ExoSol EU21
Švédská kvalita

ZelenáEnergie

®

Hybridní trubicový vakuový
kolektor E U21 s f otovo lta i c k ý m
pa n e l e m

Ocenění!

1. místo na mezinárodním
veletrhu v Poznani, jednom z
největších veletrhů v Evropě.

• První hybridní solární kolektor
vyrábějicí současně tepelnou i elektrickou energii.
• Žádné provozní náklady.
• Automatické řízení průtoku solární
kapaliny fotovoltaickými články.
• Baterie je automaticky dobijena bez
zapojení do sítě.
Schváleno
Solar Keymark
Reg.Nr 011-7S411 R

FLIK: 10-0908-346

®
Švédská kvalita

ExoSol EU21

Založen na ExoSol OPC-15, informace v samostatné brožuře.

Intenzita slunečního záření přímo ovlivňuje proudění solární tekutiny v systému. Systém nepotřebuje externí řídící jednotku, ani připojení do elektrické sítě.
Vzhledem k tomu je proudění tekutiny vždy určno intenzitou slunečního záření a optimální účinek je zachován v průběhu celého
roku.
Výhody
• Není zapotřebí žádný externí kontrolní systém, regulace počtu
otáček motoru čerpadla je dána modulovaným napětím fotovoltaických článků.
• 3-trubicová technika (dle Tichelmannova principu) garantuje
rovnoměrný průtok kolektorem.
• Paralelně propojené trubice absorbérů vykazují extrémně nízkou tlakovou ztátu.
• Vysoce kvalitní laminát CIS (fotovoltaický článek) vyrábějící
elektrický proud se vyznačuje vysokým stupněm účinnosti,
dobrým teplotním koeficientem a širokým světelným spektrem.
• Solární okruh je vybaven prověřeným bezúdržbovým čerpadem na stejnosměrný proud a nezbytným zařízením pro regulaci proudění.
• Kontrola funkce je možná přímým odečtením průtočného
množství na čerpadle.
• Design čerpadla s odděleným cirkulačním okruhem, jednoduchým plnícím konektorem a připojením na expanzní nádobu
zaručuje bezúdržbovou funkci a bezpečnost při stagnaci.
• Jednoduchá a nenákladná instalace, kterou ve většině případů zvládne pouze jeden montér.
Přínosy pro zákazníka
• Vysoká spolehlivost díky používání vysoce kvalitních a efektivně kombinovaných komponent.
• Jednoduchá a nenákladná instalace.
• Snadná integrace ke stávajicímu zařízení ExoSol OPC.
• Soběstačný systém - žádné provozní náklady.
• Minimální dopad na životní prostředí - bez potřeby
externí elektrické energie
• Žádné dodatečné náklady při instalaci
na regulátor a elektroinstalaci.
• Inovativní design.
Další informace
naleznete v ExoSol
OPC 15

16,0 W

Jmenovité napětí

17,0 V

Jmenovitý proud
Napětí naprázdno

0,92 A
21,4 V

Proud nakrátko

1,1 A

Napětí naprázdno při -10°

23,5 V

Nominální napětí při +70°
Typ panelu
Teplotní koeficient
napětí naprázdno
Teplotní koeficient
za provozu
Délka
Šířka
Výška
Váha
Materiál obalu
Propojení

14,6 V
CIS
-0,29 %/°C
-0,36 %/°C
1200 mm
150 mm
17,75 mm
2,86 kg
Sklo/Sklo
Kabel, 1 m

Čerpadlo Euronom-AMK EU21
Maximální provozní teplota
Maximání provozní tlak
Materiál
Materiál ostatních komponentů

110 °C
8 bar
Mosaz
Nerezová ocel, mosaz,
plast/EPP
Borosilikát
EPDM
Materiál speciálně odolný
vysokým teplotám
EPP
ISO 228
10 %
Tyfocor® - polypropylenglykol s inhabitorem
odpařovaným při stagnaci

Typ skla
O-kroužky
Těsnění
Izolační materiál
Norma závit
Přesnost
Solární kapalina
		
		
ExoSol
Délka
Šířka

1700 mm
1250 mm

Výška včetně rámu
Hrubá plocha kolektoru
Aktivní absorbční plocha 360°
Aperturyta
Hmotnost
Absorbér, 360°
Materiál rámu
Absorbér / selektivní
Konektory
Objem kapaliny
Přípustný provozní tlak
Doporučený průtok
Tepelný výkon/rok

97 mm
2,13 m2
2,5 m2
1,72 m2
48 kg
Borosilikat 3.3
Hliník
9-vrstev alu-nitrit/hliník/ocel
6 x 3/4”
3,1 l
10 bar
1,1 l/modul/min.
Max 659 kWh/m2 (dle SP)

Distributor:
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Jmenovitý výkon

Vyhrayujeme si právo na technické změny a případné chyby tisku.

ExoSol EU21 je vybaven fotovoltaickým panelem postaveným z CIS laminátu. Design je výsledkem spolupráce několika předních výzkumných společností v Evropě, zabývajicí se
solární technikou. Novinkou ExoSol EU21 je, že kromě tepelné energie dokáže produkovat také elektrickou energii pro
pohon čerpadla solárního okruhu.

PV-modul (fotovoltaický)

FLIK: 10-0908-346

ZelenáEnergie

První hybridní solární kolektor s fotovoltaickým panelem, který souběžně vyrábí teplo i elektřinu!

