
 Bruksanvisning solfanger (Art.nr 21033)   
 

 

 

Nr Innhold i settet: 
- 1 stk solfanger m/ vannpumpe, slanger og varmesløyfe isolert med akrylglass 
- 1 stk solcellepanel med ledninger for tilkopling til vannpumpe 
- 1 stk åpent kar med slangetilkoplinger 
- 1 stk varmevekslerbeger (lukket vanntank m/ kobberspiral) 
- 1 stk termometer 
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Beskrivelse: 
Settet brukes til å demonstrere hvordan solens stråleenergi kan omsettes til varmeenergi ved at 
vann varmes opp av direkte solstråling. Dette skjer ved at vann sirkuleres i et kobberrør montert på 
en sortmalt overflate. Vannet sirkuleres i røret ved hjelp av en solcelledrevet vannpumpe. 
Det følger med et varmevekslerbeger og et åpent vannkar. Begge med slangetilslutninger.  
Solfangeren kan benyttes til kapasitive forsøk med beregning av effekt og virkningsgrad, eller bare 
benyttes til en artig demonstrasjon av vannoppvarming ved hjelp av solenergi. 
Det er meget relevant å benytte dataloggingssensorer og utstyr i kombinasjon med solfangeren. 
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Montering og bruk: 
Finn frem alle komponenter og plasser dem på et bord eller annet egnet underlag på et sted med 
direkte sollys. En kraftig halogenlampe kan evt. også benyttes, men vil ikke være like virkningsfullt 
som direkte sollys på en skyfri dag. 
Plasser panelet slik at solstrålene faller mest mulig vinkelrett mot panelet. Panelets hengsler har en 
innebygget treghet som gjør at vinkelen kan justeres. (Press panelet bakover til hengslene gir etter  
når panelet skal legges sammen.) 
 Slangen fra vannpumpen koples på den nedre slangetilkoplingen på det åpne karet og slangen fra 
vannsløyfen koples til den øverste slangetilkoplingen på det åpne karet. Fyll vann opp til øvre nivå i 
karet.  



 Bruksanvisning solfanger (Art.nr 21033)   
 

 
Finn frem solcellepanelet og kople til ledningen (Rød mot rød og sort mot sort på solcellepanelet) 
mellom solcellepanel og vannpumpen. Plasser også solcellepanelet mest mulig vinkelrett mot sola. 
(Solcellepanelet er også hengslet til foten med treghetshengsel.) Vannpumpen vil da starte. Du kan 
justere pumpens effekt ved å benytte justeringsknappen på vannpumpelokket eller ved å justere 
solcellepanelets vinkel mot sola. 
Panelet har størst virkningsgrad om vannet sakte sirkulerer i kretsen. 
Vannet i det åpne karet vil nå stadig bli varmere fordi det sirkuleres gjennom vannvarmeren. 
Temperaturøkningen kan måles ved hjelp av det medfølgende termometeret eller med annet utstyr 
for å måle temperatur. 
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Kapasitive forsøk: 
 
Bruk det medfølgende varmevekslerbegeret til dette formålet.  
Kople opp utstyret som beskrevet i pkt 2 for å fylle varme/pumpe kretsen med vann. Når vannet 
strømmer jevnt gjennom panelets krets (uten bobler) ned i karet så er kretsen fylt med vann. Bytt 
deretter det åpne karet med varmevekslerbegeret uten at det tilføres luftbobler i systemet.  
Dette gjøres på følgende måte: Stopp pumpen ved å snu solcellene ned mot bordet. Kople slangen 
fra øvre slangenippel på det åpne karet og monter den isteden på slangenippel på varmeveksleren 
merket med «IN». 

  
Monter slangen som følger med varmeveksleren med den blå enden mot slangenippelen på lokket 
som peker rett opp (Ta av den sorte gummiproppen på nippelen først). 
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Start vannpumpen igjen og hold den i gang til vannet strømmer jevnt ut av slangen som er montert 
på «OUT». Stopp vannpumpen. Fjern tilførselsslangen fra vannpumpen (Som går til det åpne karet) 
og monter isteden på den vannfyllte slangen som kommer fra varmevekslerbegeret. Jo mindre luft 
det er i systemets krets jo bedre vil det fungere. 
 Da er solvarmeren med varmeveksler klar til bruk ved at kobbersløyfen i varmeveksleren overfører 
solvarmen til vannet i begeret når lokket monteres på. 

 
 

Beregning av virkningsgrad for solfangeren: 
Fyll varmevekslerbegeret fullt (1000 ml vann). Bruk termometeret til å måle temperaturen på 
vannet ved forsøkets start. Sett på plass varmevekslerlokket. Termometeret plasseres gjennom 
hullet i lokket. Start vannpumpen og tidtaking.  (Les om ønskelig av temperaturen jevnlig underveis 
i forsøket og skriv inn i tabell. F.eks hvert annet minutt. Avleste verdier kan med fordel plottes inn i 
en graf.) Avslutt forsøket etter en angitt tid (F.eks 30 minutter) og les av temperaturen.  
Tips! Man kan med fordel benytte dataloggingsutstyr (F.eks artikkelnr  28301 som måler 
temperatur) underveis i forsøkene. 
 
Solas strålingsintensitet: 
 Angis gjerne med snittverdien 1000W/ m²  
Tips! Aktuell strålingsintensitet kan om ønskelig måles med et Pyranometer ( F.eks Artikkelnr 
28109). 
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Varmekapasitet for vann: 
Cv = 4187 J/kg oC (I tabeller oftest oppgitt med grader Kelvin; gjerne kJ/kg K - der 1K = 1oC) 
(1000ml vann veier tilnærmet. 1,0 kg) 
 
Soloppvarmingsareal (Den del av solfangeren som aktivt absorberer solenergi): 
42 x 31 cm = 0,13 m² 
 
Eksempel på utregning: 
 1000 W/m2 på en solfanger som har et areal på 0,13 m2.  Vi måler i 30 minutter. Tilført solenergi 
beregnes til: 
1000 W/m2⋅0,13 m2⋅ 30 ⋅ 60s = 234 000J  =  234 kJ 
 
Hvis temperaturen i 1 kg vann økes med 20 grader, så er tilført energi: 
4,18kJkg⋅°C⋅1,0 kg⋅20°C=83,6 kJ 
 
I eksempelet vårt har vannet økt temperaturen med 20 grader og dermed blitt tilført 83,6 kJ, mens 
solfangeren har mottatt solenergi tilsvarende 234 kJ.  
Dette gir: 

𝑉𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑓ø𝑟𝑡 𝑣𝑎𝑛𝑛𝑒𝑡

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑓ø𝑟𝑡 𝑠𝑜𝑙𝑓𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛
𝑥 100% =   

83,6 𝑘𝐽

234 𝑘𝐽
⋅ 100% = 36 % 

 
 
Relevante spørsmål å ta stilling til underveis: 

- Vil det ha noe å si om det er skyfritt eller skyet vær i forhold til den faktiske 
strålingsintensiteten? 

- Vil den faktiske strålingsintensiteten være lik på alle tider av året, eller ved forskjellige tider 
på dagen?  

- Vil effekten økes eller minskes ved å isolere slanger og vannbeholdere? 
- Vil det ha noe å si om man plasserer utstyret på et lunt eller vindfullt sted? 

 
 
Avslutning av forsøket:  
Stopp pumpen. Åpne kranen på lokket for å utligne vanntrykket i kretsen. Ta av slangen fra 
slangenippelen merket med «IN» og drener alle komponenter for vann ved å starte pumpen igjen. 
Når pumpen begynner å gå tørr så koples solcellepanelet fra. 
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Sikkerhet og vedlikehold: 
NB! På særlig solrike dager bør man passe på følgende: Når vannet blir varmt så øker trykket i 
kretsen. Blir slangene harde av trykk så bør man minske trykket i kretsen ved å slippe ut en liten 
mengde vann med kranen på varmeveksler lokket. Hvis ikke risikerer man at slangene hopper av på 
en eller flere av slangeniplene om trykket blir for høyt. 
Følg med på temperaturen. Brannskader kan oppstå om man utsetter kroppsdeler for varmt vann. 
Av sikkerhetsmessige grunner bør forsøket derfor avsluttes om temperaturen i begeret overstiger 
45°C 
 
 
 

Egne notater: 


