
AQUASMART™

Byt till Sverigesolen 
Producera ditt eget varmvatten !

För dig med direktverkande el!

Vi är din auktoriserade återförsäljare
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www.sverigesolen.se

Installerade med 6 års helgaranti
SOLENERGIPRODUKTER
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Sverigesolen spar upp till 50% och 
ger inga koldioxidutsläpp

Visst fungerar solvärmen i Sverige
I Sverige lyser inte solen alltid från klarblå himmel. Trots det kan vi effektivt  
utnyttja energin med hjälp av ett smart solvärmesystem, Sverigesolen. Under ett 
år kan du halvera din kostnad för varmvatten! Även om vädret varierar kraftigt 
och det kan vara mulet och regnigt, så värmer det ultravioletta ljuset i alla fall. 
Ett exempel på detta är bilen som står parkerad utomhus. Även om det är mulet 
kan det bli mycket varmt i kupén.

Energin är idag den enskilt största kostnaden för de 
flesta villaägare. Utvecklingen idag går mer och mer 
mot att börja använda oss av förnyelsebar energi.

Med Sverigesolen kan du halvera din varmvattenkostnad 
och är ytterligare ett steg mot det energi- och miljösmarta 
huset.

El- och oljeprisets utveckling

Kinnan har sedan mer än 20 år arbetat med produkter 
som använder naturens egna energikällor för att skona 
miljön och ge besparingar. Nu tar vi ytterligare ett steg 
och har utvecklat en solenergiprodukt
för svenska krav.

Vi har halverat värmekostnaden för fler än 150.000 villa-
ägare. Sverigepumpen levereras alltid installerad och klar 
av auktoriserade återförsäljare. Deras yrkesskicklighet och 
ansvarstagande ger oss tillsammans nöjda kunder.

Sverigesolen Aquasmart är utvecklad för vårt klimat och 
behov av varmvatten. Aquasmart finns i 3 storlekar och kan 
halvera din kostnad för varmvattnet. I likhet med Kinnans 
övriga produkter får du en färdig funktion, installerad och 
klar, med 6 års helgaranti.

Här kan du se fördelningen 
av den effekt Aquasmart 

SCM 20 solfångare ger dig  
under årets månader.

Källa: SP, Sveriges Tekniska forskningsinstitut
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Aqua Smart – En komplett
anläggning  för svensk soldrift

Visst fungerar solvärmen i Sverige

– Installeras alltid av våra certifierade återförsäljare.

AQUASMART™
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Sverigesolens  
6 åriga helgaranti är 

ingen försäkringslösning,
utan en riktig garanti.

Aquasmart
solfångare SCM20,
uppfyller Solar Keymarks 
hårda kvalitetskrav

SOLAR
KEYMARK

Varmvattenberedare

Drivenhet

Styrenhet



Exempel, familj med 4 personer, 2 vuxna, 2 barn
Varmvattenförbrukning 4800 kWh/år
Merkostnad för solvärme 30.000 kr
Utgångspris el 1.40 kr, historisk trend, ökning 9%/år

Besparingspotential
AQ1: 1137 kWh
AQ2: 2274 kWh
AQ3: 3411 kWh

Bli en Aquasmart     villaägare du också
Med Aquasmart varmvattenberedare är du garderad inför framtida elprishöjningar. 
Du har också kommit en bit mot det energi- och miljösmarta huset. En värdehöjande
benämning inom snar framtid.

INSTALLATIONSDATUM

DITT PRIS INKL. MOMS!
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Det kompletta paketet byggt för svensk soldrift:

AQ 300

DRIVENHET

1 st SOLFÅNGARE

2 st SOLFÅNGARE

3 st SOLFÅNGARE

AQ1

AQ2

AQ3

AQUASMART™

Enligt SP:s beräkningar
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Installerade med 6 års helgaranti
SOLENERGIPRODUKTER

Allt detta ingår
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Byggd för

svensk soldrift!

n  Kostnadsfri husanalys, vi hittar lösningen för din maximala besparing
n En anläggning för SVENSK soldrift
n Installerad av auktoriserade yrkesmän
n   Igångsättning med tips och råd
n  6 års helgaranti för både produkt och installation. 

En förutsättning är att en första service genomförs inom 36 månader. 
* Sverigesolens 6-åriga helgaranti är ingen försäkringslösning utan en riktig garanti.

n   Möjlighet att teckna serviceavtal
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Installerade med 6 års helgaranti
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Vi är din auktoriserade återförsäljare
Som auktoriserade återförsäljare av Sverigesolens 

produkter är vi utbildade och certifierade på både dimensionering  
i ditt hus och installationen.

Auktoriserad återförsäljare


