Vill du bli byggledare till:

Luftsolfångaren SOLTAN-1VFL
en bygg/monteringssats.
Luft-solfångaren SOLTAN - 1VFL ger värme - ventilation - avfuktning.
En ekonomisk lösning för uppvärmning och ventilation.
Vill du bli byggledare på din ort? Bygga solfångare med bekanta, grannar, arbetskamrater eller föreningsbekanta? Det tar ca 6-8 timmar att bygga några solfångare tillsammans. Du kan t.ex. vara i ett garage eller ute
på garageinfarten en solig dag eller i en annan samlingslokal. Det blir lite skräpigt, men det tar du bort efteråt
med en sopkvast. Du målar inget. Solfångaren skall endast målas på utsidan och det gör kunden själv hemma.
Så det är endast ”torrt” arbete som utförs vid bygget.
Och det är inte så mycket verktyg som behövs. Det som skall göras när du bygger är att kapa till ramen med
handsåg eller elsåg, borra hål med elborrmaskin, såga till baksidan av masonit med handsåg eller elsåg, skruva
i skruvar, spika och häfta fast duken med häftpistol med klammer längd 8-10 mm. Samt kniv och slippapper.
Och uppläggningspallar eller bord.
Storleken på solfångaren bestämmer kunden. Tanken med denna luftsolfångaren är ju att du kan använda dig
av gamla kopplade fönster av bra kvalitet och ha det eller dom som mått. Du kan bygga med eller eller två
fönster beroende på önskemål och platsen där solfångaren skall vara. Duken som följer med i byggsatsen är på
1,5x2 meter och den skall läggas in i lådan samt gå ut över kanterna på ramen. Så max-måttet blir ca 1,2x1,7
m på solfångaren.
Allt det elektriska är färdigkopplat och körklart. Solfångaren kan antingen drivas med en adapter på 230/12
volt eller med en solcellspanel som byggs in i lådan. Adapter eller solcell, det beställer du/kunden när du köper
byggsatserna. Det är samma pris vad du än väljer. Väljer du solcellspanel tar jag bort adapter och termostat då
de inte behövs och då blir det samma kostnad för byggsatsen. En mångsidig byggbeskrivning med bilder
medföljer vare byggsats.
Har du några funderingar under byggets gång är det bara att ringa så hjälper jag till via telefonen.
Kontakta mig om du är intresserad
av att bli byggledare för att bygga
luftsolfångare.
Med vänlig hälsning
Thore Andersen
TA Teknik & Fritid

Här är en solfångare med 2 st kopplade fönster.
TA Teknik & Fritid
Sörbyvägen 50
810 22 Årsunda

Tel. 026-29 06 34
070-642 4816

Bild från byggkurs på Folkhögskolan i Gysinge. Det är
alltid damer med och bygger! Ofta är dom mycket miljömedvetna och de har villa och stugor, men tror sig inte
kunna bygga ensamma. Men dom är mycket duktiga att
bygga på egen hand bara dom får lite informationshjälp!
Bankgiro:
5568-1605

Mail:
info@tateknik.se

Hemsida:
www.tateknik.se

