40 20-3560

SW SOFT Max laddström Mått LxBxH mm Vikt kg Art.nr:
30 W 1,42 A 535x388x3 0,37 20-4330
40 W 2,84 A 555x535x3 0,70 20-4340
80 W 5,19 A 932x540x3 1,20 20-4350

EP Regulator
Led Lampa indikerar 
laddning och batteristatus
Art.nr: 20-1140
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Batterier anpassade till 
solpanelsanläggningar
Den viktigaste delen i en solpanelsanläggning är
rätt anpassad batteribank. Batteriet är kraftkällan i
hela anläggningen och bestämmer hur hårt och
länge du kan belasta den. Det är därför viktigt att
man noga beräknar användningsområdet och 
dimensionerar rätt batteristorlek till det behov
man förväntas ha. På den här sidan får du en del
råd när det gäller val av batterier, dimensionering,
samt olika egenskaper som batterier har. Det är
viktigt att välja rätt för det användningsområde
man har och att man redan vid installationen av
anläggningen dimensionerar rätt.

– Hur vill du använda anläggningen?

– Skall du endast ha den för strömförsörjning till 
belysning och mindre förbrukare, eller vill du 
även driva ett 12 V kylskåp eller frysbox? 

– Hur ofta kommer du att vara i stugan? 

– Kommer du att vara i stugan även under 
höst- och vintermånaderna? 

Det är viktigt att man inte väljer en för liten batteri-
bank för att i senare skede  upptäcka att det inte
räcker till och då monterar in ett till (kanske efter
1-2 år!) Om man mixar ett nytt batteri med ett
äldre så kan det bli en obalans så att det äldre
batteriet även skadar det nya. De nya och under-
hållsfria AGM batterierna är mycket tåliga och bör
ha en livslängd på cirka 10 år.

Man beräknar batteriets livslängd i cykler. Ett 
fulladdat batteri = 1 cykel, sedan urladdning och
fulladdat igen. Laddar man ur batteriet mycket så
sliter det hårt på batteriet. I jämförelse med tradi-
tionella vätskefyllda och ”öppna”  batterier så har
AGM batterierna en betydligt längre livslängd. 
För att vidhålla maximal livslängd bör inte batte-
riet urladdas till mer än c:a 40%. Om det sker
upprepade gånger så minskar batteriets livslängd
avsevärt. Ett bra sätt att bibehålla livslängden på
ett batteri, är att man väljer en solpanelsanlägg-
ning/vindkraftverk med batterivakt. En sådan 
känner av när batteriets spänning börjar bli lågt
och bryter då urladdningen.

En viktig faktor för att få ut full effekt av batteriet
är också den omkringliggande temperaturen. 
Ett traditionellt ”öppet” batteri är mera känsligt för
kyla än ett AGM batteri, men ju varmare det är,
dessdå bättre effekt får man ur det.

Hållbarheten/livslängden är också beroende på
hur ofta och snabbt man laddar batteriet. I en 
medelstor solpanelsanläggning räknar man med
cirka 100 timmars urladdning, men om man har
större förbrukare, 12 V kylskåp, omformare etc.

så är kapaciteten mindre. Ett AGM batteri på 303 Ah
vid 100 timmars urladdning har vid 10 timmars 
urladdning 250 Ah. Det är en rekommendation att
hellre överdimensionera batteribanken något vid
installation. Det spar och belastar inte batteri-
banken lika hårt och därmed får man en ökad
livslängd. Underhållsfria batterier typ AGM har 
en lägre självurladdning (cirka 2%) än de öppna
traditionella blybatterierna som har cirka 6-8% 
per månad. En mycket viktig faktor att räkna med
under vintermånaderna.

Parallellkoppling
Exempel 1:
3 st parallellkopplade batterier på 303 Ah och 12 V. Spänningen
är fortfarande 12 V med effekten är tillsammans 909 Ah. 
En rekommendation är att alltid koppla pluskabeln på det första
batteriets + pol och minuskabeln på det sista batteriets – pol.

Seriekoppling
Exempel 2:
2 st seriekopplade batterier på 303 Ah. Effekten är fortfarande
303 Ah, men spänningen är 24 V. Kabelanslutningen skall 
alltid göras med pluskabeln på första ena batteriets + pol 
och minuskabeln på det andra batteriets – pol.

Batterier i parallell- och seriekoppling

303 Ah
12 V

+
303 Ah

12 V

+
303 Ah

12 V

+
303 Ah

12 V

+
303 Ah

12 V

+

+ +

Välj
tillräckligt

grova 
kablar!
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SW Comfort batterier, som har den senaste AGM-tekniken, 
är en serie helt slutna och underhållsfria batterier. De har 
mycket goda egenskaper, såsom bra laddmottaglighet, ingen 
risk för syraspill, mycket liten självurladdning, ingen gasbildning,
samt är också mindre känslig vid låga temperaturer.

Det gör, tillika med att batteriet har mycket lång livslängd, 
dessa batterityper mycket lämpliga vid installation i fritidshus 
där temperaturen kan sjunka ganska rejält när man inte är 
där under längre perioder.

SW Comfort – AGM batterier

SW Comfort 18 AGM 20 Ah Art.nr: 27-6000  

SW Comfort 100 AGM 120 Ah Art.nr: 27-6200  

SW Comfort 200 AGM 246 Ah Art.nr: 27-6250

Batterier Kapacitet 20 tim. Kapacitet 120 tim. Mått LxBxH mm Vikt kg
SW 18 18 Ah 20 Ah 181x76x166 5,7
SW 100 100 Ah 120 Ah 329x172x230 30,5
SW 246 200 Ah 246 Ah 522x240x245 60,5

SWCS 1500 W omformare 12/230 V
En tålig och kraftfull omformare med modifierad
sinuskurva. Inbyggd display. Uttag för USP. 
Levereras med batterikablar. Kontinuerlig 
effekt 1500 W. Maximal effekt 3000 W.
Art.nr: 28-1540
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Beräkning 
av kabelareor.
Valet av kabel är viktigt för att 
solpanelsanläggningen skall 
fungera som du vill. 
Speciellt viktig är kabeln som 
går från solpanel till regulatorn 
– batteribanken. 
Väljer man för tunn kabel får 
man en stor strömförlust. 
För att välja rätt area och längd, 
se tabellen här intill.

Tabellen avser 12 V och ger 2,5%/effekt – och spänningsförlust.

Monteringskabel

Rörelsedetektor Elcentral

A 1 m 2 m 3 m 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m
1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6
2 0,1 0,2 0,7 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2
3 0,2 0,7 1,1 1,8 3,6 5,4 7,2 9,0 10,8
4 0,2 1,0 1,4 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4
5 0,3 1,2 1,8 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0
6 0,4 1,4 2,2 3,6 7,2 10,8 14,4 18,0 21,6
7 0,4 1,7 2,5 4,2 8,4 12,6 16,8 21,0 25,2
8 0,5 1,9 2,9 4,8 9,6 14,4 19,2 24,0 28,8
9 0,5 2,2 3,2 5,4 10,8 16,2 21,6 27,0 32,4

10 0,6 2,4 3,6 6,0 12,0 14,4 18,0 30,0 36,0
11 0,7 2,6 4,0 6,6 13,2 15,8 26,4 33,0 39,6

Area mm2 Antal meter Färg Art.nr:
2x2,5 Rulle 50 m Vit 29-1060
2x2,5 Rulle 50 m Brun 29-1061
2x2,6 Rulle 50 m Vit 29-1080
2x10 Rulle 50 m Vit 29-1090
2x16 Säljs per m Röd/blå 29-1095
2x25 Säljs per m Röd/blå 29-1096
2x35 Säljs per m Röd/blå 29-1097

Monteringskabel
För kabel med area mm2 Färg Art.nr:
2x2,5 till 2x4 Brun 29-0017
2x2,5 till 2x4 Vit 29-0019

Kabelklämmor i påse om 100 st

Infraröd rörelsedetektor, 12 V. 
Känner av rörelser om någon/något passerar.
Täcker ett brett fält och reagerar både på 
dagtid och på natten. Såväl känslighet som 
tidsfördröjning kan justeras.
Art.nr: 29-2510

Används med fördel när flera kablar skall 
anslutas till regulatorn, vilket gör att det 
endast behövs en huvudkabel mellan 
elcentralen och regulatorn.

Består av en styck huvudströmbrytare  
på 40 A samt tre stycken säkringsutgångar 
på 10 A med automatsäkringar.
Art.nr: 29-0050
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Vid installation av solpanelsanläggning/vindkraftverk eller annan 
12 volt anläggning är det viktigt att rätt 12 volt monteringsmaterial 
används. Mycket av utrustningen man använder är beroende av att 
plus och minus är rätt kopplat. Vid felaktig montering är det stor risk 
att den utrustning som är inmonterad blir förstörd. 

Vid all 12 volt installation skall alla kablar vara 2-delade och 
uppmärkt, antingen med olika färger, eller på annat sätt vara lätta 
att skilja åt. Stickproppens grövre stift skall användas som plus.

Monteringstillbehör 12 volt

Förlängningskablar
till panelmontering
5 meter 2x4 mm2 Art.nr: 27-2500
10 meter 2x6 mm2 Art.nr: 27-2600

Med dessa snabbkopplingar går det att förlänga kabellängden från solpanelen.

Kabel 
mellan panel och batteri
med 25 A säkring
Art.nr: 27-0002

Övergång 
till cigarettändare
Art.nr: 29-2518

Cigarettändaruttag
Art.nr: 29-2519

Anslutningskabel 
till panel och batteri
2 meter 2x6 mm2 Art.nr: 27-0005
0,5 meter  2x6 mm2 Art.nr: 27-0006

Stickpropp
Art.nr: 29-2050

Kopplingsdosa
Art.nr: 29-2250

Vägguttag
Art.nr: 29-2060

Infällt vägguttag
Art.nr: 29-2150

Störmbrytare
dubbel
Art.nr: 29-2420

Strömbrytare
Art.nr: 29-2410

Skarvkoppling 
enkel
Art.nr: 29-2730

Skarvkopplingar
dubbel
Art.nr: 29-2720

Skarvkopplingar
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LED-lampor har en betydligt längre livslängd (upp till 50 gånger) 
än konventionella 12 volt lampor och har dessutom 90% lägre 
energiförbrukning. Det gör att belastningen på en anläggning blir 
väsentligt mycket lägre och belastar batteriet mindre. 

LED lamporna ger också ett mera koncentrerat och starkt ljus 
och är därför mycket lämplig till köksbelysning, läsbelysning, 
utomhusbelysning etc.

LED SMD
De nya LED SMD lamporna är mindre och har ett bättre 
och varmare ljussken.

LED belysning

LED lampa 
G4 sockel 1 W
Mått 37x30 mm
Art.nr: 28-0054

LED lampa 
E14 sockel 3,5 W
Mått 75x45 mm
Art.nr: 28-0051

LED lampa
E14 sockel 3,0 W
Mått 105x38 mm
Art.nr: 28-0052

LED lampa 
GU-10 sockel 1,8 W
Mått 55x50 mm
Art.nr: 28-0053

LED lampa 
E27 sockel 3 W
Mått 100x60 mm
Art.nr: 28-0055

LED lampa
E27 sockel 5 W
Mått 115x63 mm
Art.nr: 28-0056

Lampa Sockel Styrka Art.nr:
PL lampa E14 7 W 28-0087
PL lampa E27 7 W 28-0088
PL lampa E14 11 W 28-0089
PL lampa E27 11 W 28-0090
PL lampa E27 13 W 28-0091
PL spiral E27 7 W 28-0092
PL spiral E27 11 W 28-0093



Vägglampa
Stål, E 27. 1,8 W
Mått: 165x105x265 mm
Art.nr: 28-7640

Spotlight 
Svart, LED 36. 1,8 W
Art.nr: 28-7630

Spotlight
Stål, LED 36. 1,8 W
Art.nr: 28-7620
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Vid installation av solpanelsanläggning/vindkraftverk eller annan 
12 volt anläggning är det viktigt att rätt 12 volt monteringsmaterial 
används. Mycket av utrustningen man använder är beroende av att 
plus och minus är rätt kopplat. Vid felaktig montering är det stor risk 
att den utrustning som är inmonterad blir förstörd. 

Vid all 12 volt installation skall alla kablar vara 2-delade och 
uppmärkt, antingen med olika färger, eller på annat sätt vara lätta 
att skilja åt. Stickproppens grövre stift skall användas som plus.

LED armaturer 12 volt

Två mycket ljusstarka 12 volt armaturer för 
infällt montage i tak. Har ett varmvitt ljus (2700 K)
Levereras med snabbkopplingar.

Lampor för infälld takmontering

LED spotlight
Vit. 1,2 W
Art.nr: 30-0100

LED plafond
Vit, 25 cm. 1.6 W
Art.nr: 30-0200

LED lysrör 
Vit, 24 cm. 0,8 W
Art.nr: 30-0300

LED ljuslist
Längd 230 mm.1,8 W
Art.nr: 30-0400

LED ljuslist
Längd 470 mm. 2,7 W
Art.nr: 30-0500

Effekt Diameter Hålmått Art.nr:
3 W 80 mm 70 mm 28-8700
6 W 120 mm 105 mm 28-8800



En modern och snygg köksfläkt i rostfritt stål samt svart front med
touchkontroll och klocka. Utrustad med dubbla 16 W fläktar.
Fläktarna har tre hastigheter samt tvättbart filter som är lätt att ta bort.

SW 12V köksfläkt
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TEKNISKA DATA
Ram: RST
Driftspänning: DC 12 V/24 V
Fläktmotor: 16 W + 16 W
Belysning: 1 x 3 W LED lista
Filter: 5 lager aluminiumfilter
Luftkapacitet: 120 m3/tim
Ljudnivå: 56 dB
Art.nr: 23-2700

60 mm

30
4 m

m

500 mm



Gasol i köket!
Oavsett om du har el eller inte i stugan, så är gasolspisar
en mycket bra lösning som blivit mer och mer populärt. 
Med en gasolspis får du en snabb och distinkt kontroll 
över värmen. På en gasolspis kommer värmen omedelbart
och kan justeras från svag till stark värme på ett ögonblick.
När du vrider av gasoltillförseln blir det kallt på en gång 
och du undviker att bränna dig!
– Det är därför proffskockar alltid föredrar gasoldrivna 
spisar och ugnar.
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SW 50 – en smidig och snygg gasolspis med fyra brännare 
samt termostatstyrd ugn med övervärme (grillelement). 
Glaslock som också kan fällas ner för att få avställningsyta. 
Förvaringslåda i botten. En spis anpassad för mindre 
utrymmen eftersom den har endast 50 cm bredd.

SW 50 cm gasolspis
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Produkt SW 50 
Mått cm. Höjd x Bredd x Djup 85x50x60
Vikt: 40 kg 
Effekt på brännare: Höger fram 2500 W 

– ” – Höger bak 800 W 
– ” – Vänster fram 1500 W 
– ” – Vänster bak 1500 W 

Effekt ugn undervärme: 2300 W 
Effekt ugn övervärme: 1750 W 
Art.nr: 1-11-2170



TEKNISKA DATA
Effekt 50 W, gångtid minst 25-35% = 1,2-1,8 A per timme i snitt
God isolering minskar strömförbrukningen
Inbyggt underspänningsskydd som slår av vid för låg batterieffekt
Temperatur kylskåp 0-10°C
Kan drivas med både 12 volt eller 24 volt
Mått (Höjd x Bredd x Djup) 806 x 460 x 468 mm
Art.nr: 22-2000

TEKNISKA DATA 
106 liter med inbyggt 10 lit. frysfack
Gasolförbrukning: 18 gram per timme
Mått (HxBxD) 860 x 530 x 560 mm
Art.nr: 10-7250

   

Kylskåp för gasol eller 230 volt
DOMETIC RGE 2100
Inbyggt frysfack som man kan ta bort.

Isla 110 liter kompressorkylskåp, 12 V
Ett kompakt och rymligt kylskåp för 
stugan. Har en totalvolym på 110 liter,
varav 12 liter kyl-/frysfack.
Ett lämpligt kylskåp med stor kapacitet, 
som också drar lite ström. 
Vid beräkning av solpanelseffekt och 
batteribank bör det minst vara 160 W 
panel samt en batteribank på 500 Ah.
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Isla 50 – 80 – 168 liters kompressorkylskåp
Två små och smidiga 12 V kylskåp som passar där det är 
begränsat med utrymmen. Kan, förutom att installeras i stugan,
också användas i båt och husvagn/husbil. Inbyggd automatisk 
avstängning om batterispänningen blir för låg.

Kompressorstyrda 
12 volt kylskåp
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TEKNISKA DATA
Effekt 45 W, gångtid minst 25-35% = 1,2-1,8 A per timme i snitt
God isolering minskar strömförbrukningen
Inbyggt underspänningsskydd som slår av vid för låg batterieffekt
Temperatur kylskåp 0-10°C
Kan drivas med både 12 volt eller 24 volt
Mått (Höjd x Bredd x Djup) 497 x 460 x 468 mm
Art.nr: 22-1710

TEKNISKA DATA
Effekt 50 W, gångtid minst 25-35% = 1,2-1,8 A per timme i snitt
God isolering minskar strömförbrukningen
Inbyggt underspänningsskydd som slår av vid för låg batterieffekt
Temperatur kylskåp 0-10°C
Kan drivas med både 12 volt eller 24 volt
Mått (Höjd x Bredd x Djup) 706 x 460 x 468 mm
Art.nr: 22-1720

   

50 liter

80 liter

TEKNISKA DATA 
168 liter (123 liter kyl / 45 liter frys)
Effekt 75 W. 1,2-2,2 Amp.
Mått (HxBxD) 1340 x 495 x 500 mm
Art.nr: 22-2100

168 liter



Värme och ventilation
Vi har ett sortiment av lämpliga värmekällor som drivs med gasol, fotogen eller diesel.
Det är av stor vikt att kunna ha ett värmealternativ som snabbt och enkelt gör din 
vistelse i stugan trivsam. I sortimentet finns smidiga kaminer och terrassvärmare 
som du kan använda såväl inne som ute på altanen eller inglasade balkongen. 

Det är dock viktigt att tänka på att när man använder kaminerna för innebruk måste 
man ha en god ventilation så att luft-/syreomsättningen blir fullgod!
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12 kW
Art.nr: IG 92/10

8 kW
Art.nr: IG 92/8

4 kW
Art.nr: IG 92/7

2 kW
Art.nr: IG 92/6

Fönstret på kaminen är tillbehör!

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Med dieselkaminerna kan du värma och laga mat
utan tillgång tillgång till el. Som till exempel i din
villa, fritidshus, raststuga. ark, tält, sjöbod eller båt
där du vill vara oberoende av el och ha en fast
eller mobil montering. Normalt används diesel,
eldningsolja eller fotogen men i vissa modeller kan
man även elda med fast bränslen.

Dieselkaminerna är typgodkända av Statens Prov-
ningsanstalt och uppfyller de krav och normer som
är uppställda för denna typ av värmekällor.

DRIFTSÄKERHET
Största vikt har lagts på driftsäkerhet vid kontinu-
erlig eldning utan övervakning. Hjärnan i systemet
är regulatorn, vilken förutom att dosera bränsle till
kaminen även har ett antal inbyggda säkerhets-
funktioner. Kaminerna kan förses med termostat
som kontrollerar rumstemperaturen.

MILJÖVÄNLIGA
Kaminerna brinner sotfritt och med mycket låga
koldioxidvärden. Ett bidrag till en renare miljö.
Detta har åstadkommits genom att vi använder
den senaste teknologin vad gäller förgasning och
luftblandning av bränsle.

Dieselkaminer
Gedigna, robusta värmekaminer som drivs med diesel eller 
eldningsolja. Kan användas för fast placering i fastigheter, stugor 
eller för mobilt bruk. De ger kraftig, jämn och skön värme och är 
mycket lättskötta.

Kaminerna kräver minimalt med underhåll och är miljövänliga. 
De är effektiva och har en beprövad förbränningsteknink som 
inte kräver någon el, vilket ger en låg värmekostnad. Kaminerna 
kan även utrustas med termostatstyrning,centralvärmesystem 
samt isolering.

Som standard levereras kaminerna i svartmålad plåt, men kan 
motpristillägg även erhållas i polerad, syrafast utförande.

Kaminerna finns i 4 storlekar:

Som tillbehör finns: Rökgasrör 50 cm och 100 cm, rökgasslag, knärör,
väggenomgång, rökgashuv, vattenslinga, fönster med mera.
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En effektiv och kraftfull 
solvärmepanel!

Solvärmepanel
Panelerna, som är svarta, kan erhållas i två olika
varianter; modell 100 samt modell 200 och kan
monteras såväl stående som liggande. 

100
En solvärmepanel som med solens hjälp alstar
värme, ventilerar samt driver ut fukt och dålig luft.
Såväl modell 100 som modell 200 är utrustad
med termostat som gör att värmetillförseln blir
bästa tänkbara.

200 
Ett utförande som har två väggenomföringar samt
ett justerbart spjäll där man kan begränsa eller
helt stänga av tillflödet av uteluft. Detta för att låta
den redan uppvärmda inomhusluften återcirkulera
genom panelen för att värmas upp ytterligare.

Båda modellerna kan drivas 
med tre olika alternativ
1 Om 12 volt system redan finns i stugan 

eller byggnaden kopplas fläktfunktionen 
direkt från dess batteri.

2 Om det finns 230 volt i 
byggnaden används en 
liten enkel adapter som 
omformar 230 V till 12 V.
Art.nr: 29-2520

3 Om inget av ovan nämnda alternativen 
finns, kan fläkten drivas direkt av en 
10 W solcellspanel.

Såväl adapter som 10 W solcellspanel 
finns som tillbehör.

Mycket enkel att montera 
110 mm hål borras för väggenomföring.                        
Luftslang samt ventilgaller och färdigt 
kablage ingår. Panelen skruvas fast i 
yttervägg med befintliga fästen.

TEKNISKA DATA  
Mått: 150x70x10 cm
Vikt: 14 kg
Luftkapacitet: 60 kubikmeter/tim
SunoVent 100 svart Art.nr: 26-1600
SunoVent 200 svart Art.nr: 26-1700
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Med SW varmvattenberedare höjer du trivselfaktorn 
i stugan och förbättrar komforten. Att på ett enkelt 
och lättsamt sätt ha tillgång till varmvatten, oavsett 
om det gäller dusch, tvätt eller disk förhöjer glädjen 
under vistelsen. 

Varmvattenberedaren kräver ingen el utan lågan 
tänds automatiskt via inbyggt batteri.

SW varmvattenberedare 10 liter
Den nyaste tekniken gör att man snabbt får varmt 
vatten. SW 10 varmvattenberedare är en genom-
strömningsvärmare med 10 liters ”buffert”, vilket 
gör att det inkommande vattnet snabbt värms 
upp utan avbrott. SW 10 arbetar med en pilotlåga 
som automatiskt tänds med ett inbyggt batteri. 

Värmaren höjer den inkommande vatten-
temperaturen med 25-50° beroende på flödet.

SW 10 har också ett ”sommarläge” där 
temperaturen endast ökar något om det 
inkommande vattnet redan är relativt varmt, 
t.ex. regnvatten eller vatten lagrat i utetank. 

TEKNISKA DATA Varmvattenberedare 10 liter
Mått: 679 x 370 x 213 mm
Effekt: 20 kW
Värmekapacitet: Höjer inkommande vatten med 25-50ºC
Gasolförbrukning: 1500 g/tim (vid max)
Vattentryck: 1 bar
Gasolanslutning: 8-10 mm slang
Art.nr: 13-0900

Varmvattenberedaren kan med fördel användas
för att värma upp poolen eller badtunnan.

En gasoldriven varmvattenberedare
ger varmt vatten på ett ögonblick!

Att ha ett bra flöde på inkommande vatten är både bekvämt 
och nödvändigt om man skall kunna nyttja de möjligheter 
som finns när man vill kunna diska, duscha, värma vattnet 
via varmvattenberedare m.m. Tryckvattenpumpen är 
konstruerad så att den startar direkt när man öppnar flödet 
på vattenkranen.

12 volt vattenpump

Produkt: Art.nr. Spänning L/min Tryck Ampere Max lyfthöjd Tankvolym Mått mm (BxHxD)

Vattenpump med stort flöde 48-0400 12 V 18,9 4,1 bar 8 A 5 meter – 221,5x131,8x146



MiniVent – solcellsdrivna ventilatorer
MiniVent är en solcellsdriven ventilator som ger 
bra och fräsch luft i stugan. Ventilatorn drivs direkt 
av den inbyggda solcellen eller med en separat 
liten solcell som kan placeras en bit ifrån ventilatorn. 

Enkel att montera. Levereras med två stycken 
fläktar som enkelt kan skiftas beroende på om man
vill suga ut luft ur byggnaden eller om man vill blåsa 
in uteluften. Luftkapacitet 60 m3/tim.

Finns i två modeller; MiniVent med integrerad 
solcell eller MiniVent med separat solcell där 
5 meter kabel ingår och där man kan placera 
solcellen där bästa möjliga solljus finns.

Sunvent 
solcellsdriven fläkt
Mycket lämplig att använda där behov av att ventilera bort 
fukt och dålig lukt finns. T.ex. i mindre stugor, arbetsbaracker, 
husvagnar, båtar etc.

Mycket tystgående och drivs av sin egen inbyggda solcell. 
Kan monteras både horisontellt och vågrätt. 
Luftkapacitet cirka 25 m3/tim.
Art.nr: 23-1400

MiniVent
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PRODUKTBESKRIVNING
- Drivs med solenergi, inga driftskostnader
- Helt miljövänlig
- Ventilerar stugan och minskar risken för mögel och dålig luft
- Helt automatisk
- Enkel att montera
- Levereras med 2 fläktar- för in resp. utsug av luft
- Finns antingen med integrerad solcell eller med separat solcell
- Finns i vit eller svart färg
- Anslutningsrör 110 mm
- Fläktkapacitet 60m3/tim
- Mått: 240x210 mm
Art.nr: 23-1400

Vit MiniVent 
med separat solpanel Art.nr: 23-1250

Svart MiniVent
med separat solpanel Art.nr: 23-1260

Vit MiniVent 
med integrerad solpanel Art.nr: 23-1200

Svart MiniVent 
med integrerad solpanel Art.nr: 23-1210
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Med monterad solpanel på husvagn, 
husbil eller båt kan du stanna där du 
själv vill. Utan att ta hänsyn till om 
en elstolpe finns!

Solpanelen laddar batteriet så att du
kan nyttja belysning, TV, omformare 
med mera – allt för att göra din vistelse 
så bekvärm som möjligt oavsett om du 
står på camping, fricampar i naturen 
eller i en båthamn.

MONTERINGSSATSEN INNEHÅLLER:
4 st Z-profil i aluminium
Bultsats med gummilist
Kabelgenomföring
Kopplingsdosa
5 meter kabel
Sikaflex lim
Sika primer
Monteringsanvisning
Art. Nr: 29-2300

Monteringssatsen 
kan användas till 
solpaneler 50-150 W

Fri camping
utan problem
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