
DESIGNVÄGLEDNING
PRISMA – GRÖN ENERGI. ESTETIK. EKONOMI.
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PRISMA.MER ÄN BARA FASAD.

Energigenererande material betalar av sig, det finns det 
inga andra byggmaterial som gör.  Vi måste ställa om till ett 
samhälle baserat på förnybar energi av resurs hänsyn och 

för att minimera  klimatpåverkan. Solfångare  genererar värme eller kyla 
från solen och kan ges helt nya uttryck for att bli en naturlig ersättare 
till andra fasad och takmaterial. 

MARJA LUNDGREN, PARTNER & ENVIRONMENTAL SPECIALIST, WHITE ARKITEKTER

Balkongräcke

Täta partier Hel fasadgestaltning

Bjälklagsavtäckning



I fasad, tak och balkong
Prisma är solfångarmoduler avsedda för byggnads integrering i fasadytor och bjälklagsavtäckningar, 
balkongräcken och tak. Egentligen är variationsmöjligheten oändlig, det är du som bestämmer 
placeringen. I bilden intill visas exempel på placeringar i fasad. 
   Prisma är utvecklad för att projektanpassas. I varje projekt kan Prisma med enkla medel anpassas 
för att skapa unika byggnader med olika mönster, infästning, glasstruktur och placering. Olika 
fasaduttryck som alla ger energi. 
  Denna designvägledning informerar om möjligheterna med Prisma. Den är riktad till dig som 
är arkitekt, byggherre eller arbetar vid stadsbyggnadskontor.
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Solar Keymark och SP-certifierad (2011).

Estetisk och ultratunn design.

Flexibel och lättmonterad.

Stora uttrycksmöjligheter avseende 
mönsterverkan ipå glas genom ets-

ning och screentryck.

Modulär uppbyggnad med 
flera storleksval.

Höga energiprestanda.

Utvecklad i samverkan med  
White arkitekter, Semcon, Saint Gobain,  

Wicona, SAPA och Sika.
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PRISMA. MER ÄN BARA FASAD.

Fungerar i både  
ny- och ombyggnadsprojekt.

Fullt ut integrerbar med flera olika 
fasadsystem. Kan byggas in  

i prefabelement.

Enkel och beprövad teknik. Isolerande 
egenskaper. Helt fukttät.

Prisma är avsett för byggnads integrering i  fasad och tak, i bröst-
ningar, täckning av bjälklag i glasade fasader, balkongräcken 
och tak.

Prisma är ett klimatskal som ger ett effektivt skydd mot  värme, 
kyla och fukt. Genom att även ta tillvara solens energi minskar 
byggnadens energi- och effektbehov samtidigt som Prisma 
levererar förnybar värme eller kyla.

Prisma är ett moduluppbyggt arkitektoniskt byggelement 
som kan levereras i olika storlekar, ytbehandlingar, infästnings-
lösningar och har mycket lång livslängd med ett minimalt un-
derhållsbehov.

Utvecklad för nordiskt klimat. Prisma har utvecklats för att möta 
kraven från byggindustrin och drift i ett tufft nordiskt klimat. 
Kraven på design, hög effektivitet och kvalitet ligger i fokus. Det 
här innebär ännu bättre prestanda vid användning på sydligare 
breddgrader. 

Med två olika typer av glasbehandlingar kan mönsterverkan 
skapas. Glasbehandlingar med etsning påverkar inte verknings-
graden nämnvärt, medan screentrycksbehandling täcker glasytan 
varför procentandelen screen påverkar verkningsgraden i mot-
svarande proportion. Här följer vägledning för skräddarsydda 
lösningar med högt utnyte av förnybar energi och ett varierat 
uttryck. 

FASADYTAN
Prismas uttryck kan varieras i glasuttryck, infästning och placering. I denna vägledning presen-
teras hur grundmodulen kan anpassas till önskat fasaduttryck med olika glasbehandling, olika 
glastexsturer, infästningslösningar och hur modulerna kan placeras i fasader.
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I framtiden kommer inte takytorna att räcka till för de mängder av  
solfångare och solceller som kommer att behövas för att lösa världens  
energiproblematik. Därför kommer fasaden att vara en naturlig plats  
för att ta tillvara solens energi. Det är det som Prisma är anpassad för.

Glasbehandlingar: Glaset är ett härdat glas som kan behandlas 
med etsning och screentryck. Grundmodulen har ett genomsikt-
ligt glas framför en metallblåskimrande absorbator med screen-
tryckta kanter på insida glas.

Effektivitet: Glasbehandlingar med etsning påverkar inte verk-
ningsgraden nämnvärt, medan screentrycksbehandling täning 
av glasytan påverkar verkningsgraden i motsvarande proportion. 

Mönsterverkan vid etsning: Då absorbatorn lyser igenom 
ytor som inte är etsade, skapas mörka fält med djupverkan. 
Kombinationen av  etsade ytor och icke etsade ytor ger där-
för mönsterverkan med djup och kulörer utan att screentryck 
används. Det är den teknik vi i första hand rekommenderar. För 
ytterligare accent, eller för att ha flera kulörer i mönstret än två 
kan screentryck användas. 

Kostnader: Både etsning och screentryck kräver en mönster-
mall inför tryck och varje mall  innebär en engångskostnad för 
framtagande,  varefter det tillkommer en merkostnad per glas. 
Det fungerar som vid vanligt screentryck av glasfasader. En till 
flera mallar kan användas för att tilsammans bilda ett större 
mönster, skapa repitition eller en homogen rasterverkan. För 
riktigt stora mönster, likt en muralmålning,  krävs många mallar 
med numrerade delar. 

Glastextur: Standardglaset är slätt men det går att beställa 
strukturerade glas, vars struktur oftast vänds inåt för att  undvika  
nedsmutsning.  

Infästningar: Prisma är fullt ut integrerbar med flera olika fasad-
system och kan byggas in i prefabelement. S-Solar har även ett 
antal standardinfästningar för fjällmontering på tak och fasad och 
för enkel montering. Läs mer under SYSTEM & INFÄSTNINGAR.

Bild 1. Grundmodul
Bild 2. Etsning (ljusa ytor) 
Bild 3. Etsning (ljusa ytor) 



PLACERING
Prisma är en högeffektiv solfångare och en flexibel byggdelsprodukt. Mönstrade moduler 
ersätter andra balkongfrontsmaterial och ger samtidigt förnybar energi. Utmärkt för såväl 
ombyggnad som nybyggnad. 
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Prisma som fasadelement:  Prisma kan mönstersättas efter 
fasaduttrycket som önkas, för balkongfronten som täcks 
av en modulhöjd kan ett mönster upprepas för att skapa 
ett varierat uttryck, för fasadytan kan flera moduler som i 
exemplet till höger, 2 mönstervarianter sätts samman till ett 
större mönster bestående av 9 prismamoduler.



SYSTEM & INFÄSTNINGAR
Prisma är en högeffektiv solfångare och en flexibel byggdelsprodukt. Prisma kan integreras i 
tak och fasader i S-Solars infästningssystem eller med valfritt glasfasadsinfästningssystem på 
marknaden. 

8

PRISMA. MER ÄN BARA FASAD.

Kopplingar och placering:  Prismamodulen finns som 
stående eller liggande och kopplas samman med läcksäkra 
standardkopplingar och med flexibla rostfria slangar som 
dras bakom eller genom fästbalkar.  De flexibla slangarna 
kan anpassas i längd vilket möjliggör en flexibel placering 
av modulerna på fasaden. Modulerna kopplas samman i 
band, upp till 10st i serie för att få en låg kopplingskostnad.

Systemlösning: Energin från solfångaren kan nyttjas för 
olika ändamål, helt beroende på systemdesign, exempelvis 
återladdning av bergvärmelager, värmning av värme- och 
tappvarmvatten, processvärme, solkyla m.m. Det är kreati-
viteten hos systemintegratören som sätter gränserna.

Infästningar: Prisma är fullt ut integrerbar med flera olika 
fasadsystem och kan byggas in i prefabelement.  Till Prisma 
finns även standardinfästningar för fjällmontage och klips-
montag i fasad och tak.

Integration i vägg/tak: Prismas energileverans blir effek-
tivare vid byggdelsintegration tack vare den tillkommande 
isoleringen. 

Storlekar: Prismas standardstorlekar B*L är 900*1200, 
1200*900. Flera moduler kan monteras bakom ett glas: 
1200*1800. Se systemritningar 1-3.

Prismasolfångaren avsedd att monteras i olika typer av fasadglas-
ningssystem i Aluminium, PVC eller trä, där solfångaren monteras 
mekaniskt på samma som ett vanligt enkel glas.  Glaset är den bä-
rande delen i solfångaren, och solfångarens fria glaskant används 
för infästning. Bakom glaset finns en integrerad energienhet med 

absorbator, termisk isolering samt röranslutningar. Solenergin om-
vandlas i solfångaren till värme som värmer upp den cirkulerande 
vätskan i solfångaren. För att göra energiomvandlingen effektiv 
så är absorbatorn behandlad med ett selektivt tunnfilmsskikt. 

Bild 1
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Systemritning 1-2. Prismamodul mått.
Systemritning 3. Infästning i vägg. 
Systemritning 4. Rörkoppling horisontell montering.
Systemritning 5. Rörkoppling vertikal montering.

Bild 2 Bild 3

Bild 1. Curtainwallinfästning i SAPA system eller likvärdigt.
Bild 2. Standardinfästning för fasad.
Bild 3. Standardinfästning för fjällmontering i tak eller fasad.

Systemritning 1

Systemritning 2

Systemritning 3

Systemritning 4 - 5
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Ledande solfångarleverantör
S-Solar är efter 30 år i branschen en ledande tillverkare av produkter 
och system för termisk solenergi för värme, varmvatten och kyla. 
S-Solar finns redan idag med som leverantör i 50 % av de stora 
solenergianläggningarna i EU:s  27 länder. 

Konkurrenskraftiga fasadmoduler
Prisma har ett konkurrenskraftigt pris i jämförelse med en vanlig 
fasadmodul samtidigt som den genererar mervärde i form av 
energi till en låg fast kostnad under 30 år.

Förnybar resurs
Potentialen i solenergi som energikälla är uppenbar. Eftersom 
uppvärmning och kyla svarar mot ungefär hälften av världens 
energibehov, är termisk solenergi som förnybar energikälla en 
naturlig lösning. Den har en försumbar miljöpåverkan genom hela 
livscykeln, vilket gör den unik i jämförelse med andra energikällor.  

Från vagga till vagga
Prisma är byggd av helt återvinningsbara material, glas och metall. 
Modulerna kan ingå i ett cradle to cradle-system med demontering 
och återanvändning.

Jämförelsen avser en fasadinstallation i Sverige. Placeringen på fasad ger en betydligt 
jämnare energiproduktion över året, jämfört med montering på tak. Fasadmontering 
ger högre energiproduktion på vår och höst och lägre på sommaren.

Energiutbyte som tål att jämföras
 Solceller för elproduktion 100 kWh/m2  
 Prisma 250–550 kWh/m2

Fakta 

 Verkningsgrad upp till 81 %

 Färger Multiple

 Storlekar 1200* 900, 1200*1800 mm

 Tjocklek 76–80 mm

 Livslängd > 30 år

 Miljötålighet Damm- och fukttät

 Användning Ny- och ombyggnad

 Miljö Återvinningsbar

 Montering Vägg och/eller tak

 Certifieringar European Solar Keymark

FÖRNYBAR RESURS

Solar Keymark och SP-certifierad (2011).


