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Innehållet 
i förpackningen

Det här hittar du i förpackningen
Helautomatisk Booster-låda

Rulle med luftslang

Spett (för montage i befintligt borrhål)

Vulktejp (för montage i nytt borrhål)

Påse med bricka, buntband mm. 

Installationsmanual
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ENERGYBOOSTER AB
Vi utvecklar smarta produkter som syftar till att minska 
energiförbrukningen i fastigheter. 

Borrhåls-Booster var vår första patenterade produkt och 
själva logotypen till vårt företag illustrerar händelseför-
loppet i den teknik du nu installerar i ditt borrhål. 

En liten luftbubbla som släpps i borrhålsdjupet och ex-
panderar under sin resa mot ytan. På så sätt påskyndas 
energiöverföringen från berget upp till din värmepump. 

+
+
+



GRÄV FRAM BORRHÅLET.  

Luftslangen ska ner i borrhålet, så börja med att 
täcka av eventuell gräs och jord ovanpå borrhålet. 
När du ser borrhålstoppen, dvs. där kollekorslang-
arna går ner i själva borrhålet, är det dags att 
förbereda för att få ner spettet och luftslangen. 

1 Eftermontering 
-att få ner luftslangen i ett befintligt borrhål

FÖRBERED SLANGEN

Slangen kommer på en bobin för att enkelt kunna rulla med ner i 
borrhålet utan att tvinnas eller trassla på vägen ner. 

Enklaste hjälpmedlet är att sätta bobinen på ett skaft av någon 
sort, här har vi använt en sopborste och två stolar som stöd.  
Hålet i mitten har en diameter på 25mm. 

Om du istället ber någon hålla i, använd gärna handskar så rullen 
inte skaver mot händerna när den får fart. 

Om du har du en annan borrhålstopp utan ett extra hål för luftslangen 
behöver du göra ett nytt hål så att luftslangen kan komma ner. Ett ex-
empel på sådan topp är den på bilden till höger. Där har vi tagit bort en 
av de 4 bultarna och använder nu det hålet som genomföring för spett 
och slang. Troligen är det cirka 8mm i diameter och du kommer behövs 
borra upp det till cirka 16-18mm, för att få igenom spettet och slangen 
som är är 15mm i diameter. 

VIKTIGT! 
Var noggrann med att borra rakt ner och håll avstånd i sidled till de 
befintliga slangarna så att du inte riskerar att skada dessa. Är du osä-
ker på detta steg gå inte vidare utan ta hjälp av exempelvis din lokala 
VVS-firma.

Det finns flera varianter av borrhålstoppar på marknaden, den på bilden 
till höger är bland de vanligare. Den har plats för två kollektorslangar 
och ett mindre hål som passar bra för genomföring av luftslangen. Ta 
bort den lilla pluggen och lägg den i fickan, den ska sättas på slangen 
och återmonteras efter att slangen är på plats nere i hålet. Finns det 
ingen plugg där, så hittar du en extra i den medföljande påsen. 



SLÄPP NER SPETT OCH SLANG

Ta tag i spettet håll spettet det ovanför hålet i borrhålstop-
pen. Använd gärna en handske om slangen legat på marken 
eftersom det kan finnas smuts på den. 

När spettet kommit igenom borrhålstoppen kan du släppa 
det så att det faller av egen vikt. Håll koll på slangbobinen 
så den rullar med fint och inte skapar trassel. När marke-
ringen kommer efter 75 meter ska där stoppa slangen så 
att den inte går djupare ner i hålet.   

FÄST LUFTSLANGEN PÅ SPETTET

När du rulla u en bit luftslang från bobinen är det dags att fästa den på 
spettet som har till uppgift att leda slangen i hålet. Tryck in änden på 
slangen från slangrullen i den grå anslutningshatten på spettet och var 
noga med att den går ända in (cirka 12mm). 

Var noga med att känna att den sitter fast genom att dra med normal 
handkraft utåt, slangen ska inte följa med ut igen. 

När slangen är säkrad på spettet är du redo att släppa ner det i borrhå-
let. Var förberedd på att efter 75 meter kommer en markering, längre 
än så ska inte slangen ner då automatiken är anpassad för det djupet. 

FÄST SLANGEN VID MARKERINGEN

Efter 75 meter kommer en markering på slangen, ett buntband som sticker 
ut. Nu är det dags att stoppa slangen och fästa den så den inte går djupare 
ner. Du kan exempelvis fästa den runt kollektorslangen med ett buntband 
som du hittar i den medföljande påsen. Tänk på att göra en mjuk sväng på 
slangen så att den inte viks där den kommer upp från hålet för att undvika 
stopp för luftflödet senare.  

SLANGEN PÅ PLATS, DAGS ATT ÅTERSTÄLLA

Rulla av slangen från bobinen och ta fram den lilla svarta pluggen 
du tog av tidigare. Trä på pluggen på slangändan och dra den fram 
till borrtoppen enligt bilden. Har du istället borrat ett eget hål, kan 
du använda brickan som har ett 6mm hål som fins med i den med-
följande påsen. 

Nu är du redo att återställa marken över borrhålet och förbered för 
att dra in slangen till huset.

VIKTIGT! 
Plastpluggen eller brickan vid luftslangens genomföring har endast 
till uppgift att förhindra att det inte faller ner grus i hålet. Den ska 
alltså inte täta helt eftersom den luft som tillförs också ska kunna 
passera ut genom toppen. Kontrollera detta efter att toppen är 
monterad och tänk på att gummit expanderar kring slangarna när 
bultarna dras åt. 



2 Nyinstallaton 
-att få ner luftslangen i ett nytt borrhål

FÄST LUFTSLANGEN PÅ KOLLEKTORN

Vid nyproduktion är installationen enkel eftersom man fäster luftslangen på kollektorn 
så att kollektor och luftslang går ner i borrhålet samtidigt. Infästningen görs enklast med 
buntband och vulktejp som följer med i leveransen. 

VIKTIGT! 
Luftslangen ska gå ner 75 meter i borrhålet så viktigt att du mäter upp på kollektorn var 
luftslangen ska fästas. Detta är viktigt eftersom automatiken är byggd och anpassad för 
djupet. Går den längre ner finns det alltså risk för att funktionen inte fungerar som det ska. 

Notera att vi i denna instruktion använder vi ett vitt rör som kollektor för att öka  
tydligheten, den är normalt svart till färgen. 

VIRA VULKTEJP PÅ KOLLEKTORN

Börja med att vira vulktejpen runt ena kollektorslangen så den täcker cirka 
15 cm. Var noga med att sträcka vulktapen till ca dubbla längden. Kollektor 
och tape skall vara torra när arbetet utförs för bästa resultat.

Placera därefter 6mm slangen ovanpå vulktapen parallellt med kollektorn, 
i skydd mellan de två slangarna, med slangens mynning riktad nedåt. 

Fixera slangen med hjälp av de tre buntbanden, klipp av det som sticker ut 
så den blir så jämn som möjligt och fortsätt linda vulktapen över luftslang-
en för att fixera den vid kollektorn. Räkna med att halva taperullen går åt 
för att göra en bra infästning.

VIKTIGT!
Se till så att den sista centimetern av slangens mynning är fri från tape så 
att luften kan komma ut där. 

GENOMFÖRING I BORRHÅLSTOPPEN

Luftslangen behöver ha ett exra hål bredvid kollektorslangarna för att 
komma igenom i borrhålstoppen. Vid nyanläggning finns det ofta uttag 
på topparna som kan användas. Finns det inte plats för detta på din 
topp, behöver du borra ett 10mm hål för genomföring. 

VIKTIGT!
Plastpluggen eller brickan vid luftslangens genomföring har endast till 
uppgift att förhindra att det inte faller ner grus i hålet. Den ska alltså 
inte täta helt eftersom den luft som tillförs också ska kunna passera ut 
genom toppen. Kontrollera detta efter att toppen är monterad och tänk 
på att gummit expanderar kring slangarna när bultarna dras åt. 



3 Dra in luftslagen i huset 
-dags att koppla ihop borrhålet med lådan

PLACERA LÅDAN

Placera Booster lådan i huset där du vill att den ska stå. Lämpligt 
rum är exempelvis tvättstuga, garage, förråd eller liknande efter-
som lådan låter under drift. Ljudnivån från lådan är visserligen 
relativt låg men vi rekommenderar alltid att placera den en bit i 
från vardagsrum eller sovrum om det är möjligt. 

Driften är helt automatisk, allt du behöver tänka på är det finns ett 
eluttag i närheten av lådan och att luftslangen ska kunna dras in 
från borrhålet till lådan. 

Anslut inte strömkontakten till eluttaget ännu utan placera den 
bara på rätt plats. 

FÖRLÄGG LUFTSLANGEN I MARKEN

När lådan är placerad där den ska stå, är det dags att dra in 
luftslangen från borrhålet till samma plats där lådan nu står. 

Luftslangen är tålig och kan förläggas direkt i mark utan rör. Vi 
rekommenderar ett djup om minst 20cm eller mer av skyddande 
skäl.

DRA IN SLANGEN I HUSET

När du kommit fram till husväggen är det dags att borra ett hål 
där du vill att slangen ska gå igenom. Slangen är 6mm i diameter 
så en borr i samma storlek är att rekommendera (lite beroende på 
material). Glöm inte att täta efteråt om det blir mellanrum mellan 
slang och vägg. 

När slangen kommit igenom och är inne i huset är det bara att 
fortsätta och dra den en fram till lådan och ansluta den där. 

VIKTIGT!
Även här är det viktigt att slangen inte får för skarp vinkel så den 
viks och stryper luftflödet i senare skede. 



ANSLUT LUFTSLANGEN

När slangen är indragen i huset och nått fram till den plats du place-
rade lådan är du redo att driftsätta Borrhåls-Boostern. 

Börja med att ansluta luftslangen från borrhålet till uttaget på sidan. 
Tryck in slangen i den röda hatten tills det tar stopp, ca 12mm. 

4 Starta upp 
-nu är du redo att driftsätta anläggningen

ANSLUT KONTAKTEN TILL ELUTTAGET

Lådan ansluts till ditt 220V eluttag. När du stoppar i sladden börjar 
det låta från lådan i cirka 5 sekunder, sen är det tyst igen tills nästa 
cykel startar, vilket är normalt. 

Installationen är nu klar och ditt borrhål har nu en  
Borrhåls-Booster funktion installerad.

SÅ HÄR FUNGERAR BORRHÅLS-BOOSTERN

I lådan finns en kompressor och tidsautomatik som är förinställd. När 
du strömsätter lådan startar kompressorn och du hör den i cirka 5 
sekunder. Därefter är den tyst i cirka 20 minuter. Efter att kompres-
sorn gått kan du höra ett litet pysande ljud från lådan. Det du hör är 
ett övertryck i kompressorns cylinder som släpps ut, detta är normalt 
och det är inte något som är otätt eller läcker. 

Automatiken går dygnet runt, året om. Vill du av någon anledning 
stänga av Booster funktionen är det bara du drar ur kontakten ur 
eluttaget. 

Teknisk information om lådan.

Spänning:  230V
Ström:  1,5A
Märkeffekt: 0,24kW
Frekvens: 50Hz
Drifttryck: 8bar
Varvtal:  1420 varv/min
Ljudnivå:  46db
Vikt:  7,8kg
Mått LxBxH: 40x30x25cm

VIKTIGT!
Starta inte om lådan flera gånger i rad! Varje gång du sätter kontakten i eluttaget börjar en tidscykel som 
inleds med att kompressorn startar. Om du drar ur och sätter i kontakten upprepade gånger på kort tid 
hinner inte kompressorn släppa ut det övertryck som finns i cylindern och därav hindras den från att starta. 
Startar den inte så vänta i 10 minuter innan du försöker igen. 
 
Öppna inte lådan! Det finns inget du kan göra själv eller justera i lådan, allt är kapslat och den sköter sig 
själv efter du satt kontakten i eluttaget. Är det något du undrar över eller behöver hjälp med är du välkom-
men att kontakta oss för vidare support. 

Lycka till med ditt bubbel!



X Vanliga frågor 
-vad gör jag om de inte fungerar

SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

Maskinen startar inte när jag sätter i kontakten
• Se till att strömkontakten är i satt korrekt och att det finns ström i vägguttaget.  

Testa med exempelvis en lampa för att se om den lyser.  

• Finns det ström i uttaget, prova med att vänta 10 minuter innan du sätter i kontakten igen då över-
trycket i cylindern kanske inte hunnit gå ner tillräckligt för att kompressorn ska starta. 

Det kommer ett pysande ljud ur lådan
• Efter att kompressorn har gått pyser det en stund i lådan. Detta är normalt då övertrycket i cylin-

dern släpps ut. Detta tystnar normalt efter ett par minuter och ska vara helt tyst innan nästa cykel 
startar igen. 

• Pyser det hela tiden mellan cyklerna är något fel, kontakta oss för vidare hjälp. 

Skulle något inte fungera som de är tänkt, är du välkommen att ta kontakt med oss för support. 
Du når oss lättast via mailadress: support@energybooster.se

Aktuellt instruktionsmaterial finns alltid att hitta på webben, kika gärna in produktens hemsida för att 
hitta den senaste informationen, www.borrhålsbooster.se
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