
Aurinkoilmalämmitin TPS-H01A 

 

Aurinkoilmalämmitin 
 
Mikä se on / Kuinka se toimii  
Tämä tuote on lämmintä ilmaa tuottava laite, jonka voimanlähteenä on ilmainen auringonsäteily. Tuote 
koostuu kahdesta pääosasta:   
 Lämmönvaihdin:  Sisältää DC-tuulettimen joka saa käyttövoimansa aurinkokeräimen alaosassa 

     olevalta aurinkopaneelilta. Mukana pakkauksessa myös termostaatti ja PVC-putki. 
 Lämmönkeräin:   Koostuu useammasta erityispinnoitetuista sinisen värisestä auringonsäteilyä  

     tehokkaasti absorboivasta keräimestä. Keräimet on sijoitettu säleverhotyyppisesti  
     optimaaliseen kulmaan (patentoitu rakenne) jonka ansiosta absorboivan osan  
     pinta-ala on maksimoitu ja auringonsäteilystä saadaan hyödynnettyä suurempi osa 
     myös pohjoisilla leveysasteilla. Etuosa on erikoisrakenteista erittäin läpinäkyvää  
     karkaistua aurinkokeräimeen soveltuvaa lasia, joka päästää lävitseen    
     auringonsäteilyä tehokkaasti. Edellä mainitut rakenteelliset ratkaisut tekevät tästä  
     aurinkoilmalämmittimestä hyötysuhteeltaan erittäin tehokkaan ratkaisun. 

 
DC-tuuletin imee raitista ilmaa keräimen alaosasta. Ilma lämpenee keräimen absorboiman energian 
ansiosta ylöspäin virratessaan ja lämmin ilma siirtyy lopuksi PVC-putken ja tuulettimen ansiosta 
rakennuksen sisäpuolelle. Termostaatin avulla on mahdollista rajoittaa liian kuuman ilman 
puhaltumimen rakennuksen sisään (tuulettimen sähkönsyöttö katkeaa jos lämpötila on säädettyä 
suurempi). 
 
Tätä aurinkoilmalämmitintä voidaan käyttää kesämökkien, kasvihuoneiden, autotallien, 
ulkorakennusten, vajojen jne. lisälämmönlähteenä.    
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Aurinkoilmalämmitin TPS-H01A 

Osaluettelo 

Sarjanro. Osien kuvaus Määrä 

- 

Aurinkoilmalämmitin 
Mitat: 560 x 830 x 85 mm 
Aurinkoenergian keruuosan pinta-ala: 0,66 m2 
Aurinkopaneelin sähköteho: 3,5 W / 12 V 
Tuuletin: DV 12V 

1 kpl 

- 
Laippa 

1 kpl 

- 

 

Silikonikumitiiviste 1 kpl 

-  
Putki 

1 kpl 

- 
 
Diffuser 1 kpl 

- 

 
 
 
Termostaatti 1 kpl 

 
Käyttö 
1. Asennus tapahtuu rakennuksen ulkoseinään. Valitse kohta johon aurinko paistaa mahdollisimman 

tehokkaasti ja johon ei kohdistu varjoja (esim. puiden varjot). Näin voit varmistaa maksimaalisen 
lämmitystehon. 

2. Poraa reikä rakennuksen seinään aurinkoilmalämmittimen PVC-putkelle.   
 - Merkitse porattava reikä seinään käyttämällä apuna PVC-putkea. Reiän tulisi olla hieman putken  
 halkaisijaa suurempi. Varmista että seinän takana tai sisällä ei ole sähköjohtoja, vesiputkia tai muita  
 herkkiä rakenteita ja että seinän toisella puolella on tilaa. 
 - Poraa reikä merkittyyn kohtaan. 
 - Mittaa seinän paksuus ja katkaise putki sopivasta kohdasta jotta se ulottuu juuri seinän läpi. 
3. Kiinnitä laippa aurinkoilmalämmittimen takana olevaan lämminilmasuuttimeen mukana toimitettujen 

ruuvien avulla. Muista asentaa silikonikumitiiviste aurinkoilmalämmittimen ja laipan väliin. 
4. Kiinnitä putki laippaan. 
5. Kiinnitä aurinkoilmalämmittimen johto putkeen teipillä. 
6. Kiinnitä aurinkoilmalämmitin ulkoseinään siten, että putki asettuu seinän läpi porattuun reikään. 
7. Kiinnitä lämmönjakaja putkeen rakennuksen sisäpuolella. Muista vetää aurinkoilmalämmittimen johto 

läpi sisäpuolelle. 
8. Tiivistä seinän aukon ja putken välinen rako sopivalla tiivistemassalla. 
9. Kiinnitä termostaatti lämmönjakajaan ja liitä aurinkoilmalämmittimen johto termostaattiin. Liitä 

punainen johto liittimeen 2 ja musta (tai sininen) johto liittimeen 3. Käännä termostaatin säädin 
sopivalle lämpötila-asetukselle, aurinkopaneelilla toimiva DC-tuuletin lakkaa toimimasta kun 
huonelämpötila on saavuttanut termostaatin säätölämpötilan. 
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 Pystyasennus ulkoseinään 
 Asenna valoisalle seinälle johon ei 

kohdistu varjoja 

 

 Asenna termostaati sisäpuolelle lähelle lämmönjakajaa 

 Kiinnitä aurinkolämmittimen johto termostaattiin 

Liitä punainen johdin liittimeen 2 ja musta 

(tai sininen) johdin liittimeen 3. 

Lämmönjakaja 

  Termostaatti 

Johdin Termostaatti (sisäosa) 

 

Johto 
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Solar Air Heater 
 
What it is / How does it work 

This product is an air heating device whose power source comes from free sunlight only.  This product 
consists of two main parts:   
 Heat exchange: This part consist of a built-in DC fan which is powered by solar cell positioned at lower  

             end of the solar air heater.  Accessories include a thermostat, and PVC pipe. 
 Heat generate: The heat source are multiple pieces of high efficient solar heat absorber slice, utilizing  

             the latest blue sputter selective heat absorbing technology.  These heat absorber slices  
             are positioned in shutter style at a certain angle (patent pending).  This design enables  
             a bigger heat absorber surface area, and also helps maximize sun exposure in high  
             latitude cold places. Front cover of the product use special high transparent, temper  
             solar glass which allow more sunlight to shine on the heat absorber.  All the above will  
             make the solar air heater a more efficient product. 

 
The DC fan will suck fresh air from the bottom of the air heater.  The air will be heated by the heat 
absorber while moving upward to the air outlet.  Warm air will blow into the house through the PVC 
pipe.  The included thermostat allows you the stop the fan from blowing warm air into the house at 
your desire room temperature. 
 
Solar air heater can be used as an auxiliary heat source for cottages, green house, shed, garage, barn 
houses…     
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Part List 

Serial Description of parts Quantity

 

Solar Air heater 
Dimension: 560*830*85MM 
Solar heat absorber surface area: 0.66 m2 
Solar Cell: 3.5W/12V 
Fan: DV 12V 

1 PC 

 
Flange 

1 PC 

 

 

Silicon rubber sealer 1 PC 

  
Pipe 

1 PC 

 
 
Diffuser 1 PC 

 

 
 
 
Thermostat 1 PC 

 
How to use 
1. Solar air heater can be mounted on outside of your wall.  Find a place on your wall where the product 

can have best exposure to sunlight. And where no shadow will cast onto the product.  So that product 
can work with max efficiency. 

2. Drill a hole on your wall to allow the pipe to pass through.   
 - Use the pipe to mark a circle on your desire position on the wall. The circle should be slightly  
  bigger than the diameter of the pipe itself. 
 - Drill a hole where the mark is made. 
 - Measure the thickness of your wall, and cut the pipe according to your measure result 

3. Secure the flange to the warm air outlet at back of the solar air heater with provided screws.  
Remember to put the silicon rubber sealer in between the solar air heater and the flange. 

4. Secure the pipe onto flange 
5. Secure lead wire coming out of the solar air heater onto the pipe with tapes. 
6. Secure solar air heater on the outside wall in a way that the pipe can pass through the wall 
7. Secure diffuser onto the pipe at the inside end of the wall. Remember to pull the lead wire out. 
8. Seal the gap between the wall hole and the pipe. 
9. Secure the thermostat besides the diffuser, and connect the lead wire coming from solar air heater to 

thermostat. Connect the red wire to connection 2, and the black wire(or blue wire) to connection 3    
Turn the knob to your desire temperature, the DC fan in the solar air heater will stop blowing hot air, 
when the room temperature is higher than the set temperature. 
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Flange 

Warm air outlet 

Cold air inlet 
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 Mounted vertically on outside wall 
 Mount at a position with good sunlight 

and avoid possible Shadow 

 

 Secure thermostat onto the inside wall near the diffuser 

 Connect lead wire from solar heater to thermostat 

Connect the red wire to connection 2, and the 

black wire(or blue wire) to connection 3 

Diffuser 

Thermostat 

Lead wire 
Thermostat (inside) 

 

Lead wire 


	Solar Air Heater FIN OIKOLUKU
	Solar Air Heater

