
 
 

Sunwells Solystem 
En komplett upplevelse 

 
 
Solens strålar är inte bara en skön upplevelse, utan ett nödvändigt  
behov, för att vi skall hålla oss friska, både fysiskt och psykiskt.  
 
Solterapi med solsimulator från Sunwell i ett solrum som kombinerar 
uppiggande solljus, skön värme, lugnande bakgrundsljud, fläktande 
havsbris och skön miljö ökar inte bara välbefinnandet, utan har många 
positiva hälsoeffekter. 
 
Sunwell solljus är identiskt med ljusets spektrum utomhus, och är helt 
säkert då UV-ljuset reducerats så att alla oavsett hudtyp kan sola utan  
risk för att få hudskador.   
 
Sunwell solanläggning är inget solarium då UV-mängden ligger under 
gränsen 30 J/m2 per dos och därmed uppfyller de kraven från Strål- 
säkerhetsmyndigheten enligt SSMFS 2012:5. 
 
Inbyggt bakgrundsljud skapar stämning autentisk den miljö man befinner  
sig i, t ex ljud av syrsor, vågskvalp eller fågelkvitter. 
 
Extern fläkt som automatiskt simulerar havsbris ihop med solpanelen      
finns som tillval för montage i taket, på väggen eller golvstativ. 

 

Hjärtat i Sunwells solsystem är solpanel med 

kombinationen av specialutvecklade sollampor som 

med solens hela ljusspektrum ger naturligt solljus och 

skön värme. 

 

 

Ett styrsystem återskapar automatiskt dygnets 

tidsväxlingar, och besökaren får uppleva en för-

kortad dag, från tidig gryning till solnedgång. 

 

Genom olika programval på pekskärmen  

kan solljuset regleras till: 

    Soluppgång 

    Fullt dagsljus med värme 

    Kvällsljus med värme 

    Önskad tid 

    Önskad maximal temperatur 
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Data Trippel Hexagon 

Minimum takhöjd 220 cm 300 cm 

Säkerhetsavstånd 200 cm 300 cm 

Effektbehov Standard 5,2kW Från 4,4kW (Hex 3) och uppåt  

Elmatning Trefas 400V 16A Trefas 400V (16A och uppåt) 

Solyta Ca. 12 m2 Från 12 m2 (Hex 3) och uppåt  

Ljusstyrka 10 000 – 25 000 lux 10 000 – 30 000 lux 

Soleffekt 400 – 500 W/m2 500 – 700 W/m2 

Ventilationsbehov Ca. 100 m3/h Ca. 100 m3/h 

vid kont. drift per installerad kW per installerad kW 

Elskåp med Ja Ja 

helautomatisk styrning 

Pekskärmspanel för program- Ja Ja 

val och reglering av tid/temp 

Inbyggd ljudanläggning inkl.  Ja Ja 

2 st externa högtalare  

för bakgrundsljud 

Extern vindfläkt Tillval Tillval 

Solmodul vikt 20 kg 10 kg (Hex3) and uppåt 

Solmodul mått 98 x 34 x23 cm Variabelt 

Styrskåp vikt  Variabelt 

Styrskåp mått 50 x 25 x 70cm Variabelt 

Modulmontage Ja. Flera solsystem kan samman- Ja. Flera moduler kan byggas till 

 kopplas elektriskt och styras  valfri form och storlek och styras 

 från en panel. från en panel. 

 


