
DualSun SPRING installations-,
bruger-, vedligeholdelsesmanual

v1.9
2021

Dansk



Indholdsfortegnelse
1. Introduktion ..................................................................................................................................  4

1.1. Generelle sikkerhedsinstruktioner ........................................................................................  4
1.2. Generelle standarder, der skal overholdes ...........................................................................  4

1.2.1. Standarder, der skal respekteres - Solceller ..............................................................  4
1.2.2. Standarder, der skal respekteres - solvarme ..............................................................  5

2. Generel beskrivelse ......................................................................................................................  6
2.1. DualSun SPRING hybridpanel ............................................................................................  6

2.1.1. Tekniske egenskaber ved DualSun SPRING-panelet .................................................  7
2.1.2. Anbefalede hydrauliske strømningshastigheder til DualSun SPRING-panelet ..............  8
2.1.3. Maksimalt tilladte tryk for DualSun SPRING-panelet ..................................................  9

2.2. Generelle anbefalinger .....................................................................................................  10
2.2.1. Håndtering ............................................................................................................  10
2.2.2. Transportere .........................................................................................................  10
2.2.3. Opbevaring ...........................................................................................................  10

2.3. Tekniske overvejelser ........................................................................................................ 11
2.3.1. Statiske krav til taget ............................................................................................... 11
2.3.2. Hældningsvinkel ..................................................................................................... 11
2.3.3. Vind og sne belastning ............................................................................................ 11
2.3.4. Systemplacering ..................................................................................................... 11
2.3.5. Typer af samling ....................................................................................................  12
2.3.6. Brand- / eksplosionsbeskyttelse .............................................................................  12

3. Mekanisk installation ...................................................................................................................  13
3.1. Installation af DualSun-moduler .........................................................................................  13
3.2. Monteringsspecifikationer .................................................................................................  15

3.2.1. Installationsområder på skinnerne i installationssystemet .........................................  15
3.2.2. Hævning af SPRING paneler i forhold til taget .........................................................  17
3.2.3. Installationskonfigurationer mulige med hydrauliske forbindelser ..............................  18
3.2.4. Installation af SPRING-paneler på trapesformede pladetage ....................................  19

4. Elektrisk installation .....................................................................................................................  23
4.1. Elektrisk tilslutning ............................................................................................................  23
4.2. Beslag, elektriske kabler og dioder ....................................................................................  24
4.3. Jordforbindelse og lynbeskyttelse ......................................................................................  26
4.4. Indirekte lynnedslag .........................................................................................................  26

5. Hydraulisk installation ..................................................................................................................  27
5.1. Hydraulisk tilslutning af DualSun paneler ...........................................................................  27

5.1.1. Interpanelforbindelse - DualQuickfit-links ................................................................  27
5.1.2. Maksimalt antal paneler pr. Hydraulikledning ...........................................................  28
5.1.3. Panelfelt til- / afgangsforbindelse ............................................................................  28
5.1.4. Installation af DualQuickfit-links ..............................................................................  32
5.1.5. Varmeisolering og beskyttelse af DualQuickfit-forbindelser .......................................  32

5.2. Hydraulisk afbalancering af feltfelter ..................................................................................  33
5.2.1. Hydraulisk afbalancering af panelfelter til DualSun trykanlæg ...................................  33
5.2.2. Hydraulisk afbalancering af panelfelter til DualSun solvarmesystem til swimming-
pools ..............................................................................................................................  41

5.3. Forbindelse af panelarray til overførselskredsløbet .............................................................  43
5.3.1. Valg af overførselslinjer ..........................................................................................  43
5.3.2. Varmeisolering og beskyttelse af overføringsrør .......................................................  45

5.4. Panel temperatur sonde ....................................................................................................  45
6. Rengøring af modulernes overflade ..............................................................................................  47
7. Afmontering af installationen ........................................................................................................  48

7.1. Fjernelse af et modul ........................................................................................................  48
7.2. Hydraulisk frakobling ........................................................................................................  48
7.3. Affaldsbehandling .............................................................................................................  48

8. Ansvar .......................................................................................................................................  49
8.1. Garantibetingelser ............................................................................................................  49

DualSun SPRING installations-, bruger-, vedligeholdelsesmanual

2



8.2. Ansvarsfraskrivelse ..........................................................................................................  49
9. Tekniske bilag .............................................................................................................................  50

9.1. SPRING hydrauliske tryktab ..............................................................................................  50
9.2. SPRING termisk effekt ......................................................................................................  52
9.3. SPRING termisk opførsel ..................................................................................................  55
9.4. Dimensionering og justering af DualSun påfyldningsbeholder ..............................................  59

DualSun SPRING installations-, bruger-, vedligeholdelsesmanual

3



1. Introduktion

1.1. Generelle sikkerhedsinstruktioner
Læs denne installationsvejledning fuldt ud og detaljeret, så du fuldt ud kan udnytte produktets funktionalitet.
DualSun fralægger sig ethvert ansvar for fejl og skader, der skyldes manglende overholdelse af installationsin-
struktionerne (forkert brug, forkert installation, håndteringsfejl osv.).

VIGTIGT

• Det er vigtigt at følge disse instruktioner for personlig sikkerhed. Forkert samling kan medfø-
re alvorlig personskade. Slutbrugeren skal opbevare disse sikkerhedsinstruktioner.

• Installation, test, idriftsættelse, vedligeholdelse og reparation af installationen må kun udfø-
res af kvalificeret personale.

• Korrekt drift af installationen garanteres kun, hvis installationen og samlingen er udført i hen-
hold til de tekniske regler.

PAS PÅ

• Hele solcelleanlægget skal installeres og drives i overensstemmelse med anerkendte tekni-
ske regler.

• Alt elektrisk arbejde skal udføres i henhold til lokale retningslinjer.
• Installationen bør ikke bruges, hvis den viser tegn på beskadigelse.

FARE

• For samlinger på tage er det nødvendigt at overholde sikkerhedsstandarderne for menne-
sker, der vedrører tag- og vandtætningsarbejde og relateret til stilladsarbejde med sikker-
hedsnet ved at montere de respektive enheder, inden arbejdet påbegyndes. Se henstillingen
offentliggjort af det nationale risikoforebyggelsesorgan.

• Handsker skal bæres ved håndtering af paneler for at undgå risiko for kvæstelser eller for-
brænding.

• Afbryd alle forbindelseskabler fra strømforsyningen, inden du arbejder på installationen.

1.2. Generelle standarder, der skal overholdes
For at sikre en sikker, miljøvenlig og økonomisk drift skal alle gældende regionale og nationale standarder, reg-
ler og retningslinjer overholdes, især de internationale standarder, der er nævnt nedenfor:

1.2.1. Standarder, der skal respekteres - Solceller

• IEC / EN 61215 1 og 2: Designkvalifikation og godkendelse af krystallinske silicium solcellemoduler (PV) til
jordbaseret anvendelse.
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• IEC / EN 61730 1 og 2: Kvalifikation for pålidelighed af solcellemoduler (PV) - del 1: Krav til konstruktion og
del 2: krav til test.

1.2.2. Standarder, der skal respekteres - solvarme

• EN 12975 1 og 2: Generelle krav og metode til test af solvarmesamlere.
• EN 12976 1 og 2: Generelle krav og kontrolmetode til præfabrikerede solvarmeanlæg.

Monteringsvejledningen og sikkerhedsinstruktionerne skal overholdes.

Overhold reglerne om forebyggelse af arbejdsulykker, der er foreskrevet af fagforeningerne i dit land, især dem,
der vedrører arbejde udført på taget.
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2. Generel beskrivelse

2.1. DualSun SPRING hybridpanel
DualSun SPRING er et nyt generations hybrid solpanel, der leverer både elektricitet (solcelleanlæg) og varmt
(termisk) vand til boliger.

SPRING-panelet er beskyttet af flere patenter og producerer 2,5 gange mere energi end et solcelleanlæg med
samme overflade. Denne innovative teknologi sparer plads og muliggør fuld integration på taget til en konkur-
rencedygtig energiomkostning.

Vores teknologi er resultatet af en dobbelt observation på solcelleanlæg:

• De producerer meget mere varme (80%) end elektricitet (20%), når de udsættes for solen,
• Deres ydeevne falder, når deres temperatur stiger.

SPRING-panelet absorberer således solenergi for at genoprette den i form af to energier, der er nyttige til drift
af bygninger:

• Elektricitet gennem solceller,
• Varm gennem en varmeveksler, integreret fuldstændigt i panelet. Denne varme fanges i niveau med veksle-

ren på DualSun SPRING-panelet af en varmeoverføringsvæske. Sidstnævnte transporterer varmen til den
termiske overførselsanordning, som returnerer kalorierne fra varmeoverføringsvæsken til termisk opbevaring
eller direkte til tanken, der skal opvarmes.

Takket være et lodret integreret design af solcelleanlæg og termiske komponenter i et enkelt panel (beskyttet af
3 patentfamilier) er SPRING-panelet specielt designet til optimeret industriel produktion, hvilket gør det mere
effektiv, mere æstetisk og billigere end konkurrenter.

SPRING har samme form som et klassisk solcelleanlæg og tilbyder:

• Et harmonisk design og total integration i taget,
• En reel pladsbesparelse takket være et mere effektivt solpanel pr. M²,
• Enkel og sikker installation.
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1. Solceller fra solceller : monokrystallinske, høj effektivitet, de afkøles ved cirkulation af vand
2. Varmeveksler : fuldstændig integreret i panelet, det muliggør fremragende varmeoverførsel mellem den

solcelleres forside og vandcirkulationen.

For flere detaljer om DualSun SPRING-panelet kan du se følgende kapitler:

• Tekniske egenskaber ved DualSun SPRING-panelet [7]
• Anbefalede hydrauliske strømningshastigheder til DualSun SPRING-panelet [8]
• Maksimalt tilladte tryk for DualSun SPRING-panelet [9]

2.1.1. Tekniske egenskaber ved DualSun SPRING-panelet

De fysiske, solcelleanlæg og termiske egenskaber ved DualSun SPRING hybridpanelet kan findes i det tekni-
ske ark, der er offentliggjort i vores online bibliotek.

Tryktabene og panelets termiske opførsel som en funktion af den hydrauliske strømning kan findes i bilagene til
det tekniske ark, der er offentliggjort i vores online bibliotek.

Specielle egenskaber ved DualSun SPRING varmeveksler:

Varmeveksleren til DualSun SPRING hybrid solpanel er i Polypropylène. Efter hydraulisk idriftsættelse af et tryk
(lukket) kredsløb fungerer veksleren mekanisk under påvirkning af internt tryk. En afslapning af Polypropylène
forårsager en meget lille stigning i vekslervolumen og dermed et trykfald i det hydrauliske kredsløb. Dette fæno-
men stabiliserer sig, når varmeveksleren er i mekanisk ligevægt med atmosfæren.

Elastomerens egenskaber fører til følgende fænomener:

• Mekanisk afslapningseffekt
• Porøsitetseffekt
• Membraneffekt

Mekanisk afslapningseffekt:

Efter hydraulisk idriftsættelse af et tryk (lukket) kredsløb fungerer veksleren mekanisk under påvirkning af in-
ternt tryk. Mekanisk afslapning af Polypropylène forårsager en meget lille stigning i vekslervolumen og følgelig
et fald i tryk. Dette fænomen stabiliserer sig, når varmeveksleren er i mekanisk ligevægt med atmosfæren.
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Porøsitetseffekt:

Hvis Polypropylène er perfekt vandtæt, dette materiale er meget let gennemtrængeligt for luft. Dette betyder, at
luften, der er opløst i varmeoverføringsfluidet, på molekylært niveau er i stand til at flygte gennem veksleren.
Denne egenskab medfører også et let trykfald.

Membraneffekt:

Den termiske inerti forskel mellem DualSun varmeveksleren og varmeoverføringsvæsken forårsager trykvariati-
oner i henhold til temperaturvariationer. På grund af sin relative fleksibilitet kan DualSun varmeveksleren udvi-
des eller trækker sig sammen. I kontakt med atmosfæren opfører den sig således som en membran og gør det
muligt at afbalancere det relative tryk.

BEMÆRK
De fysiske egenskaber ved DualSun SPRING varmeveksler forårsager et fald i tryk og tillader
trykvariationer at blive absorberet i henhold til temperaturvariationer. Installation af en ekspan-
sionsbeholder er således ikke nødvendig.

DualSun anbefaler dog installation af et ekspansionsbeholder, omdøbt påfyldningsbe-
holder, til installationer med mere end 12 paneler for at forbedre den hydrauliske påfyldning
og kompensere for den gradvise udluftning af luft med kølemiddel.

Metoden til størrelse og indstilling af DualSun påfyldningsbeholder [59] findes i tillægget til
dette dokument.

2.1.2. Anbefalede hydrauliske strømningshastigheder til DualSun SPRING-panelet

Nominelle gennemsnitlige driftsstrømme:

Ansøgning Varmt
vand*

Pooludladning / varme-
pumpekobling**

Direkte opvarmning til
poolen

Nominelt flow (L / h / pa-
nel)

60 100 200

* DHW: Varmt vand til boligen

** Koblingsudgang / varmepumpekobling: System med tryk med poolvarmeveksler eller varmepumpe

Minimum anbefalet påfyldningshastighed:

• Panel i stående tilstand: 200 L / h / panel
• Panel i liggende tilstand: 250 L / h / panel

Maksimalt tilladt flow: 400 L / h / panel

ADVARSEL
Valget af flow påvirker direkte det hydrauliske tryk.

Når du fylder det hydrauliske kredsløb, indebærer stigningen i flow en stigning i tryk.
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2.1.3. Maksimalt tilladte tryk for DualSun SPRING-panelet

PAS PÅ
Det er bydende nødvendigt aldrig at overskride følgende tryk i DualSun-paneler:

Maksimalt arbejdstryk = 1,5 bar

Maksimalt påfyldningstryk = 2 bar

Det maksimale påfyldningstryk svarer til det tryk, der kan opnås i panelerne, til korrekt luftud-
blødning på tidspunktet for hydraulisk idriftsættelse.

Dette pres kan hæves til 2 bar i bare et par minutter.

I slutningen af idriftsættelsen installation, er det maksimale driftstryk, der skal overholdes
1,5 bar.

Tilføj det statiske tryk svarende til installationens højde (H) for at justere driftstrykket med ma-
nometeret på solstationen

Pservice = 1,5 + H / 10 [bar]

VIGTIGT
Ved starten af hydraulisk påfyldningfor at undgå termisk stød på niveauet af panelet med
strømmen af de første liter varmeoverføringsvæske, det er vigtigt at begrænse strømmen til
1 L / min / panel indtil det når en temperatur i panelerne imellem 10° C og 45° C.

I dette temperaturområde er det så muligt at nå de tryk, der er angivet ovenfor.
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PAS PÅ
Som forklaret i kapitel Tekniske egenskaber ved DualSun SPRING-panelet [7], den mekaniske
lempelse af varmeveksleren Polypropylène forårsager et fald i tryk.

Trykket i niveauet med SPRING-paneler stabiliserer sig ved atmosfærisk tryk i slutningen af af-
slapning. Driftstrykket ved solstationen svarer således til installationens statiske tryk, dvs. H /
10, når panelerne er placeret over solstationen.

Dette er normalt, og installationen kontrolleres for drift ved at kontrollere, at service-
strømmen opretholdes.

☐ Hvis strømningshastigheden er betydeligt lavere end den strømningshastighed,
der er indstillet på idriftsættelsestidspunktet:

En lækagekontrol i det hydrauliske kredsløb eller på panelernes niveau er derefter nødvendigt.

☐ Hvis strømningshastigheden er i overensstemmelse med den strømningshastig-
hed, der er indstillet på idriftsættelsestidspunktet:

Dette betyder, at kredsløbet er vandtæt. Tilsæt ikke varmeoverføringsvæske. Dette risikerer
at generere en ny mekanisk afslapning af bytterne. Gentaget tryk på det hydrauliske kreds-
løb risikerer at beskadige SPRING-panelets varmevekslere.

2.2. Generelle anbefalinger
2.2.1. Håndtering

DualSun-moduler skal håndteres som ethvert glasprodukt. For at undgå ulykker, kvæstelser eller beskadigelse
af modulet under arbejde skal følgende forholdsregler altid overholdes:

• Træd ikke på modulerne.
• Slip ikke noget på modulerne.
• Beskyt modulerne mod ridser på forsiden og bagsiden
• Udøv ikke mekanisk spænding på forbindelserne.
• Løft og transporter altid modulerne med begge hænder, og brug aldrig koblingsboksen som bærehåndtag.

For den komplette procedure for udpakning og håndtering af DualSun-moduler, se DualSun ark nr. 04-78.

2.2.2. Transportere

For at undgå risikoen for at beskadige modulerne under transport skal følgende instruktioner overholdes:

• Transport de stablede moduler lodret, med en separator, der hviler mod rammen på hvert modul.
• Fjern ikke den originale emballage før installationen.
• Anvend ikke mekanisk pres på modulerne (sæt for eksempel ikke modulerne på med en rem, eller læg ingen

genstande på modulernes overflade).

2.2.3. Opbevaring

Følgende instruktioner skal overholdes under opbevaring for at undgå ulykker eller skader på modulerne:

• Opbevar modulerne lodret.
• Opbevar ikke moduler på kanter, i et hjørne eller på en ujævn overflade.
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• Placer ingen genstande på modulernes overflade.
• Når du vælger et passende sted til opbevaring, skal du sørge for at:

• Placeringen er tør og kølig,
• Ingen genstande kan falde på modulet og dermed beskadige det.

ADVARSEL
Hvis et DualSun-modul er beskadiget eller ødelagt, er det nødvendigt at udskifte det. Installer
aldrig et beskadiget modul.

2.3. Tekniske overvejelser
I løbet af året er systemet udsat for eksternt vejr og naturlige forhold (sol, vind, regn, hagl, sne, tordenvejr, fald-
ne blade, støv, fuglebrydning osv.), Der påvirker ydeevne og levetid for modulerne. For at forlænge modulernes
levetid og sikre korrekt drift af installationen skal vigtige faktorer og justeringsparametre overvejes:

2.3.1. Statiske krav til taget

Solinstallatøren skal sikre, at tagkonstruktionen kan bære hybridvægtens ekstra vægt.

2.3.2. Hældningsvinkel

Den optimale monteringsposition for DualSun solpaneler er en indfaldsvinkel for solens stråler på 90 ° i forhold
til panelernes overflade (dvs. vinkelret på panelerne). For at optimere installationens output skal panelerne in-
stalleres med den optimale orientering og hældningsvinkel. Disse positioneringsvinkler afhænger af installatio-
nens geografiske placering og kan beregnes af en kvalificeret solinstallatør. Når det er muligt, skal panelerne i
en gruppe have samme retning og hældning for at undgå enhver underpræstation af systemet på grund af
uoverensstemmende produktioner.

DualSun anbefaler en minimal hældningsvinkel på 5 ° fra vandret for at reducere tilstopningseffekten.

Rengøringsfrekvensen skal øges for moduler installeret med en meget lav hældningsvinkel til vandret.

2.3.3. Vind og sne belastning

Modulet er testet op til et tryk på 5400 Pa i undertryk (sne) og 2400 Pa i positivt eller negativt tryk (vind) uden
skader. Det opfylder således kravene i standard IEC / EN 61215 for vindhastigheder på op til 130 km / t.

2.3.4. Systemplacering

Den samlede effektivitet af serie solcelleanlæg er altid begrænset af det modul, der leverer mindst mulig effekt.
Forskellige faktorer kan påvirke ydeevnen for et modul (skygge, forskellige retninger, tilsmudsning ...), og disse
påvirker hele systemet.

Derfor er det nødvendigt at studere layoutet for at undgå en skyggeeffekt på modulerne i serie..

Derudover skal alle paneler monteres med samme retning. Det tilrådes at justere alle modulerne mod solmid-
dag for at opnå den optimale ydelse.

DualSun foreslår, at modulerne installeres i områder, hvor temperaturerne er mellem -20 ° C og + 50 ° C, hvil-
ket svarer til minimums- og maksimumsmånedstemperaturen i henhold til IEC 60364-5-51. Modulernes ekstre-
me driftstemperaturer er mellem -40 ° C og + 85 ° C.

I regioner med kraftigt snefald og udsat for stærk vind skal samlingen af modulerne udføres på en sådan måde,
at det sikres tilstrækkelig nominel modstand og i overensstemmelse med lokale regler.
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Nogle driftsmiljøer anbefales ikke til DualSun-moduler, og er udelukket fra DualSun begrænsede garanti:

• Intet panel skal monteres på et sted, hvor det kan udsættes for direkte kontakt med:
• saltvand
• syreregn
• aktive kemiske dampe eller ethvert andet aggressivt miljø

• DualSun-moduler må ikke installeres i nærheden af brandfarlige væsker, gasser, farlige materialer eller på
nogen form for køretøj.

• Maksimal designhøjde for solcellemodulet ≤ 2000m

2.3.5. Typer af samling

Moduler skal fastgøres mindst ved 4 punkter fordelt på de planlagte områder, der er specificeret i diagrammet
Installationsområder på skinnerne i installationssystemet [15]

Panel integreret i rammen

Denne samling sikrer, at tagets originale funktionalitet bevares. Der skal lægges særlig vægt på isolering samt
beskyttelse mod regn og fugt. For at opnå dette tæthedsniveau skal modulet monteres på en speciel ramme,
der kan kanalisere regnvand og modstå vind- og snebelastninger, der opstår i installationsområdet.

Panel ovenpå rammen

Modulerne kan monteres på en ramme designet til at understøtte solcelleanlæg. Denne ramme skal være i
stand til at modstå vind- og snebelastninger, der opstår i installationsområdet. Ved fastgørelse og tilslutning af
systemet til bygningen skal man sørge for at undgå at beskadige eller ødelægge den ydre skal for at opretholde
optimal modstandsdygtighed mod regn og fugt.

ADVARSEL
For korrekt montering skal instruktionerne i installationsvejledningen til monteringssystemet
overholdes.

2.3.6. Brand- / eksplosionsbeskyttelse

Installer ikke DualSun-moduler i nærheden af meget brandfarlige gasser, dampe eller støv (f.eks. Nær en tank-
station eller gasbeholdere). Nationale og lokale standarder og forskrifter, der gælder inden for brandforebyggel-
se, skal overholdes under installationen. For installationer, der er fastgjort på taget, skal modulerne monteres
på en brandsikker tagdækning, der er egnet til dette anvendelsesområde.

DualSun-moduler har klasse C brandmodstand i henhold til IEC / EN 61730-2.
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3. Mekanisk installation

Installation af DualSun-moduler [13]

Monteringsspecifikationer [15]

PAS PÅ
Styring og installation af DualSun-paneler og det udstyr, der udgør den komplette installation,
skal udføres af uddannet og kvalificeret personale. Systemet skal samles og betjenes i hen-
hold til de anvisninger, der gives, i overensstemmelse med de regionale og nationale regler,
der gælder inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, samt forebyggelse af ulykkesri-
sici.

Under montering og drift af systemet skal der ikke være uautoriserede personer på ta-
get eller omkring installationen.

3.1. Installation af DualSun-moduler
DualSun-paneler kan installeres både i stående og i liggende retning.

DualSun leverer ikke modulfastgørelsessystemet: for korrekt installation henvises til installationsvejledningen til
det valgte fastgørelsessystem, hvad enten det er til indbygget montering eller til ovenpå monteret i rammen, i
landskab eller i portræt.

BEMÆRK
Listen over fikseringssystemer, der er kompatible med DualSun-moduler, er samlet i dokumen-
tet "Kompatibilitet med installationssystemer" i vores online bibliotek

PAS PÅ
Selv når solstrålingen er lav, producerer solcelleanlægget jævnstrøm (DC). Denne jævnstrøm
strømmer fra modulet til inverteren, håndter ikke modulet eller forbindelserne uden beskyttel-
se.

Modulerne er kvalificerede til brug i klasse II og overholder IEC / EN 61215-2 og IEC / EN
61730-1 standarder. Disse standarder vedrører solcellemoduler beregnet til installation på byg-
ninger og bygninger eller på jordkonstruktioner.

Kunstigt koncentreret solstråling må ikke rettes mod modulet.

Rammetykkelsen og dimensionerne på DualSun-modulerne gør dem lette at tilpasse til enkle solcelleanlægssy-
stemer. Dog skal man være opmærksom på at placere slangerne i forhold til rammen på fastgørelsessystemet
på overfladen af tagdækning.
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Integrationssystemet skal have en flad overflade til montering af panelet og må ikke forårsage vridning eller be-
lastning på panelet, selv ikke med termisk ekspansion.

Vi minder også om, at vandtætning af taget ikke sikres af panelerne, men af systemet med installation af pane-
lerne, og at dræning af vand skal tilvejebringes.

Det er nødvendigt at give et mellemrum mellem panelernes ramme og strukturen eller jorden for at forhindre
beskadigelse af kabler og hydrauliske forbindelser.

Panelintegrationssystemer bør kun installeres på bygninger, der er blevet formelt valideret for deres strukturelle
integritet, og som af en specialist eller en certificeret bygningsingeniør.

Leverandøren af integrationssystemet skal tage højde for den galvaniske korrosion, der kan forekomme mellem
panelernes aluminiumsramme og integrationssystemet eller jordens dele, hvis de er fremstillet af forskellige
metaller.

Modulet er kun certificeret egnet til service, når dets originale ramme er helt intakt. Fjern ikke rammen fra mo-
dulet eller modificer den på nogen måde. Boring af yderligere monteringshuller vil sandsynligvis beskadige mo-
dulet og reducere rammens styrke og er derfor ikke tilladt.

Brug af klemmer og fastgørelsesanordninger med yderligere jordforbindelse eller jordforbindelsesstik skal ske i
overensstemmelse med denne sikkerheds- og installationsvejledning og under betingelserne i Jordforbindelse
og lynbeskyttelse [26].

Moduler kan installeres ved hjælp af følgende metoder:

1. Rammehuller: Fastgør modulet til strukturen ved hjælp af de fabriksfremstillede monteringshuller. Det an-
befales at bruge fire M8x16mm rustfri stålskruer med bolte, skiver og låseskiver til hvert modul. Det maksi-
male tilspændingsmoment for boltene er 24 Nm

2. Bøjler eller klemmer : Beslagene kan monteres på modulets længdeside (længste side) eller laterale side
(korteste side). De zoner, der er tildelt disse parenteser, er specificeret i Installationsområder på skinnerne i
installationssystemet [15].

Installatører skal sikre, at klemme- og klemmestyrken er tilstrækkelig til det maksimale tryk, som modulet
kan udsættes for. Bøjler og klemmer leveres ikke af DualSun.

VIGTIGT
Det er vigtigt at sikre, at klemmerne ikke deformerer toppen af aluminiumsrammen på Dua-
lSun-panelet med risiko for at svække eller endda knække glasset.

PAS PÅ
Kaliberens tilspændingsmoment må ikke overstige 24 Nm

ADVARSEL
Monteringssystemet skal evalueres for kompatibilitet med modulerne inden enhver installation,
især når systemet ikke bruger bøjler eller klemmer
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3.2. Monteringsspecifikationer
Installationsområder på skinnerne i installationssystemet [15]

Hævning af SPRING paneler i forhold til taget [17]

Installationskonfigurationer mulige med hydrauliske forbindelser [18]

Installation af SPRING-paneler på trapesformede pladetage [19]

3.2.1. Installationsområder på skinnerne i installationssystemet

xxxM-60-3BBPN & xxxM-60-3BBPI

DSTNxxxG1-360SBB5 & DSTIxxxG1-360SBB5

Fastgørelse af zoner på installationssystemet
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Op til 2400 Pa

Op til 5400 Pa

Dimensioner på fastgørelseszoner (mm)
Modulreference A

-2400 / +2400 Pa

B

-2400 / +5400 Pa

C

-2400 / +2400 Pa
xxxM-60-0BBP 430 230 250

xxxM-60-00 400 200 250
xxxM-72-00 500 250 250

xxxM-120-00 430 230 250
DSxxxM2-60BB-02 400 200 250

DSxxxM6-120SW-01 475 250 260
DSxxxG1-360SBB5 430 230 285
DSxxxM6-144BB-01 500 275 260

DSxxx-120M6-02 450 250 260
DSxxx-132M10-01 525 200 280

Dimensioner på fastgørelseszoner (mm)
Modulreference A

-2400 /
+2400

Pa

B

-2400 /
+5400

Pa

C

-2400 /
+2400

Pa

D1 /
D2

E1 /
E2

F1 /
F2

G1 /
G2

xxxM-60-3BBPN

xxxM-60-3BBPI

430 230 250 106 /
218

35 /
142

48 /
48

136 /
136

DSTNxxxG1-360SBB5

DSTIxxxG1-360SBB5

430 230 285 128 /
128

58 /
58

45 /
215

118 / -

PAS PÅ
Forbind ikke skinnesystemet med lægningssystemet med de hydrauliske fittings, hvis områder
er afgrænset i ovenstående plan.

ADVARSEL
Intet element fastgjort på skinnerne, for eksempel mikro-inverter eller optimizer, må være i
kontakt med bagsiden af panelet.

Brug et mekanisk monteringselement, der er egnet til skinnesystemet til lægningssystemet, til
at fastgøre mikroinverter eller optimizer for at sikre en mindste afstand på 19 mm mellem taget
og mikroinverter eller optimizer og på 13 mm mellem bag på SPRING-modulet og toppen af
mikroinverter eller optimizer. Se eksemplet på montering nedenfor:
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1. Nederste rammekant på SPRING panelet

2. Tagoverflade

3.2.2. Hævning af SPRING paneler i forhold til taget

Det er nødvendigt at sikre, at dimensionerne på de hydrauliske forbindelser svarer til afstanden tildelt installati-
onssystemet mellem tagfladen og den nederste kant af modulrammen, som vil være i kontakt med installations-
systemet. .

Afhængig af den hydrauliske strømning er der designet to typer fittings. Deres dimensioner på modulets bagsi-
de er vist nedenfor.

PAS PÅ
Størrelsen på de hydrauliske forbindelser på bagsiden af DualSun SPRING-paneler skal over-
vejes nøje for at undgå kontakt mellem forbindelserne og overfladen på tagdækket.

Karakteristikken ved de fleksible slanger til de hydrauliske forbindelser skal tages i betragtning ved deres føring
mellem paneler og mod overføringsrørene:

DN15 DN26
Dint / Dext (mm) 15 / 21 26 / 32
Krumningsradius - Rvs. (mm) 88 140
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3.2.3. Installationskonfigurationer mulige med hydrauliske forbindelser

For at lette deres dirigering i maksimalt antal konfigurationer er DualSun hydrauliske forbindelser udviklet til at
muliggøre forbindelse i stående eller liggende tilstand. Det er således muligt at tilpasse de hydrauliske forbin-
delser til det ønskede layout og også omgå forhindringer mellem panelerne og taget.

Pose-konfiguration 1

Panel i portræt / Indbinding i portræt

Lægningskonfiguration 2

Panel i stående / Link i landskab

Pose-konfiguration 3

Landskabspanel / Liggende link

Lægningskonfiguration 4

Landskabspanel / Stående link

Således kan de hydrauliske forbindelser orienteres for at undgå lægningssystemets skinner eller tilpasse sig
typen af tag, især på trapesformet metalplade.

BEMÆRK
Kløer, der skal fastgøres på SPRING-panelernes rammeretur for at holde hydraulikslangerne
så tæt på rammen som muligt, findes i DualSun-produktkataloget.
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Antal klør, der skal fastgøres pr. Side i henhold til slangernes føring:

• 2 på den lille side
• 3 på langsiden

VIGTIGT
Sørg for at installere panelerne DualSun SPRING SHINGLE DSTNxxxG1-360SBB5 og
DSTNxxxG1-360SBB5 med samledåsen på samme side på hver hydraulikledning for at for-
binde DualQuickfit hydrauliske led.

Korrekt montering SPRING SHINGLE - Koblingsbokse på samme side:

Forkert samling SPRING SHINGLE - Koblingsbokse i opposition:

3.2.4. Installation af SPRING-paneler på trapesformede pladetage

I tilfælde af et trapezformet pladetag kan de hydrauliske forbindelser placeres i et bølgetrug for at begrænse
højden på de moduler, der hæves.

De fleksible rør kan enten løbe vinkelret på bølgerne, hvis lægningssystemet hæver modulerne til en højde, der
er større end diameteren på de fleksible rør, se Hævning af SPRING paneler i forhold til taget [17], eller gå
gennem truget i det modsatte tilfælde.

En detaljeret layoutplan er derefter obligatorisk for at sikre, at de hydrauliske forbindelser ikke forstyrrer tagbe-
klædningen.
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1. Kontrol af modulets højde og placering af den hydrauliske forbindelse
a. DN15-forbindelse

Se karakteristika for hydraulikslangen DN15 angivet i kapitlet Hævning af SPRING paneler i forhold til
taget [17].

Den mindste højde for modulet i forhold til toppen af bølgen er 22 mm.

I dette tilfælde kan enden af den hydrauliske forbindelse bringes tættere på 34 mm fra kanten af toppen
af bølgen.

b. DN26-forbindelse

Se karakteristika for hydraulikslangen DN26 angivet i kapitlet Hævning af SPRING paneler i forhold til
taget [17].

Den mindste højde for modulet fra toppen af bølgen er 36 mm.

I dette tilfælde kan enden af den hydrauliske forbindelse bringes tættere på 60 mm fra kanten af toppen
af bølgen.

2. Kontrol af layoutet

Placeringen af det første modul afhænger af den ovenfor beskrevne bølgepassage. Kontroller derefter, at
hvert DualSun-beslag er anbragt korrekt i bølgetrugene, afhængigt af bredden på interpanelbeslagene, un-
der overholdelse af minimumsafstande for bølgens passage gennem slangerne.
a. Portrætlayout

b. Landskab layout
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BEMÆRK
Stålpande med bølgelængde 333 mm: Vælg om muligt en mellempanelafstand på
16,67 mm til xxxM-60-3BBP-moduler og 20,67 mm til DSTxxxG1-360SBB5-moduler
og placer enden af modulet på 325 mm fra midten af bølgetoppen. Modulernes positi-
on vil således være identisk med hensyn til bølgerne over hele layoutet.

3. Kontrol af passage af hydraulikslanger
a. Sti vinkelret på bølgerne

Lægningskonfiguration 1 og 3, se Installationskonfigurationer mulige med hydrauliske forbindelser [18]

De foregående punkter gør det muligt at kontrollere:
• passagen af slangerne vinkelret på bølgerne i henhold til karakteristikaene for DN15- eller DN26-

slangerne
• modulernes højdehøjde
• placeringen af de hydrauliske forbindelser i forhold til bølgerne.

b. Sti parallelt med bølger
Lægningskonfiguration 2 og 4, se Installationskonfigurationer mulige med hydrauliske forbindelser [18]

Passager af skinner kan finde sted med visse lægesystemer. I dette tilfælde er det muligt at føre hy-
draulikslangerne nedenfra eller fra skinnens sider. Det er nødvendigt at sikre, at:
• Højden mellem skinnerne og tagoverfladen er større end den udvendige diameter af de fleksible rør,

se karakteristika for hydraulikslanger angivet i kapitelHævning af SPRING paneler i forhold til taget
[17]

• Krumningsradien for det fleksible rør er større end den mindste krumningsradius for at passere skin-
nerne, se egenskaber ved hydraulikslanger angivet i kapitelHævning af SPRING paneler i forhold til
taget [17]

• Skinnerne er tilstrækkeligt langt fra de hydrauliske forbindelser til at overholde minimumsbøjningsra-
dierne for de fleksible rør, mens de forbliver inden for de godkendte fastgørelsesområder, se kapitel
Installationsområder på skinnerne i installationssystemet [15]

i. Passage af skinner i portræt
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ii. Passage af skinner i landskabet

(1) = Tagareal

(2) = Lægesystemets skinner. Opbevares væk fra de hydrauliske forbindelser så langt som
muligt inden for grænsen for den autoriserede fastgørelseszone, se værdierne A, B og C i ka-
pitel Installationsområder på skinnerne i installationssystemet [15], for at respektere den mind-
ste krumningsradius (Rcmini) hydraulikslanger, se kapitel Hævning af SPRING paneler i forhold
til taget [17].
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4. Elektrisk installation

Elektrisk tilslutning [23]

Beslag, elektriske kabler og dioder [24]

Jordforbindelse og lynbeskyttelse [26]

Indirekte lynnedslag [26]

4.1. Elektrisk tilslutning
De nominelle elektriske parametre Isc, Vco og Pmax for modulerne bestemmes under standard testbetingelser
STC (Standard Test Condition): belysning på 1000 W / m² med et spektrum på 1,5 AM og en celletemperatur
på 25 ° C. Disse værdier kan variere med +/- 3%.

BEMÆRK
Under normale forhold udsættes et PV-modul sandsynligvis for forhold, der producerer mere
strøm og / eller spænding, end hvad der måles under standard testforhold. Derfor, de maksi-
male værdier af ICC og VCO nominel på modulet skal ganges med 1,25, når komponen-
ternes nominelle spænding bestemmes, ledernes nominelle strøm, sikringernes størrelse
og størrelsen på kontrolværktøjerne, der er forbundet til PV-udgangen

Serieforbindelse

Parallel ledninger

Serie / parallel ledningsføring

 Diode  Overstrømsbeskyttelse  Stik

1. Serieforbindelse
For at overføre moduler i serie skal det maksimale antal tilslutningsmoduler bestemmes. Til dette er det
nødvendigt at bestemme den maksimale spænding i en serie. Dette beregnes ved at tilføje den åbne
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kredsløbsspænding (V.CO) for hvert modul, når den omgivende temperatur er på minimumsværdien. An-
vend temperaturkoefficienten for at kende V-værdienCO ved den betragtede temperatur.

Den maksimale åbne kredsløbsspænding i en serie må aldrig overstige maksimal systemspænding.
Se modulets tekniske ark.

Bestemmelse af det maksimale antal moduler, der kan tilsluttes i serie:

N = System_maximum_voltage / 1.15.Vco

Eller:
• N = Maksimalt antal moduler i serie
• Vco = åbent kredsløbsspænding for hvert modul, når den omgivende temperatur er på sin minimumsvær-

di (se produktdatabladet)

ADVARSEL
Hvis yderligere PV-moduler skal installeres i serie med DualSun-modulerne, skal deres ef-
fekt og strøm være lig med DualSun-panelernes inden for grænserne af producentens to-
lerancer.

2. Parallel ledninger
For DualSun-moduler, der er tilsluttet parallelt, skal der anvendes en tilsvarende overstrømsbeskyttelse. Til
dette formål skal der anvendes en jævnstrømssikring til at forhindre omvendt strøm. Se den maksimale om-
vendte strømværdi i produktdatabladet for at bestemme beskyttelsesværdien. Derudover skal omformer-
producentens driftsbetingelser og designregler overholdes.

PAS PÅ
Se instruktionerne til den anvendte inverter

ADVARSEL
For moduler, der er tilsluttet parallelt, anvendes kun moduler med samme nominelle spæn-
ding

Den elektriske installation skal udføres af kvalificeret personale og i overensstemmelse med gældende sik-
kerhedsstandarder og CEI / EN 61730.

Se netoperatørens krav, når systemet installeres.

Installationen skal være udstyret med en afbryder, der samtidig isolerer alle kabler, der ikke er forbundet
med jorden, med en åbning på mindst 3 mm fra kontakterne.

4.2. Beslag, elektriske kabler og dioder
DualSun solcellemoduler leveres med kabler, stik og en forudstyret samledåse. Inden installationen skal du
kontrollere, at stikkontakterne og tilslutningerne ikke er beskadigede.

Forbind det positive stik på et modul til det negative modul til det næste modul; se identifikation af polariteten
på MC4-stik nedenfor:
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For at forbinde modulerne, specielle solkabler med en minimum diameter på 4 mm2 såvel som de relevante stik
skal bruges. Disse kabler skal være UV-resistente og slidstærke. Undgå at efterlade kabler udsat for elementer-
ne eller placere dem i en beskyttende kappe.

Overhold en minimum krumningsradius på 40 mm.

Ved tilslutning af stikkene er det vigtigt at sikre, at de er tilsluttet vandtæt (minimum IP67).

Når du håndterer disse kabler, skal du sikre dig, at de anvendte værktøjer er tørre.

Alle moduler leveres med bypass-dioder forudinstalleret for at minimere hotspots og modulstrømstab i tilfælde
af (delvis) skygge.

PAS PÅ
Tilslut eller frakobl aldrig et live kredsløb

PAS PÅ
Åbn aldrig samledåsen

Koblingsboksen til DualSun-modulet indeholder bypass-dioder, der er parallelt forbundet med celletrådene.
Hvis der opstår et hot spot lokalt på en eller flere celler, tændes dioden for at forhindre, at hovedstrømmen
strømmer gennem de varme celler for at begrænse overophedning og tab af modulets ydeevne. Bypass-dioden
er imidlertid ikke en overstrømsbeskyttelsesenhed.

Hvis dioden ser ud til at være ude af drift, skal installatøren eller systemholderen kontakte DualSun.

Diodetypen er 20SQ045 (for SUNTER er nominel strøm 15A, peak revers spænding er 45V);

Udskiftning af en diode bør kun udføres af kvalificeret personale.

Den maksimale vurdering af en sikring, der er forbundet i serie med en cellestreng, er typisk 15A, men modu-
lets specifikke klassificering kan findes på produktetiketten og i produktdatabladet.

Dioderne, der bruges som blokerende dioder, skal have:

• Maksimal gennemsnitsværdi, som [IF (AV)] -krydsningen kan bære over den maksimale systemstrøm ved
den højeste modulets driftstemperatur.
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• Maksimal gentagne spidsværdi, der kan udholdes ved krydset [VRRM] over den maksimale systemspænding
ved den laveste modulets driftstemperatur.

4.3. Jordforbindelse og lynbeskyttelse

PAS PÅ
Evaluering og design af jordforbindelse og lynbeskyttelsessystem på solcelleanlæg skal udfø-
res af uddannet og kvalificeret personale. Det er bydende nødvendigt at henvise til de gælden-
de lokale regler for at overholde de specifikke krav.

DualSun-moduler skal jordes med kløer, kabelsko eller andre egnede midler.

Jording kan udføres gennem hullerne til dette formål i rammen på hvert modul. Disse huller
bruges til at fastgøre jordkablet og tilslutte det til potentialudligningen.

Panelrammen leveres med to jordhuller i hvert hjørne af rammen.

BEMÆRK
Det skal sikres, at jording udføres med de passende forbindelser (rustfrit stål) for at forhindre
anodisering eller oxidation af modulrammen på niveauet med hullet til jordforbindelse. Jordfor-
bindelsesenheden skal være i god kontakt med modulets aluminiumsramme.

Undgå direkte kontakt mellem aluminium og kobber ved at bruge et mellemliggende metal som rustfrit stål eller
tin.

4.4. Indirekte lynnedslag
Installationen skal også beskyttes mod indirekte lynnedslag. Systemlederne kan faktisk blive induktive, hvis der
lyder et lyn i nærheden af installationen. For at forhindre dette fænomen skal elektriske kabelsløjfer undgås, og
området mellem kablerne skal være så lille som muligt, som det kan ses i nedenstående grafik:
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5. Hydraulisk installation

Den hydrauliske installation af DualSun SPRING hybrid solpaneler kan opdeles i 4 trin:

1. Hydraulisk tilslutning af DualSun paneler [27]
2. Hydraulisk afbalancering af feltfelter [33]
3. Forbindelse af panelarray til overførselskredsløbet [43]
4. Panel temperatur sonde [45]

5.1. Hydraulisk tilslutning af DualSun paneler
1. Interpanelforbindelse - DualQuickfit-links [27]
2. Maksimalt antal paneler pr. Hydraulikledning [28]
3. Panelfelt til- / afgangsforbindelse [28]
4. Installation af DualQuickfit-links [32]

5.1.1. Interpanelforbindelse - DualQuickfit-links

For at forbinde SPRING-paneler sammen har DualSun udviklet DualQuickfit hurtigkoblinger monteret på fleksi-
ble linjer pakket i form af ringe.

Disse fleksible linjer er forudmonteret med et fleksibelt DN15- eller DN26-rør, afhængigt af det krævede nomi-
nelle flow, se tabel nedenfor og DualQuickfit hurtigkoblinger, stående eller liggende afhængigt af installations-
layoutet.

DualQuickfit portrætstik DualQuickfit landskabstilpasning

Tekniske egenskaber ved DualSun DualQuickfit-links:

- Materialer:

DualQuickfit hurtigkobling: Polypropylen injiceret med 30% glasfiber

DualQuickfit fleksibel: EPDM

- Karakteristik af fleksible slanger:

DN15 DN26
Dint / Dext (mm) 15 / 21 26 / 32

Krumningsradius - Rvs. (mm) 88 140
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- Inter-forbindelsesafstand mellem de hydrauliske forbindelser:

Portræt Landskab
DN15 DN26 DN15 DN26

xxxM-60-3BBPN

xxxM-60-3BBPI

SPRING 300: 1062
mm

SPRING 300: 1062
mm

1710 mm -

DSTNxxxG1-360SBB5

DSTIxxxG1-360SBB5

SPRING 375
SHINGLE: 1210

mm

SPRING 375
SHINGLE: 1210

mm

SPRING 375
SHINGLE: 1710

mm

-

- Diameteren på de hydrauliske forbindelser i henhold til de anbefalede strømningshastigheder:

Debet Portræt Landskab
DHW = 60 L / h / panel DN15 DN15

Pooludledning / varmepumpekobling = 100 L / h / panel DN15 / DN26 DN15
Direkte poolopvarmning = 200 L / h / panel DN26 -

5.1.2. Maksimalt antal paneler pr. Hydraulikledning

VIGTIGT
For at sikre korrekt påfyldning af samlerne under idriftsættelse det anbefalede maksimale an-
tal online moduler er 6 i stående eller liggende format

5.1.3. Panelfelt til- / afgangsforbindelse

1. System under tryk
Et monteringssæt til messingindgang / -udgang bruges til at forbinde forbindelserne mellem paneler til over-
førselskredsen.
• M3 / 4 '' til DN15 interpanelforbindelser
• M1 '' til DN26 forbindelser mellem paneler

Dette sæt inkluderer til en række paneler:
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• 4 bølgede beslag
• 4 slangeklemmer
• 4 højtemperatur O-ringe
• 2 skruelåg

Disse fittings er installeret ved indløbet og udløbet af hver linje af sensorer.

Anbring klemmen på slangen (1), sæt den bølgede konnektor i slangen (2), stram den til anslaget (3).

Anbring skruehætten med pakningen, der følger med indløbs- / udløbssættet. Skru hætten på, så paknin-
gen sidder godt fast.

ADVARSEL
Tilspænding af skruehætter = maksimalt 40 Nm

Indgangs- / udløbssættet skal installeres som angivet nedenfor:
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Forenklet diagraminstallation af en hydraulikledning med 4 paneler i portræt

Forenklet diagraminstallation af en hydraulisk linje med 2 paneler i landskab

1. Hydraulisk indgang

2. Hydraulisk ydelse

3. DualQuickfit-linkforbindelse / overførselskredsløb

4. DualQuickfit-tilslutningsstik

PAS PÅ
Væsken skal strømme fra bunden til toppen i panelerne

Respekter retningen af den hydrauliske forbindelse (3) ved indløbet (1) og ved udløbet (2)
som angivet i diagrammerne ovenfor og i nedenstående tabel.

Hydraulisk indgang (1) Hydraulisk udløb (2)
Portræt Nederst til venstre øverst til højre

Landskab Nederst til højre Øverst til venstre

2. Pool-system
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Et indgangs- / udgangskomprimeringssæt til DN26 inter-panel-forbindelser bruges til at forbinde inter-pa-
nel-forbindelserne til overførselskredsen.

Dette sæt inkluderer til en række paneler:

• 2 komprimeringsmuffer D32 / 40 mm
• 2 kompressionshætter D32 mm

Disse fittings er installeret ved indløbet og udløbet af hver linje af sensorer.

Indgangs- / udløbssættet skal installeres som angivet nedenfor:

Forenklet diagraminstallation af en hydraulikledning med 4 paneler i portræt

1. Hydraulisk indgang

2. Hydraulisk ydelse

3. DualQuickfit-linkforbindelse / overførselskredsløb

4. DualQuickfit-tilslutningsstik

PAS PÅ
For at tillade vinterdræning af det direkte poolvarmesystem skal DualSun SPRING-paneler
nødvendigvis installeres i stående

Væsken skal strømme fra bunden til toppen i panelerne

Respekter retningen af den hydrauliske forbindelse (3) ved indløbet (1) og ved udløbet (2)
som angivet i diagrammerne ovenfor og i nedenstående tabel.

Hydraulisk indgang (1) Hydraulisk udløb (2)
Portræt Nederst til venstre øverst til højre
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5.1.4. Installation af DualQuickfit-links

Når de fleksible forbindelseselementer mellem paneler er udstyret med indløbs- / afgangsbeslag, tilsluttes disse
derefter let til manifolderne på panelerne uden værktøj som vist nedenfor.

VIGTIGT
Sørg for at indsætte DualQuickfit lige i SPRING-panelmanifolden

BEMÆRK
På skrå tage anbefales det at forberede forbindelserne mellem panelerne i henhold til layout-
planen inden installation på taget for at lette håndtering i højden

BEMÆRK
Kløer, der skal fastgøres på SPRING-panelernes rammeretur for at holde hydraulikslangerne
så tæt på rammen som muligt, findes i DualSun-produktkataloget.

Antal klør, der skal fastgøres pr. Side i henhold til slangernes føring:

• 2 på den lille side
• 3 på langsiden

5.1.5. Varmeisolering og beskyttelse af DualQuickfit-forbindelser

DualQuickfit inter-panel forbindelser er ikke isoleret. Vi tilbyder ikke en varmeisoleringsløsning, fordi forbindel-
sernes længde og diameter er lille. Udskiftningsoverfladen er derfor meget begrænset, og varmetabet er ubety-
deligt.

DualQuickfit-forbindelser i EPDM er UV-resistente. Desuden beskytter DualQuickfit-ledene på bagsiden af Dua-
lSun Spring-paneler dem mod direkte udsættelse for UV-stråler
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5.2. Hydraulisk afbalancering af feltfelter
I tilfælde af panelfelter kan panellinjerne forbindes parallelt. For at sikre korrekt termisk drift skal varmeoverfø-
ringsvæsken cirkulere med samme hastighed i hvert panel. Det er derfor vigtigt at sikre hydraulisk afbalance-
ring, når flere linjer af paneler er forbundet til det samme hydrauliske kredsløb.

Hydraulisk afbalancering af panelfelter til DualSun trykanlæg [33]

Hydraulisk afbalancering af panelfelter til DualSun solvarmesystem til swimmingpools [41]

5.2.1. Hydraulisk afbalancering af panelfelter til DualSun trykanlæg

VIGTIGT
Installation af isoleringsventiler er nødvendig til:

1. Forbedre udluftningen af luften i det hydrauliske kredsløb under idriftsættelse påfyldning:
Fyld linje for linje for hurtigere at rense luften i kredsløbet og sikre, at hver ledning renses
korrekt

2. Udfør målrettede vedligeholdelsesoperationer: I tilfælde af en fejl på en hydraulikledning
muliggør indgreb uden at stoppe installationen ved at låse den defekte ledning ud. Kun
den defekte ledning kan således tømmes til vedligeholdelse. Påfyldningen af den hydrauli-
ske ledning, som vedligeholdelsen er udført på, skal derefter udføres med alle de andre
isolerede hydraulikledninger for at undgå at sprøjte luft ind i det generelle kredsløb.

BEMÆRK
Optimering til bemærkning 2 ovenfor: 

I tilfælde af en installation på et fladt tag eller på jorden med mulighed for at håndtere
og levere energi til en mobil påfyldningspumpe, anbefales det at installere et hydraulisk T-
beslag med en afspærringsventil ved indløbet og udløbet af hver hydraulikledning. Disse ele-
menter fungerer som påfyldningsventiler markeret (8) i nedenstående diagrammer.

Installationen af påfyldningsventiler gør det således muligt kun at fylde en hydraulisk ledning,
hvor der kan være behov for indgriben, uden at resten af installationen isoleres.

Denne løsning tillader også direkte hydrauliske påfyldningsjusteringer for at optimere luftspild-
ningen af panelerne.

ADVARSEL
Det anbefales at installere en automatisk udluftning udstyret med en afspærringsventil på hvert
højeste punkt i installationen.

Det tilrådes at lukke afspærringsventilen for hver udluftning nogle få uger efter idriftsættelse af
hydraulik.
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Symboler brugt i diagrammer

1. Hydraulisk indgang

2. Hydraulisk ydelse

3. Tilslutning til feltindgang /
-udgang

4. DualQuickfit-tilslutnings-
stik

5. DualQuickfit-forbindelse

6. Stop ventil

7. Balanceringsventil

8. Påfyldningsventil

1. Homogene linjer
Hydraulisk afbalancering ved hjælp af Tichelmann-sløjfeprincippet kan vedtages, når panelfelterne er iden-
tiske med det samme antal paneler, lagt i samme retning. Rørene, der kommer ind og ud af panelfeltet,
skal have samme længde.

BEMÆRK
For at begrænse varmetabet foretrækkes det at udvide de kolde indløbsrør
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System under tryk Portrætpaneler - 2 linjer / enkeltretning / 1 kolonne - DN15 eller DN26 stående
links

System under tryk Portrætpaneler - 2 linjer / Dobbeltorientering / 1 kolonne - DN15 eller DN26
Portrait links
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System under tryk Portrætpaneler - 4 linjer / Dobbeltretning / 1 kolonne - DN15 eller DN26 Stå-
ende links

System under tryk Portrætpaneler - 1 linje / Enkeltretning / 2 kolonner - DN15 eller DN26 Por-
trætforbindelser
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System under tryk Landskabspaneler - 2 linjer / enkeltretning / 1 kolonne - DN15 liggende links

System under tryk Landskabspaneler - 2 linjer / Dobbelt retning / 1 kolonne - DN15 Liggende
forbindelser

System under tryk Landskabspaneler - 4 linjer / Dobbeltretning / 1 kolonne - DN15 Liggende
links
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System under tryk Portrætpaneler - DN15 Lig-
gende forbindelser

System under tryk Landskabspaneler - DN15
eller DN26 portrætforbindelser

2. Ikke-homogene linjer
Når hydraulisk afbalancering med Tichelmann-løkke ikke er mulig, eller panelfelterne ikke er homogene, er
antallet af paneler pr. Felt forskelligt og / eller paneler anbragt i forskellige retninger (stående / liggende),
installation af Afbalanceringsventiler anbefales. Dimensioneringen af afbalanceringsventilerne afhænger af
antallet af paneler pr. Linje og det anbefalede nominelle flow, se Anbefalede hydrauliske strømningshastig-
heder til DualSun SPRING-panelet [8].
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VIGTIGT
I tilfælde af automatiske afbalanceringsventiler:

Sørg for installation af bypass- / isoleringsventiler parallelt med
de automatiske balanceringsventiler til idriftsættelse påfyldning
(højere flow).

I tilfælde af manuelle indreguleringsventiler:

Åbn balanceringsventilerne helt under idriftsættelse

System under tryk Portrætpaneler med afbalanceringsventiler - DN15 eller DN26 Portrætforbin-
delser

System under tryk Landskabspaneler med afbalanceringsventiler - DN15 Landskabstilslutnin-
ger
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System under tryk Portrætpaneler med indre-
guleringsventiler - DN15 Landskabstilslutnin-

ger

System under tryk Landskabspaneler med af-
balanceringsventiler - DN15 eller DN26 Por-

trætforbindelser
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5.2.2. Hydraulisk afbalancering af panelfelter til DualSun solvarmesystem til swim-
mingpools

VIGTIGT
Installation af isoleringsventiler er nødvendig til:

1. Forbedre udluftningen af luften i det hydrauliske kredsløb under idriftsættelse påfyldning:
Fyld linje for linje for hurtigere at rense luften i kredsløbet og sikre, at hver ledning renses
korrekt

2. Udfør målrettede vedligeholdelsesoperationer: I tilfælde af en fejl på en hydraulikledning
muliggør indgreb uden at stoppe installationen ved at låse den defekte ledning ud. Kun
den defekte ledning kan således tømmes til vedligeholdelse. Påfyldningen af den hydrauli-
ske ledning, som vedligeholdelsen er udført på, skal derefter udføres med alle de andre
isolerede hydraulikledninger for at undgå at sprøjte luft ind i det generelle kredsløb.

Installation af paneler kun i portræt for at muliggøre vintertømning

Symboler brugt i diagrammer

1. Hydraulisk indgang

2. Hydraulisk ydelse

3. Tilslutning til feltindgang /
-udgang

4. DualQuickfit-tilslutnings-
stik

5. DualQuickfit-forbindelse

6. Stop ventil

7. Flowmeter

8. Belufter

1. Homogene linjer
Hydraulisk afbalancering ved hjælp af Tichelmann-sløjfeprincippet kan vedtages, når panelfelterne er iden-
tiske med det samme antal paneler, lagt i samme retning. Rørene, der kommer ind og ud af panelfeltet,
skal have samme længde.
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Direkte poolvarmesystem 2 linjer / 1 kolonne - Portrætpaneler - DN26 Portrætforbindelser

1 linje / 2 søjle direkte poolvarmesystem - Portrætpaneler - DN26 Portrætforbindelser

2. Ikke-homogene linjer
Når hydraulisk afbalancering med Tichelmann-løkke ikke er mulig, eller panelfelterne ikke er homogene, er
antallet af paneler pr. Felt forskelligt og / eller paneler anbragt i forskellige retninger (stående / liggende),
installation af Afbalanceringsventiler anbefales. I tryk PVC er det nødvendigt at installere en stopventil og et
flydestrømningsmåler lodret. Strømningshastighedsjusteringen afhænger af antallet af paneler pr. Linje og
den anbefalede nominelle strømningshastighed, se Anbefalede hydrauliske strømningshastigheder til Dua-
lSun SPRING-panelet [8].
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Direkte poolvarmesystem - Portrætpaneler med indreguleringsventiler - DN26 Portrættilslutnin-
ger

5.3. Forbindelse af panelarray til overførselskredsløbet
Overførselskredsløbene transporterer varmeoverføringsfluidet mellem kollektorarrayet og solcirkelelementerne
i det tekniske rum.

Når interpanellinkene er installeret på panelerne som angivet i Hydraulisk tilslutning af DualSun paneler [27],
skal overføringsrørene forbindes til M3 / 4 '' han-indgangs- / udgangsstik til DN15-tilslutningerne eller M1 '' til
DN26-tilslutninger, der er installeret i slutningen af DualQuickfit-interpanelforbindelserne.

Forbindelsen er forseglet med en højtemperaturfiberpakning (ud over de sædvanlige tætningsprodukter såsom
slæb, filetix osv.).

5.3.1. Valg af overførselslinjer

Valget af overføringsrør skal overvejes for at:

• for at optimere lethed - installationsomkostninger
• begrænse lineære trykfald

Faktisk er strømningshastigheden af varmeoverføringsfluidet, der passerer gennem overføringsrørene, en funk-
tion af antallet af paneler. Dette bestemmer rørdiameteren for at begrænse lineære trykfald. Valget af rørdiame-
ter kan ændre valget af rørmateriale i henhold til tekniske og økonomiske kriterier.

Valg af overførselslinjer - System under tryk [43]

Valg af overførselsrør til DualSun solvarmesystem til swimmingpools [44]

5.3.1.1. Valg af overførselslinjer - System under tryk

1. Valg af materiale til overførselslinjer
Til forbindelsen mellem det tekniske rum og panelfeltet kan der anvendes tre typer rør:
• Kobberrør
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• Rør af rustfrit stål
• PEX-Al-PEX flerlagsrør

Det er muligt at vælge overførselsrør i flerlags PEX-Al-PEX på grund af de begrænsede temperaturer (<80
° C) og tryk (<< 6 bar) i solcirklen med DualSun SPRING hybrid solpaneler.
• Det hydrauliske kredsløb skal designes under hensyntagen til rørets termiske ekspansionshastighed
• Hydraulikledningerne skal modstå UV-stråler, korrosion på grund af eksterne stoffer og vilde dyr (gnave-

re, fugle) for dele udsat for udendørs
• Hydraulikledninger og fittings skal være af kompatible materialer

2. Valg af diameteren på overføringsrørene
Valget af diameteren på overføringsrørene gør det muligt at begrænse trykfaldene i solkredsen og gør det
muligt at garantere en god hydraulisk påfyldning, når installationen er i drift. Som en indikation er følgende
diagrammer defineret i henhold til den anbefalede strømningshastighed i henhold til applikationerne.

Strømningshastighederne pr. Applikation anbefales for at optimere varmevekslingen.
a. CESI-system - Nominelt flow = 60 L / h / panel

i. Multilayer

Antal paneler 1 → 9 10 → 16 17 → 30 31 → 54 55 → 102
Rørdiameter DN20 DN26 DN32 DN40 DN50

ii. Kobber

Antal paneler 5 → 9 10 → 16 17 → 30 31 → 54 55 → 90
Rørdiameter DN18 DN22 DN28 DN32 DN42

iii. Bølgepap rustfrit stål

Antal paneler 5 → 8 9 → 16 17 → 30 31 → 44 45 → 90
Rørdiameter DN15 DN20 DN25 DN32 DN40

b. CESI pooludladningssystem eller HP-kobling - Nominel gennemstrømningshastighed = 100 L /
h / panel
i. Multilayer

Antal paneler 1 → 12 13 → 24 25 → 44 45 → 80
Rørdiameter DN26 DN32 DN40 DN50

ii. Kobber

Antal paneler 1 → 10 11 → 20 21 → 30 31 → 60
Rørdiameter DN22 DN28 DN32 DN42

iii. Bølgepap rustfrit stål

Antal paneler 11 → 20 21 → 36 37 → 60 27 → 46
Rørdiameter DN20 DN25 DN32 DN40

5.3.1.2. Valg af overførselsrør til DualSun solvarmesystem til swimmingpools

1. Valg af materiale til overførselslinjer
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Til direkte poolopvarmningssystemer anbefales det at bruge PVC-rør med tryk med UV-behandling.

Af hensyn til æstetikken er det muligt at male PVC-rørene: Tag derefter maling af god kvalitet, anti-UV, hvis
det er muligt.

2. Valg af diameteren på overføringsrørene
Vi har defineret et abacus for at vælge diameteren på rørene i henhold til antallet af DualSun SPRING-pa-
neler, der er forbundet med solvarmesystemet til swimmingpoolen.

En strøm af 200 L / h / panel anbefales for at optimere varmeveksling.

Antal paneler 1 → 18 19 → 32 23 → 56 57 → 90
Rørdiameter DN40 DN50 DN63 DN75

5.3.2. Varmeisolering og beskyttelse af overføringsrør

Til applikationer, hvor temperaturen på den tank, der skal opvarmes, er over 30 ° C, skal de hydrauliske over-
førselsledninger isoleres. Varmeisoleringen skal modstå UV-stråler

I tilfælde af præisolerede hydrauliske rør kan isoleringen skæres for at lette passage af skillevægge.

Til alle andre anvendelser kræver de hydrauliske overføringsrør ikke varmeisolering.

5.4. Panel temperatur sonde
Enhver installation udstyret med solregulering kræver installation af en temperaturføler på panelernes niveau
for at styre solcirkulatoren.

DualSun paneltemperaturføler er en 4 mm PT1000 probe, leveret i DualSun essentielle kit.

Sonden indsættes i udskæringen i SPRING-panelets varmeveksler ved den hydrauliske udgangsforbindelse.
Dette gør det muligt at foretage en måling så tæt på varmeoverføringsvæsken som muligt.

BEMÆRK
Anbring panelets temperatursensor, og opvikler kablet korrekt, inden du placerer panelet på in-
stallationssystemet.

VIGTIGT
Det er vigtigt at medtage installationen af panelets temperaturfølerkabel i arbejdet med at diri-
gere overføringsrørene. En sondetråd skal føres til taget for at forbinde panelets temperaturfø-
ler til solcentralen.

For at gøre dette skal du bruge et kabel med mindst to ledere med en diameter større end 0,5
mm2 (2G0.5)
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BEMÆRK
Sensoren skal derefter tilsluttes solcentralen

Se instruktionerne for den anvendte solcelleanlæg.
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6. Rengøring af modulernes overflade

Jo større graden af forurening af overfladen af solcelleanlægget er, desto mindre er cellerne i stand til at absor-
bere energien i det indfaldende sollys.

Ved at vippe panelerne lidt fra vandret kan regn og sne rense overfladen og dermed midlertidigt beskytte dem
mod yderligere forurening. Efter et stykke tid vil støv, blade eller fugleskidt imidlertid beskadige glasset på forsi-
den og dermed reducere udgangseffekten.

I tilfælde af stædig snavs skal panelerne vaskes med koldt vand og en blød svamp.

PAS PÅ
Brug aldrig opløsningsmidler eller en højtryksrenser, og skrab aldrig overfladen af panelet.
Rengøringsoperationer skal udføres af kvalificerede fagfolk.

FARE
Arbejde i højden: Se henstillingen offentliggjort af det nationale risikoforebyggelsesorgan.
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7. Afmontering af installationen

Før enhver indgriben på enheden / installationen skal strømforsyningen og indsprøjtningen (f.eks. Ved hjælp af
en passende sikring eller en hovedafbryder) afbrydes, og enhver genstart skal forhindres.

Ved enhver indblanding, der involverer adskillelse af forskrifterne, skal du sikre dig, at de interne komponenter
ikke kan forårsage afladning af statisk elektricitet.

Fjernelse af et modul [48]

Hydraulisk frakobling [48]

Afmontering af installationen [48]

7.1. Fjernelse af et modul
Hvis det bliver nødvendigt at demontere et modul, skal følgende procedure følges:

• Tøm installationen eller hydraulikledningen
• Skær det elektriske kredsløb opstrøms og nedstrøms for inverteren.
• Risiko for elektrisk stød. Der henvises til producentens manual for inverter / mikro-inverter. Det kan være

nødvendigt at bruge et specielt frakoblingsværktøj til dette. Fjern modulet fra dets understøttelse.
• Afbryd de elektriske stik.
• Frakobl jorden fra modulet.
• Afbryd lynforbindelseslinjerne fra interpanellinjerne, se Hydraulisk frakobling [48]
• Hvis det modul, der skal fjernes, er det sidste modul i det hydrauliske felt, skal temperatursensoren fjernes,

se Panel temperatur sonde [45]

7.2. Hydraulisk frakobling
Når SPRING-modulerne er drænet, kan DualQuickfit lynkoblinger fjernes ved hjælp af en speciel klemme, der
leveres i det essentielle sæt.

7.3. Affaldsbehandling
Ved behandling af affald fra et brugt DualSun-system skal gældende regionale og nationale regler overholdes.

DualSun er et PV Cycle-medlem.
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8. Ansvar

DualSun installatør Bruger
DualSun forpligter
sig til at fremstille
DualSun-produkter i
overensstemmelse
med kravene i de
forskellige gældende
europæiske direkti-
ver.

Installationen og den første idriftsættel-
se skal udføres i overensstemmelse
med de tekniske regler i overensstem-
melse med:

• Oplysningerne i installationsmanua-
len,

• Den gældende lovgivning og standar-
der.

Installatøren skal informere brugeren
om behovet for regelmæssig vedligehol-
delse.

Brugeren skal tilkalde kvalificerede
fagfolk:

• For at udføre installationen og ud-
føre den første idriftsættelse,

• At få installationen udført regel-
mæssigt.

Brugeren skal opbevare installati-
onsdokumenterne tæt på system-
komponenterne.

8.1. Garantibetingelser
Se dokumentet "DualSun kontraktlig garanti”For DualSun-produkter.

For de øvrige komponenter i installationen, se de forskellige producenters garantibetingelser.

8.2. Ansvarsfraskrivelse
DualSun kan ikke holdes ansvarlig i følgende tilfælde:

• Manglende overholdelse af instruktionerne i instruktionerne til installation, brug, drift og vedligeholdelse af in-
stallationen.

• Manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne defineret i den anbefaling, der er offentliggjort af det nationale
risikoforebyggelsesorgan
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9. Tekniske bilag

SPRING hydrauliske tryktab [50]

SPRING termisk effekt [52]

SPRING termisk opførsel [55]

Dimensionering og justering af DualSun påfyldningsbeholder [59]

9.1. SPRING hydrauliske tryktab
Tab af hydraulisk paneltryk i stående eller liggende / DualQuickfit DN15 portrætforbindelser

Panel hydraulisk tryktab i stående eller liggende / DualQuickfit DN15 liggende forbindelser
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Hydraulisk tab af panelhoved i portræt / DualQuickfit DN26 portrætforbindelser
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9.2. SPRING termisk effekt
Beregningsformel:

P = a0.AG - a1.A.∆T (vand-luft) [Wth]

Med:

• a0 = Paneloptisk effektivitet [%]
• a1 = Tabskoefficient [W/K/m²]
• A = Panelareal [m²]
• G = Solstråling [W/m²]
• ∆T (vand-luft) = Tm - Ta [°C]
• Tm = Gennemsnitstemperatur for væsken i panelet = (Tin + Tout) / 2 [°C]
• Ta = Omgivende lufttemperatur [°C]

Paneldata a0, a1 og A er tilgængelige på de tekniske ark, der er tilgængelige ionline dokumentarfilm.

Værdierne for koefficienterne a0 og a1 afhænger af vindhastigheden. I de tekniske ark er disse værdier taget
fra EN 9806: 2017 certificeringstest for solfangere uden ruder udført med en vindhastighed u = 1 m/s.

Den termiske effekt af DualSun SPRING-paneler med forskellige vindhastighedsværdier kan beregnes efter føl-
gende koefficientformler a0 og a1:

• a0 = eta0 - c6 * (u-3)
• a1 = c1 + c3 * (u-3)

Med:

• u = Vindhastighed [m/s]

SPRING - IKKE-ISO-
LERET

SPRING - ISOLE-
RET

eta0 0,503 0,488
c1 16,91 12,76
c3 0,452 0,999
c6 0,043 0,047

DualSun SPRING installations-, bruger-, vedligeholdelsesmanual

52

https://my.dualsun.com/fr/espace-ressources/#technique


Termisk effekt af DualSun SPRING-paneler med vind u = 1 m / s

SPRING - IKKE-ISOLERET

SPRING - ISOLERET
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Termisk effekt fra DualSun SPRING paneler med vind u = 3 m / s

SPRING - IKKE-ISOLERET

SPRING - ISOLERET
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9.3. SPRING termisk opførsel
Temperaturgradient leveret af DualSun SPRING-paneler i henhold til indgangsvæsketemperaturen og
den omgivende lufttemperatur:

Beregningsformel:

DT = [2.G.A.a0/(2.⍴.Q.Cp+a1.A)]-[2.A.a1/(2.⍴.Q.Cp+a1.A)].(Tin-Ta)

Med:

• DT = Tout - Tin = Varmetilførsel til væsken fra solcellepanelet [°C]
• a0 = Paneloptisk effektivitet [%]
• a1 = Tabskoefficient [W/K/m²]
• A = Panelareal [m²]
• G = Solstråling [W/m²]
• ⍴ = Væskevolumenmasse [kg / m3]
• Q = gennemstrømningshastighed [m3/s]
• Cp = Væskens brændværdi [kJ/K/kg]
• Tout = Panelvæskens udløbstemperatur [° C]
• Tin = temperaturvæske, der kommer ind i panelet [°C]
• Ta = Omgivende lufttemperatur [°C]

Panel temperaturgradient som en funktion af (Tin-Ta) for en strømningshastighed på 30 L/h/panel

SPRING - ISOLERET

Anvendelse: ISWH med cirkulator med variabel hastighed

Væske: 40% glycolvand (Cp = 3800 J / K / kg - ⍴ = 1000 kg / m3)
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Panel temperaturgradient som en funktion af (Tin-Ta) for en strømningshastighed på 60 L/h/panel

SPRING - ISOLERET

Anvendelser: ISWH / CSWH / Teknisk vandlager

Væske: 40% glycolvand (Cp = 3800 J / K / kg - ⍴ = 1000 kg / m3)
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Panel temperaturgradient som en funktion af (Tin-Ta) for en strømningshastighed på 100 L/h/panel

SPRING - IKKE-ISOLERET

Anvendelser: Opvarmning af swimmingpool - Tryk / Varmepumpe

Væske: 40% glycolvand (Cp = 3800 J / K / kg - ⍴ = 1000 kg / m3)

SPRING - ISOLERET

Anvendelser: ISWH med pooludledning / Opvarmning af swimmingpool - Tryk

Væske: 40% glycolvand (Cp = 3800 J / K / kg - ⍴ = 1000 kg / m3)
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Panel temperaturgradient som en funktion af (Tin-Ta) for en strømningshastighed på 200 L / h / pa-
nel

SPRING - IKKE-ISOLERET

Anvendelse: Varmepumpe

Væske: 40% glycolvand (Cp = 3800 J / K / kg - ⍴ = 1000 kg / m3)

SPRING - IKKE-ISOLERET

Anvendelse: Direkte poolopvarmning

Væske: Vand (Cp = 4180 J / K / kg - ⍴ = 1000 kg / m3)
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9.4. Dimensionering og justering af DualSun påfyldningsbeholder
Påfyldningsbeholderen anbefales kun til installationer af mere end 12 DualSun SPRING hybridpaneler i et tryk-
anlæg.

Påfyldningsbeholderen gør det muligt at opbevare varmeoverføringsvæske på tidspunktet for den hydrauliske
idriftsættelse og forbedre kvaliteten af påfyldningen af installationen.

Efter adskillige tests definerede teamet af DualSun-ingeniører følgende beregningsformel for at bestemme den
mængde fartøj, der skal tilsluttes en installation udstyret med DualSun SPRING-paneler.

Paneler i portræt:

Vbeholder= [Vvæskeudvidelse + (Number_panels_SPRING x 0.33)] / Acceptance_factor

Landskabspaneler:

Vbeholder= [Vvæskeudvidelse + (Number_panels_SPRING x 0.93)] / Acceptance_factor

BEMÆRK
Valget af vasevolumen skal afrundes til det højere standardvolumen

Med:

• Vbeholder= Samlet beholdervolumen i liter [L]
• Number_panels_SPRING = samlet antal SPRING-paneler forbundet til installationen
• Vvæskeudvidelse = Vinstallation x Cvæskeudvidelse

• Vinstallation = Installationens samlede volumen i liter [L]

Vfyldning = Volumen af rør + Volumen af paneler + Volumen af varmeveksler

Volumen af en SPRING-bytter = 5L

• Cvæskeudvidelse = Eksponeringskoefficient for varmeoverføringsvæske [%]
• Acceptance_factor = [(sfyldning + 1) - (Pinflation_fartøj+ 1)] / (Pfyldning +1)

• Pfyldning = Hydrauliksystemets opstartstryk ved solstationen

Pfyldning = 1,5 + H / 10 [bar]

• Pinflation_fartøj= Tankstop før hydraulisk påfyldning af installationen

Pinflation_fartøj= 0,1 + H / 10 [bar]

• H = Installationshøjde i meter [m] (afstand mellem påfyldningskar og paneler)
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Eksponeringskoefficient for varmeoverføringsvæske (%)
Glykolindhold

(%)
Temperatur (° C)

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 1,7 2,3 2,9 3,6
10 0,1 0,3 0,5 0,7 1,1 1,5 2 2,6 3,2 3,9
20 0,2 0,5 0,8 1,1 1,4 1,8 2,3 2,9 3,5 4,2
30 0,1 0,4 0,7 1 1,3 1,6 2,1 2,6 3,1 3,8 4,4
40 0,4 0,7 1 1,3 1,5 1,7 2,1 2,5 3 3,6 4,2 4,9
50 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2 2,4 2,8 3,3 3,9 4,5 5,2
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