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Med Pricatech Sun 3000 og Sun 6000 kan du sikre dig, at din 

varmeregning bliver så lav som muligt ved udnyttelse af solen. 

 

Sun 3000 (1 x 3000 W) og Sun 6000 (2 x 3000 W) bruger solens stråler til at levere spænding til 

Pricatech Sun systemet som leverer det videre til varmelegemer som opvarmer vandet og dermed 

sparer på opvarmning med f.eks. stokerfyr, gasfyr, oliefyr og varmepumper. 

Varmelegemer á 3 kW / 400 V kan placeres i bunden af eksisterende stokerfyr / varmtvands-

beholder eller lagertanke og dermed opnå en besparelse på varmeregningen. 

 

Anvendelsesmuligheder : 

- Privatboliger 

- Ferieboliger 

- Sommerhuse  

- Kolonihavehuse 

- Industri 

- Erhvervsbygninger 

 

Fordele ved at bruger solceller til opvarmning af vandet i stedet for solfangere er at de ikke fryser til 

om vinteren og er næsten vedligeholdelsesfrit.  

Pricatech vil anbefale at man mindst 1 gang om året renser solcellerne for snavs for at opnå optimal 

ydelse. 
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Pricatech Sun klemmerække tilslutning. 

Styringen skal tilsluttes 240 V AC på klemmerne L1+N+PE. 

 

Kassen med vand og overkogs termostaterne tilsluttes klemmerne 1-2-3 (se diagrammet for 

tilslutning). 

 

- Pricatech Sun 3000 tilsluttes solcellerne til Solpanel 1 (max. 400 V) og 3 kW varmelegeme 

til Varme 1. 

 

- Pricatech Sun 6000 tilsluttes solcellerne til Solpanel 1 (max. 400 V) + Solpanel 2 (max. 400 

V) og 3 kW varmelegeme til Varme 1 + Varme 2. 
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VIGTIGT : Solcelle skinnerne på taget skal jordforbindes. 
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Displayet i fronten viser de forskellige værdier, følgende visning er et eksempel billede. 

 

 

Pricatech har forudindstillet med følgende værdier : 

 

 

 

Betjening af menuen gøres på følgende måde : 

 

- +  :  Tryk ned i 1 sek. for at hoppe i decimalerne. 

 

- M :  Tryk ned i 1 sek. for at komme ind i menuen og tryk hurtigt for at komme til næste 

menu punkt. 

 

- -  :  Tryk ned i 1 sek. for at hoppe i decimalerne. 


