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1. Introduktion

1.1. Allmänna säkerhetsinstruktioner
Läs denna installationshandbok noggrant och i detalj för att kunna utnyttja produktens funktionalitet fullt ut. Du-
alSun friskriver sig allt ansvar för defetcs och skador som skulle uppstå till följd av att installationsinstruktioner-
na inte följs (felaktig användning, felaktig installation, hanteringsfel, etc.).

VIKTIGT

• Det är viktigt att följa dessa anvisningar för personlig säkerhet. Felaktig montering kan orsa-
ka allvarliga skador. Slutanvändaren måste förvara dessa säkerhetsinstruktioner.

• Installation, styrning, idrifttagning, underhåll och reparation av installationen får endast utfö-
ras av kvalificerad personal.

• Rätt drift av installationen garanteras endast om installationen och montering har utförts i
enlighet med teknikens regler.

OBSERVERA

• Hela solinstallationen måste installeras och drivas i enlighet med erkända tekniska regler.
• Allt elektriskt arbete måste utföras enligt lokala riktlinjer.
• Installationen får inte användas om den visar tecken på skador.

FARA

• För installationer på tak är det nödvändigt att följa personliga säkerhetsnormer för tak- och
vattentätningsarbete och relaterade till byggnadsställningar med säkerhetsnät genom att
montera respektive enheter innan arbetet påbörjas. Se rekommendationen publicerad av
den nationella riskförebyggande organisationen.

• Handskar är obligatoriska vid hantering av panelerna för att undvika risk för personskador
eller brännskador.

• Koppla bort alla anslutningskablar från strömförsörjningen innan du arbetar med installatio-
nen.

1.2. Allmänna normer som ska följas
För att säkerställa säker, ekologisk och ekonomisk drift måste alla tillämpliga regionala och nationella standar-
der, regler och direktiv följas, särskilt de internationella standarderna som nämns nedan:

1.2.1. Solcellsstandarder

• CEI / EN 61215 1 och 2: Designkvalificering och godkännande av fotovoltaikmoduler av kristallkisel för PV-
markering.
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• CEI / EN 61730 1 och 2: Kvalificering för pålitlighet för fotovoltaiska moduler - del 1: Krav på konstruktion och
del 2: krav för tester.

1.2.2. Solvärmestandarder

• EN 12975 1 och 2: Allmänna krav och kontrollmetod för solvärmefångare.
• EN 12976 1 och 2: Allmänna krav och process för testning av prefabricerade solvärmeanläggningar.

Installationsinstruktionerna och säkerhetsinstruktionerna måste uppfyllas.

Följ reglerna om förebyggande av industriella olyckor som föreskrivs av yrkesföreningar, särskilt de som rör ar-
bete som utförs på taket.
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2. Allmän beskrivning

2.1. DualSun SPRING hybridpanelen
DualSun SPRING är en ny generation av hybrid solpanel som tillhandahåller både elektricitet (fotovoltaik) och
varmt vatten (termiskt) för hem.

SPRING-panelen skyddas av flera patent och producerar 2,5 gånger mer energi än en fotovoltaisk panel med
samma yta. Denna innovativa teknik sparar utrymme och total integration på taket till en konkurrenskraftig
energikostnad.

Vår teknik är resultatet av en dubbel observation på solceller:

• De producerar mycket mer värme (80%) än el (20%) när de utsätts för solen,
• Deras utbyte minskar när temperaturen ökar.

SPRING-panelen absorberar således solenergi för att återställa den i form av två energier som är användbara
för drift av byggnader:

• Elektricitet genom solceller,
• Värm via en värmeväxlare, helt integrerad i panelen. Denna värme fångas upp på DualSun SPRING-panel-

växlaren med en värmeöverföringsvätska. Den senare transporterar värmen till värmeöverföringsanordning-
en, som återställer kalorierna i värmeöverföringsvätskan till värmelagring eller direkt till tanken som ska vär-
mas.

Tack vare en vertikalt integrerad design av fotovoltaiska och termiska komponenter i en enda panel (skyddad
av 3 patenter) är SPRING-panelen speciellt designad för optimerad industriell tillverkning, vilket gör den mer
effektiv, mer estetisk och billigare än konkurrenter.

SPRING har samma form som en konventionell solcellspanel och erbjuder:

• En harmonisk design och total integration i taket,
• En verklig platsbesparing tack vare en mer effektiv solpanel per m²,
• Enkel och säker installation.
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1. Fotovoltaiska solceller : monokristallina, hög effektivitet, de kyls genom cirkulation av vatten
2. Värmeväxlare : helt integrerad i panelen, det möjliggör utmärkt värmeöverföring mellan den fotovoltaiska

frontpanelen och vattencirkulationen.

Mer information om DualSun SPRING-panelen finns i följande kapitel i Installation, användning, underhålls-
handbok DualSun SPRING [4]:

• Tekniska egenskaper för DualSun SPRING-panelen [7]
• Rekommenderade hydrauliska flödeshastigheter för DualSun SPRING-panelen [8]
• Maximalt tillåtna tryck för DualSun SPRING-panelen [9]

2.1.1. Tekniska egenskaper för DualSun SPRING-panelen

De fysiska, fotovoltaiska och termiska egenskaperna hos nybrid DualSun SPRING-panelen kan ses i databla-
det som publiceras i vår online-bibliotek.

De hydrauliska tryckförluster [51], den termiskt beteende [56] och den värmekraft [53] i panelen finns i bila-
gan till detta dokument.

Specialfunktioner i DualSun SPRING värmeväxlare:

Värmeväxlaren för DualSun SPRING hybrid solpanel är inne Polypropen, ett elastomert material.

Elastomerns egenskaper leder till följande fenomen:

• Mekanisk avslappningseffekt
• Porositetseffekt
• Membraneffekt

Mekanisk avslappningseffekt:

Efter hydraulisk idrifttagning av en trycksatt (stängd) krets fungerar växlaren mekaniskt under inverkan av inre
tryck. Mekanisk avkoppling av Polypropen orsakar en mycket liten ökning av volym på växlaren och följaktligen
ett tryckfall. Detta fenomen stabiliseras när värmeväxlaren är i mekanisk jämvikt med atmosfären.

Porositetseffekt:
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Om Polypropen är helt vattentätt, det här materialet är mycket lätt permeabelt för luft. Detta betyder att luften
som löses upp i värmeöverföringsvätskan på molekylär nivå kommer att kunna fly genom växelväggen. Denna
egenskap orsakar också ett lätt tryckfall.

Membraneffekt:

Den termiska tröghetsskillnaden mellan DualSun värmeväxlare och värmeöverföringsvätskan orsakar tryckvari-
ationer beroende på temperaturvariationer. På grund av sin relativa flexibilitet kan DualSun-värmeväxlaren ex-
pandera eller krympa. I kontakt med atmosfären beter den sig som ett membran och låter det relativa trycket
balanseras.

NOTERA
De fysiska egenskaperna hos DualSun SPRING värmeväxlare orsakar tryckfall och gör att
tryckvariationer absorberas beroende på temperaturvariationer. Installation av ett expansions-
kärl är således inte nödvändigt.

DualSun rekommenderar dock installation av ett expansionskärl, bytt namn på fyll-
ningskärl, för installationer med mer än 12 paneler för att förbättra hydraulfyllningen och
kompensera för den gradvisa luftavluftningen med kylvätska.

Metoden för dimensionering och inställning av DualSun fyllningskärl [60] finns i bilagan till
detta dokument.

2.1.2. Rekommenderade hydrauliska flödeshastigheter för DualSun SPRING-pane-
len

Nominellt genomsnittligt driftsflöde:

Ansökan IV* Poolutsläpp / värmepumps-
koppling**

Direkt uppvärmning av poo-
len

Nominellt flöde (L/h/panel) 60 100 200

* IV: Inhemskt Varmvatten

** Poolutsläpp / värmepumpskoppling: Trycksatt system med poolvärmeväxlare eller värmepump

Rekommenderad minsta flödeshastighet:

• Panel i stående läge: 200 L / h / panel
• Panel i liggande läge: 250 L / h / panel

Maximalt tillåtet flöde: 400 L / h / panel

VARNING
Valet av flödeshastighet påverkar direkt det hydrauliska trycket

Vid fyllning av hydraulkretsen innebär flödesökningen en ökning av trycket.
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2.1.3. Maximalt tillåtna tryck för DualSun SPRING-panelen

OBSERVERA
Det är absolut nödvändigt att aldrig överskrida följande tryck i DualSun-panelerna:

Maximalt arbetstryck = 1,5 bar

Maximalt påfyllningstryck = 2 bar

Det maximala påfyllningstrycket motsvarar det tillåtna trycket i panelerna, för att rena luften
korrekt under hydraulisk driftsättning.

Detta tryck kan höjas till 2 bar några minuter.

Det maximala arbetstrycket motsvarar det maximala trycket i panelerna vid tidpunkten för av-
slutande av den hydrauliska idrifttagningen.

Lägg till det statiska trycket som motsvarar installationens höjd (H) för att justera arbetstrycket
med solstationsmanometern

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

VIKTIGT
I början av hydraulfyllningen, för att undvika en termisk chock vid nivån på panelen med flö-
det av de första liter värmeöverföringsvätska, det är viktigt att begränsa flödet till 1 L/min/
panel tills den når en temperatur i panelerna mellan 10° C och 45° C

I detta temperaturintervall är det då möjligt att nå de tryck som anges ovan.
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OBSERVERA
Som förklaras i kapitel Tekniska egenskaper för DualSun SPRING-panelen [7], den mekaniska
avslappningen av värmeväxlaren Polypropen orsakar tryckfall.

Trycket vid nivån på SPRING-panelerna stabiliseras vid atmosfärstrycket i slutet av avkopp-
lingen. Således motsvarar arbetstrycket vid solstationen installationens statiska tryck, dvs H /
10, när panelerna är placerade ovanför solstationen.

Detta fenomen är normalt och installationen kontrolleras för drift genom att kontrollera
att serviceflödet upprätthålls.

☐ Om flödeshastigheten är betydligt lägre än den flödeshastighet som ställts in vid
idrifttagningstiden:

En läckagekontroll i hydraulkretsen eller på panelernas nivå är då nödvändig.

☐ Om flödeshastigheten överensstämmer med den flödeshastighet som ställts in
vid idrifttagning:

Detta innebär att kretsen är vattentät. Tillsätt inte värmeöverföringsvätska. Detta riskerar att
skapa en ny mekanisk avslappning av växlarna. Upprepat tryck av hydraulkretsen riskerar
att skada värmeväxlarna på SPRING-panelen.

2.2. Allmänna rekommendationer

2.2.1. Hantering

DualSun-moduler ska hanteras som alla glasprodukter. För att undvika olyckor, personskador eller skador på
modulen under arbetet måste följande försiktighetsåtgärder alltid beaktas:

• Gå inte på modulerna.
• Släpp inte något på modulerna.
• Skydda modulerna från eventuella repor på fram- och baksidan
• Utöva inte mekanisk spänning på kontakterna.
• Lyft och transportera alltid modulerna med båda händerna och använd aldrig kopplingsboxen som bärhand-

tag.

För komplett avkonditionerings- och hanteringsprocedur för DualSun-moduler, se DualSun-ark nr 04-78.

2.2.2. Transport

För att inte riskera att skada modulerna under transport måste följande instruktioner följas:

• Transportera de staplade modulerna vertikalt med en separator som stöds av ramen för varje modul.
• Ta inte bort originalförpackningen förrän installationen.
• Sätt inte på mekaniskt tryck på modulerna (fäst till exempel inte modulerna med en rem, annars placer inte

något föremål på modulernas yta).

2.2.3. Lagring

För att undvika olyckor eller skador på modulerna måste följande instruktioner följas under lagring:

• Förvara modulerna vertikalt.
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• Förvara inte moduler på kanterna, i ett hörn eller på en ojämn yta.
• Placera inga föremål på modulernas yta.
• När du väljer en lämplig lagringsplats, se till att:

• Platsen är torr och sval,
• Inget objekt kan falla på modulen och därmed skada den.

VARNING
Om en DualSun-modul är skadad eller trasig måste den bytas ut. Installera aldrig en skadad
modul.

2.3. Tekniska överväganden
Under hela året utsätts systemet för yttre väder och naturliga förhållanden (sol, vind, regn, hagel, snö, åskvä-
der, döda löv, damm, fågelavfall etc.) som påverkar modulernas prestanda och livslängd. För att förlänga mo-
dulernas livslängd och säkerställa korrekt drift av installationen måste viktiga faktorer och justeringsparametrar
beaktas:

2.3.1. Statiska krav på tak

Solinstallatören måste se till att takkonstruktionen kan bära hybridsystemets extra vikt.

2.3.2. Lutningsvinkel

Det optimala monteringsläget för DualSun-solpanelerna motsvarar en infallsvinkel på solens strålar på 90 ° re-
lativt panelen (dvs vinkelrätt mot panelerna). För att optimera installationens utgång måste panelerna installe-
ras med optimal orientering och lutningsvinkel. Dessa positioneringsvinklar beror på installationens geografiska
plats och kan beräknas av en kvalificerad solinstallatör. När det är möjligt måste panelerna i en grupp ha sam-
ma orientering och samma lutning för att undvika systemets underprestanda på grund av inkonsekventa pro-
duktioner.

DualSun rekommenderar en minsta lutningsvinkel på 5 ° från horisontalen för att minska igensättningseffekten.

Rengöringsfrekvensen bör ökas för moduler installerade med en mycket låg lutningsvinkel från det horisontella.

2.3.3. Vind och snöbelastning

Modulen har testats upp till ett tryck på 5400 Pa undertryck (snö) och 2400 Pa i positivt eller negativt tryck
(vind) utan skada. Den uppfyller således kraven i standard IEC / EN 61215 för vindhastigheter upp till 130 km /
h.

2.3.4. Systemplats

Den totala verkningsgraden för det solcellssystem som är i serie begränsas alltid av att modulen levererar
minst effekt. Olika faktorer kan påverka en moduls prestanda (skuggning, olika riktningar, nedsmutsning ...) och
dessa påverkar hela systemet.

Därför är det nödvändigt att studera layouten för att undvika en skuggningseffekt på modulerna i serie.

Dessutom måste alla paneler monteras med samma riktning. Det är tillrådligt att anpassa alla moduler till so-
lens middagstid för att uppnå optimal prestanda.

DualSun föreslår att modulerna installeras i områden där temperaturen är mellan -20 ° C och + 50 ° C, vilket
motsvarar minsta och maximala månadstemperatur, i enlighet med IEC 60364-5-51. Modulernas extrema drifts-
temperaturer är mellan -40 ° C och + 85 ° C.
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I regioner med kraftigt snöskydd och utsatt för stark vind måste modulerna monteras på ett sådant sätt att det
garanteras tillräckligt nominellt motstånd och i enlighet med lokala bestämmelser.

Vissa driftsmiljöer rekommenderas inte för DualSun-moduler och är undantagna från DualSun begränsade
garanti:

• Ingen panel ska monteras på en plats där den kan utsättas för direkt kontakt med:
• saltvatten
• surt regn
• aktiva kemiska ångor eller någon annan aggressiv miljö

• DualSun-moduler får inte installeras i närheten av brandfarliga vätskor, gaser, farliga material eller på någon
typ av fordon.

• Maximal designhöjd för den fotovoltaiska modulen ≤ 2000m

2.3.5. Typ av montering

Modulernas fästning måste säkras med minst fyra punkter och spridas enligt de områden som anges i diagram-
metMonteringsområden på monteringssystemets skenor [15]

Takmontering

Denna montering garanterar att takets ursprungliga funktionalitet bibehålls. Särskild uppmärksamhet bör ägnas
både isolering och skydd mot regn och fukt. För att uppnå denna tätningsnivå måste modulen monteras på en
speciell ram som kan leda regnvatten och motstå vind- och snöbelastningar som uppstår i installationens geo-
grafiska område.

På taket

Modulerna kan monteras på en ram utformad för att stödja solcellerna. Detta ramverk måste kunna motstå
vind- och snöbelastningar i det geografiska området för installationen. Vid fästning och anslutning av systemet
till byggnaden är det nödvändigt att undvika skador eller förstöring av takbeläggningen för att bibehålla optimalt
motstånd mot regn och fukt.

VARNING
Instruktionerna i installationsguiden för monteringssystemet måste följas för korrekt installa-
tion.

2.3.6. Skydd mot brand / explosion

Installera inte DualSun-modulerna i närheten av mycket brandfarliga gaser, ångor eller damm (t.ex. bredvid en
bensinstation eller behållare). De nationella och lokala brandskyddsnormerna och reglerna måste respekteras
under installationen. För installationer på ett tak måste modulerna monteras på ett brandbeständigt takskydd
anpassat för applikationen.

DualSun-modulerna har brandmotstånd i klass C enligt IEC / EN 61730-2.
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3. Mekanisk installation

Installera DualSun-moduler [13]

Monteringsspecifikationer [15]

OBSERVERA
Hantering och installation av DualSun-paneler och utrustningen som utgör den kompletta in-
stallationen måste utföras av utbildad och kvalificerad personal. Systemet måste monteras och
användas i enlighet med anvisningarna, i enlighet med lokala och nationella hälso- och säker-
hetsföreskrifter och riskförebyggande bestämmelser.

Under montering och drift av systemet får ingen obehörig person vara på taket eller
runt installationen.

3.1. Installera DualSun-moduler
DualSun-paneler kan installeras både i stående och i liggande.

DualSun tillhandahåller inte monteringssystemet för fästning av modulerna på taket: se installationsinstruktio-
nerna för det valda monteringssystemet, för att installera modulerna, antingen för en integrerad eller för en
överlagrad installation, i liggande eller porträtt.

NOTERA
Listan över monteringssystem som är kompatibla med DualSun-moduler finns i dokumentet
"Monteringssystemskompatibilitet" i vårtonline-bibliotek

OBSERVERA
Även när solstrålningen är låg, producerar det fotovoltaiska systemet likström (DC). Denna lik-
ström flyter från modulen till växelriktaren, hantera inte modulen eller anslutningarna utan
skydd.

Modulerna är kvalificerade för användning i klass II och uppfyller standarderna IEC / EN
61215-2 och IEC / EN 61730-1. Dessa standarder avser PV-moduler för användning i byggna-
der eller på markstrukturer.

Konstgjord koncentrerad solstrålning får inte riktas mot modulen.

Ramtjockleken och måtten på SPRING-panelen är identiska med fotovoltaiska paneler. Den anpassar sig lätt
till fotovoltaiska monteringssystem; emellertid är det nödvändigt att säkerställa placering av slangarna i förhål-
lande till monteringssystemets ram och takbeläggningsytan.
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Monteringssystemet måste ha en plan yta för montering av panelen och får inte orsaka vridning eller spänning
på panelen, inte ens vid värmeutvidgning.

Vi påminner också om att vattentätningen av taket inte säkerställs av panelerna utan av systemet för installa-
tion av panelerna och att dränering av vatten måste tillhandahållas.

Det är nödvändigt att tillhandahålla ett utrymme mellan ramarna på panelerna och strukturen eller golvet för att
undvika skador på kablarna och hydrauliska beslag.

Panelmonteringssystemen måste endast installeras på byggnader som formellt har validerats för strukturell in-
tegritet och som har ansetts vara kapabla att stödja panelens och monteringssystemens extra vikt, av en certifi-
erad byggnadspecialist eller ingenjör.

Leverantören av monteringssystemet måste ta hänsyn till den galvaniska korrosionen som kan uppstå mellan
panelernas aluminiumram och monteringssystemet eller jordningsdelarna om de är tillverkade av olika metaller.

Modulen är endast certifierad när den ursprungliga ramen är helt intakt. Ta inte bort eller modifiera modulramen
på något sätt. Att borra ytterligare monteringshål kommer sannolikt att skada modulen och minska ramens håll-
fasthet och är därför inte tillåtet.

Användningen av flänsar och fästelement med ytterligare jordningsbultar eller jordningsanslutningar ska ske i
enlighet med denna säkerhets- och installationsinstruktionsmanual och enligt villkoren för Jord- och blixtskydd
[26].

Modulerna kan installeras enligt följande metoder:

1. Ramhål:Fäst modulen till strukturen med hjälp av de fabriksproducerade monteringshålen. Det rekommen-
deras att använda fyra M8x16 mm rostfritt stålskruvar med bultar, brickor och låsbrickor för varje modul.
Det maximala åtdragningsmomentet för bultarna är 24 Nm

2. Bromsok eller klämmor : konsolerna kan monteras på modulens längsgående (längsta sida) eller laterala
(kortaste sida). De områden som tilldelas dessa klämmor anges iMonteringsområden på monteringssys-
temets skenor [15].

Installatörer måste se till att klämmans motstånd är tillräckligt med tanke på det maximala tryck som modu-
len kan utsättas för. Klämmorna levereras inte av DualSun.

VIKTIGT
Det är viktigt att se till att klämfästena inte snedvrider toppen av aluminiumramen på DualSun-
panelen, detta kan försvaga eller till och med bryta glaset.

OBSERVERA
Klämmans åtdragningsmoment får inte överstiga 24 Nm

VARNING
Monteringssystemets kompatibilitet med modulerna måste bedömas före installation, särskilt
när systemet inte använder konsoler eller klämmor.
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3.2. Monteringsspecifikationer
Monteringsområden på monteringssystemets skenor [15]

Att lyfta SPRING-panelerna relativt taket [17]

Möjliga läggkonfigurationer med hydrauliska anslutningar [18]

Installation av SPRING-paneler på ett trapesformat plåttak [19]

3.2.1. Monteringsområden på monteringssystemets skenor

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

DSTNxxxG1-360SBB5 & DSTIxxxG1-360SBB5

Fästzoner på installationssystemet
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Upp till 2400 Pa

Upp till 5400 Pa

Mått på fästzoner (mm)
Modulreferens A

-2400 / +5400 Pa

B

-2400 / +2400 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

Mått på fästzoner (mm)
Modulreferens A

-2400 /
+5400

Pa

B

-2400 /
+2400

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 / -

OBSERVERA
Koppla inte in skenorna på läggningssystemet med de hydrauliska beslagen, vars områden är
avgränsade i planen ovan.

VARNING
Inget element som är fixerat på skenorna, till exempel mikroinverterare eller optimering, får
vara i kontakt med baksidan av panelen

Använd ett mekaniskt monteringselement som är lämpligt för skenorna i installationssystemet
för att fixera mikroinverteraren eller optimeringsanordningen så att man garanterar ett minimu-
mavstånd på 19 mm mellan taket och mikroinverteraren eller optimatorn och 13 mm mellan
SPRING-modulens baksida och övre delen av mikroinverteraren eller optimatorn. Se monter-
ingsexempel nedan:
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1. Nedre ramkanten på SPRING-panelen

2. Takytan

3.2.2. Att lyfta SPRING-panelerna relativt taket

Det är nödvändigt att se till att storleken på de hydrauliska anslutningarna motsvarar det avstånd som tilldelats
av läggsystemet, mellan takets yta och modulramens underkant, som kommer att komma i kontakt med mon-
teringssystemet.

Beroende på det hydrauliska nominella flödet har två typer av beslag utformats. Deras storlek på baksidan av
modulen visas nedan.

OBSERVERA
Huvuddelen av de hydrauliska beslagen på baksidan av DualSun SPRING-panelerna måste
övervägas noga för att undvika kontakt mellan beslag och takytans yta.

Egenskaperna för de flexibla rören i de hydrauliska anslutningarna måste beaktas för deras dirigering mellan
panelerna och mot överföringslinjerna:

DN15 DN26
Dint / Dext (mm) 15 / 21 26 / 32
Böjradie - Rb (mm) 88 140
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3.2.3. Möjliga läggkonfigurationer med hydrauliska anslutningar

För att underlätta deras dirigering i maximalt antal konfigurationer har DualSun-hydrauliska anslutningar ut-
vecklats för att möjliggöra en anslutning i porträtt- eller liggande-läge, det är således möjligt att anpassa de
hydrauliska anslutningarna enligt önskad layout och även kringgå hinder mellan panelerna och tak.

Installationskonfiguration 1

Stående panel / stående länk

Läggningskonfiguration 2

Stående panel / liggande länk

Installationskonfiguration 3

Landskapspanel / Landskapslänk

Installationskonfiguration 4

Landskapspanel / stående länk

Sålunda kan de hydrauliska anslutningarna orienteras så att man undviker skenorna i monteringssystemet eller
anpassar sig till typen av tak, särskilt på trapesformat plåttak.

NOTERA
Klor som ska fixeras på ramreturen på SPRING-panelerna för att hålla hydraulslangarna så
nära ramen som möjligt finns i DualSun inlopps- / utloppsbeslagssats.
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Antal klor som ska fixeras per sida beroende på slangens ledning:

• 2 på kortsidan
• 2 eller 3 på långsidan

VIKTIGT
Var noga med att installera panelerna DualSun SPRING SHINGLE DSTNxxxG1-360SBB5
och DSTNxxxG1-360SBB5 med kopplingsboxen på samma sida på varje hydraulledning för
att ansluta DualQuickfit-hydraullänkarna.

Rätt montering SPRING SHINGLE - Kopplingsdosor på samma sida:

Fel montering SPRING SHINGLE - Kopplingsdosor i opposition:

3.2.4. Installation av SPRING-paneler på ett trapesformat plåttak

När det gäller ett trapesformigt plåttak kan de hydrauliska anslutningarna placeras i en korrugeringsfördjupning
för att begränsa modulernas höjd.

De flexibla slangarna kan antingen gå vinkelrätt mot korrugeringarna om installationssystemet höjer modulerna
högre än slangdiametrarna, se Att lyfta SPRING-panelerna relativt taket [17], eller kör i korrugeringsfördjup-
ningen i motsatt fall.

En detaljerad layoutplan är då obligatorisk för att se till att de hydrauliska anslutningarna inte stör störbelägg-
ningen.
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1. Kontrollera panelens höjning och placering av hydraullänkarna
a. DN15 montering

Se egenskaperna för den hydrauliska slangen DN15 som anges i kapitel Att lyfta SPRING-panelerna
relativt taket [17].
Modulens minimihöjd med avseende på korrugeringsvapen är 22 mm.
I detta fall kan kanten på den hydrauliska kopplingen placeras 34 mm mot kanten av korrugeringsvap-
net.

b. DN26 montering
Se egenskaperna för den hydrauliska slangen DN26 som anges i kapitel Att lyfta SPRING-panelerna
relativt taket [17].
Modulens minimihöjd med avseende på korrugeringsvapen är 36 mm.
I detta fall kan kanten på den hydrauliska kopplingen placeras 60 mm mot kanten av korrugeringsvap-
net.

2. Kontrollera taklayouten
Positioneringen av den första modulen beror på korrugeringsvapen som beskrivs ovan. Kontrollera sedan
att varje DualSun-armatur är korrekt placerad i korrugeringsfördjupningen, beroende på bredden på mellan-
panelens klämmor, med respekt för minsta avstånd för dirigering av de hydrauliska länkarna genom korru-
geringspinnarna.
a. Stående layout

b. Liggande layout
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NOTERA
Plåtak med korrugeringslängd på 333 mm: Välj om möjligt ett mellanpanelavstånd på
16,67 mm för xxxM-60-3BBP-moduler och 20,67 mm för DSTxxxG1-360SBB5-modu-
ler och placera änden på modulen 325 mm från mitten av korrugeringskam. Moduler-
nas position kommer således att vara identisk med avseende på korrugeringstopparna
över hela layouten.

3. Kontrollera dirigering av hydraullänkarna
a. Rutning vinkelrätt mot korrugeringarna

Installationskonfigurationer 1 och 3, se Möjliga läggkonfigurationer med hydrauliska anslutningar [18]

De tidigare punkterna gör det möjligt att kontrollera:
• dirigering av slangarna vinkelrätt mot korrugeringarna enligt egenskaperna hos DN15- eller DN26-

slangarna
• modulernas höjdhöjd,
• placering av de hydrauliska länkarna i förhållande till korrugeringarna

b. Routing parallellt med korrugeringarna
Installationskonfigurationer 2 och 4, se Möjliga läggkonfigurationer med hydrauliska anslutningar [18]

Dirigering genom skenor kan ske enligt monteringssystemet. I detta fall är det möjligt att driva de hyd-
rauliska länkarna under eller från sidan av rälsen. Det är nödvändigt att se till att:
• Höjden mellan skenorna och takytan är större än den yttre diametern för de flexibla slangarna som

anges i kapitelAtt lyfta SPRING-panelerna relativt taket [17]
• Böjradie för den flexibla slangen är större än den lägsta böjradie för att undvika skenorna, se egen-

skaperna hos hydraulslangarna som anges i kapitelAtt lyfta SPRING-panelerna relativt taket [17]
• Rälsen är på ett tillräckligt avstånd från de hydrauliska beslagen för att uppfylla de minsta böjradierna

för de flexibla slangarna inom de tillåtna fixeringsområdena, se kapitel Monteringsområden på mon-
teringssystemets skenor [15]

i. Stående undvikande i stående
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ii. Undvik spår i landskap

(1) = Takytan

(2) = Monteringssystemets skenor. För att flytta så långt bort som möjligt från de hydrauliska
kopplingarna inom gränsen för den godkända fixeringszonen, se värdena A, B och C i kapitel
Monteringsområden på monteringssystemets skenor [15], för att respektera minsta böjningsra-
die (Rcmini) på hydraulslangarna, se kapitel Att lyfta SPRING-panelerna relativt taket [17].
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4. Elektrisk installation

Elektrisk koppling [23]

Elektriska armaturer, kablar och dioder [24]

Jord- och blixtskydd [26]

Indirekt blixtnedslag [26]

4.1. Elektrisk koppling
De nominella elektriska parametrarna Icc, Vco och Pmax för modulerna bestäms under standardtestvillkor STC
(standardtestvillkor): belysning av 1000 W / m² med ett spektrum på 1,5 AM och en celltemperatur på 25 ° C.
Dessa värden kan variera från +/- 3%.

NOTERA
Under normala förhållanden kommer en fotovoltaisk modul sannolikt att utsättas för förhållan-
den som producerar mer ström och / eller spänning än vad som mäts under standardtestför-
hållanden. Därför, de högsta värdena för ICC och VCO som anges på modulen bör multipli-
ceras med 1,25 vid bestämning av komponenternas märkspänning, ledarnas nominella
ström, säkringarna och storleken på styrverktygen anslutna till PV-utgången

Ledningar i serie

Kabeldragning parallellt

Seriella / parallella ledningar

 Diod  Överströmsskydd  Connector

1. Ledningar i serie
För att koppla moduler i serie måste det maximala antalet anslutbara moduler bestämmas. För detta är det
nödvändigt att bestämma strängens maximala spänning. Detta beräknas genom att lägga till öppen krets-
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spänning (VCO) för varje modul när omgivningstemperaturen är vid sitt lägsta värde. Använd temperatur-
koefficienten för att känna till VCOvärde vid den övervägda temperaturen.

Strängens maximala öppna kretsspänning bör aldrig överstiga maximal systemspänning. Se modu-
lens datablad.

Bestämning av det maximala antalet moduler som kan anslutas i serie:

N = Maximum_voltage_system / 1.15.Vco

Var:
• N = Maximalt antal moduler i serie
• Vco = öppen kretsspänning för varje modul, när omgivningstemperaturen är på sitt lägsta värde (se pro-

duktens tekniska blad)

VARNING
Om ytterligare PV-moduler måste installeras i sträng med DualSun-moduler, måste deras
effekt och ström vara lika med DualSun-panelerna inom gränserna för tillverkarens toleran-
ser

2. Kabeldragning parallellt
För DualSun-moduler som är anslutna parallellt måste ett motsvarande överströmsskydd användas. För
detta ändamål måste en DC-spänningssäkring användas för att undvika backström. Se det maximala om-
vända strömvärdet i produktdatabladet för att bestämma skyddsvärdet. Dessutom måste driftsförhållande-
na och konstruktionsreglerna för inverterartillverkaren följas.

OBSERVERA
Se instruktionerna för den använda växelriktaren

VARNING
För moduler parallellt anslutna används endast moduler med samma nominella spänning-
ar

Den elektriska installationen måste utföras av kvalificerad personal och i enlighet med gällande säkerhets-
normer och IEC / EN 61730.

Se nätoperatörens krav när du installerar systemet.

Installationen måste vara utrustad med en brytare för att samtidigt isolera alla kablar som inte är jordade
med ett minimumavstånd på 3 mm vid kontaktnivån.

4.2. Elektriska armaturer, kablar och dioder
DualSun-solmodulerna levereras med kablar, kontakter och en förutrustad kopplingsbox. Innan installationen
ska du kontrollera att pluggarna och anslutningarna inte är skadade.

Anslut den positiva kontakten till en modul till den negativa kontakten i nästa modul; se identifiering av polarite-
ten för MC4-anslutningarna nedan:
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För att ansluta modulerna, speciella solkablar med en diameter på minst 4 mm2 samt lämpliga anslutningar
måste användas. Dessa kablar måste vara UV- och slitstyrka. Undvik att lämna kablar utsatta för elementen
eller placera dem i ett skyddande mantel.

Respektera en minsta böjradie på 40 mm.

När du ansluter kontakterna är det viktigt att se till att de är anslutna på vattentätt sätt (minimum IP67).

När du hanterar dessa kablar, se till att de använda verktygen är torra.

Alla moduler levereras med förinstallerade bypassdioder för att minimera hotspots och modulströmförluster vid
(delvis) skuggning.

OBSERVERA
Anslut eller koppla aldrig bort en strömkrets

OBSERVERA
Öppna aldrig kopplingsboxen

Kopplingsboxen i DualSun-modulen innehåller förbikopplingsdioder som är parallellt anslutna till celltrådarna.
Om en het plats inträffar lokalt på en eller flera celler kommer dioden att tas i drift för att förhindra att huvud-
strömmen flyter genom de heta cellerna för att begränsa överhettning och förlust av modulen. Bypassdioden är
dock inte överströmsskyddsanordningen.

Om lysdioden verkar vara felaktig bör installatören eller systemtjänsten kontakta DualSun.

Diodtypen är 20SQ045 (för SUNTER är den nominella strömmen 15A, den omvända spänningen är 45V);

Byte av diod bör endast utföras av kvalificerad personal.

Den maximala klassificeringen för en säkring ansluten i serie med en cellkedja är i allmänhet 15A, men modu-
lens specifika betyg finns på produktetiketten och i produktdatabladet.

Dioderna som används som blockeringsdioder måste ha:

• Maximalt medelvärde som tolereras av korsningen [IF (AV)] över den maximala systemströmmen vid modu-
lens högsta driftstemperatur.
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• Maximalt repetitivt toppvärde som kan tolereras av korsningen [VRRM] över den maximala systemspänning-
en vid lägsta modulens driftstemperatur.

4.3. Jord- och blixtskydd

OBSERVERA
Utvärderingen och utformningen av jordnings- och blixtskyddssystemet för PV-installationer
måste utföras av utbildad och kvalificerad personal. Det är viktigt att hänvisa till gällande lokala
bestämmelser för att uppfylla specifika krav

DualSun-moduler måste vara jordade med tappar, tappar eller andra lämpliga medel.

Jordning kan göras genom hålen gjorda för detta ändamål som en del av varje modul. Dessa
hål gör att jordkabeln kan fästas och anslutas till den ekvipotentialförbindningen.

Panelen är levererad med två jordningshål i varje hörn av ramen.

NOTERA
Se till att jordningen utförs med lämpliga anslutningar (rostfritt stål), för att undvika anodiser-
ing eller oxidation av modulramen vid det hål som tillhandahålls för jordning. Jordningsanord-
ningen måste vara i god kontakt med modulens aluminiumram.

Undvik direktkontakt mellan aluminium och koppar genom att använda en mellanliggande metall som rostfritt
stål eller tenn.

4.4. Indirekt blixtnedslag
Installationen måste också skyddas från indirekta blixtnedslag. Faktum är att drivrutinerna för systemet kan bli
induktiva om en blixtnedslag uppstår i närheten av installationen. För att förhindra detta fenomen måste de
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elektriska kabelslingorna undvikas och ytan mellan kablarna måste vara så liten som möjligt, vilket kan ses i
diagrammet nedan:
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5. Hydraulisk installation

Den hydrauliska installationen av DualSun SPRING hybrid solpaneler är uppdelad i fyra steg:

1. Hydraulisk anslutning av panelerna [28]
2. Hydraulisk balansering av panelfält [34]
3. Anslutning av panelfältet till överföringskretsen [44]
4. Paneltemperatursond [46]

5.1. Hydraulisk anslutning av panelerna
1. Anslutning mellan paneler - DualQuickfit-länkar [28]
2. Max antal paneler per hydraulledning [29]
3. Panelfältinlopp / utloppsbeslag [29]
4. Installation av DualQuickfit-länkar [33]

5.1.1. Anslutning mellan paneler - DualQuickfit-länkar

För att ansluta SPRING-paneler till varandra har DualSun utvecklat DualQuickfit-snabbkopplingar, monterade
på flexibla linjer förpackade i form av kronor.

Dessa flexibla linjer är förmonterade med en flexibel DN15- eller DN26-slang, beroende på den nominella flö-
deshastigheten som krävs, se tabell nedan och med DualQuickfit-snabbkopplingar, stående eller liggande, be-
roende på installationens layout.

DualQuickfit-porträttmontering DualQuickfit landskapsarmatur

Tekniska egenskaper hos DualSun DualQuickfit-länkarna:

- Material:

DualQuickfit snabbkoppling: Polypropylen injicerad med 30% glasfiber

DualQuickfit slang: EPDM

- Egenskaper hos flexibla slangar:

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

Böjradie - Rb (mm) 88 140
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- Mellankopplingsavstånd för hydraullänkarna:

Porträtt Landskap
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

-

- Hydraullänkarnas diameter enligt rekommenderade flödeshastigheter:

Debitera Porträtt Landskap
Varmvatten = 60 L/h/panel DN15 DN15

Poolutsläpp / värmepumpskoppling = 100 L/h/panel DN15 / DN26 DN15
Direkt pooluppvärmning = 200 L/h/panel DN26 -

5.1.2. Max antal paneler per hydraulledning

VIKTIGT
För att säkerställa korrekt fyllning av panelerna under idrifttagning, det maximala rekommen-
derade antalet onlinemoduler är 6 stående eller liggande

5.1.3. Panelfältinlopp / utloppsbeslag

1. Trycksystem
Ett kit med mässingsinlopp / utloppsbeslag används för att ansluta mellanpanelens länkar till överförings-
kretsen.
• M3 / 4 '' för DN15-panellänkar
• M1 '' för DN26-panellänkar

Detta kit innehåller för en rad paneler:
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• 4 korrugerade beslag
• 4 slangklämmor
• 4 O-ringar med hög temperaturfiber
• 2 skruvlock

Dessa beslag installeras vid inloppet och utloppet för varje sensorlinje.

Placera klämman på slangen (1), sätt in den korrugerade kontakten i slangen (2), dra åt till anslaget (3).

Placera skruvkåpan med packningen som medföljer anslutningsutrustningen för inlopp / utlopp. Skruva fast
locket så att packningen sitter ordentligt på plats.

VARNING
Åtdragning av skruvlock = 40 Nm maximalt

Inlopps- / utloppsmonteringssatsen ska installeras enligt nedan:
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Förenklad diagraminstallation av en hydraullinje med fyra paneler i porträtt

Förenklad diagraminstallation av en hydraulisk linje med 2 paneler i landskap

1. Hydrauliskt inlopp

2. Hydrauliskt utlopp

3. DualQuickfit / Transfer-kretsanslutning

4. DualQuickfit-länkkontakt

OBSERVERA
Vätskan måste strömma från botten till topp i panelerna

Respektera den hydrauliska anslutningsriktningen (3) vid inloppet (1) och vid utloppet (2),
som visas i diagrammen ovan och i tabellen nedan.

Hydraulisk ingång (1) Hydrauliskt utlopp (2)
Porträtt Nedre vänstra Överst till höger

Landskap Nere till höger Övre vänstra

2. Poolsystem
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Ett kit med kompressionsinlopp / utloppsbeslag för DN26-mellanpanellänkar gör det möjligt att ansluta mel-
lanpanelens länkar till överföringskretsen.

Detta kit innehåller för en rad paneler:

• 2 x D32 / 40 mm kompressionsbeslag
• 2 x D32 mm kompressionskåpor

Dessa beslag installeras vid inloppet och utloppet för varje rad av paneler.

Inlopps- / utloppsmonteringssatsen ska installeras enligt nedan:

Förenklad diagraminstallation av en hydraullinje med fyra paneler i porträtt

1. Hydrauliskt inlopp

2. Hydrauliskt utlopp

3. DualQuickfit / Transfer-kretsanslutning

4. DualQuickfit-länkkontakt

OBSERVERA
För att tillåta vintertappning av det direkta pooluppvärmningssystemet måste DualSun
SPRING-paneler absolut installeras i stående

Vätskan måste strömma från botten till topp i panelerna

Respektera den hydrauliska anslutningsriktningen (3) vid inloppet (1) och vid utloppet (2),
som visas i diagrammen ovan och i tabellen nedan.

Hydrauliskt inlopp (1) Hydrauliskt utlopp (2)
Porträtt Nedre vänstra Överst till höger
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5.1.4. Installation av DualQuickfit-länkar

När de flexibla länkarna mellan panelerna är utrustade med in- / utloppsanslutningarna ansluts de sedan enkelt
till panelfördelarna, utan verktyg, som visas nedan.

VIKTIGT
Se till att sätta in DualQuickfit-röret rakt i SPFING-panelens grenrör

NOTERA
På lutade tak rekommenderas att man förbereder mellanpanelens länkar enligt taklayouten in-
nan installationen på taket påbörjas.

NOTERA
Klor som ska fixeras på ramreturen på SPRING-panelerna för att hålla hydraulslangarna så
nära ramen som möjligt finns i DualSun inlopps- / utloppsbeslagssats.

Antal klor som ska fixeras per sida beroende på slangens ledning:

• 2 på kortsidan
• 2 eller 3 på långsidan

5.1.5. Värmeisolering och skydd av DualQuickfit-anslutningar

DualQuickfit-panelanslutningarna är inte isolerade. Vi erbjuder ingen värmeisoleringslösning eftersom anslut-
ningernas längd och diameter är liten. Utbytesytan är därför mycket begränsad och värmeförlusterna är försum-
bara.

DualQuickfit-anslutningar i EPDM är UV-beständiga. Dessutom skyddar DualQuickfit-länkarnas placering på
baksidan av DualSun-fjäderpanelerna dem från direkt exponering för UV-strålar
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5.2. Hydraulisk balansering av panelfält
När det gäller panelfält kan panellinjerna anslutas parallellt. För att säkerställa korrekt termisk drift måste vär-
meöverföringsvätskan cirkulera med samma hastighet i varje panel. Det är därför viktigt att säkerställa hydrau-
lisk balansering när flera linjer av paneler är anslutna till samma hydraulkrets.

Hydraulisk balansering av plattfält för DualSun-trycksystem [34]

Hydraulisk balansering av panelfält för DualSun solar poolvärmesystem [42]

5.2.1. Hydraulisk balansering av plattfält för DualSun-trycksystem

VIKTIGT
Installation av isoleringsventiler är nödvändig för:

1. Förbättra utblödningen av luften i den hydrauliska kretsen under påfyllning under idrifttag-
ning: Fyll rad för linje för att rena luften i kretsen snabbare och säkerställa korrekt avluft-
ning av varje linje

2. Genomföra riktade underhållsoperationer: Vid fel på en hydraulledning gör det möjligt att
ingripa utan att stoppa installationen genom att låsa den defekta linjen. Endast den felakti-
ga linjen kan därför dräneras för underhåll. Påfyllningen av den hydrauliska ledning som
underhållet utfördes måste sedan utföras genom att isolera alla andra hydraulledningar för
att undvika att spruta luft in i den allmänna kretsen.

NOTERA
Optimering för anmärkning 2 ovan:

Vid installation på plant tak eller på marken, med möjlighet att hantera och leverera
energi till en mobil påfyllningspump, rekommenderas att installera en hydraulisk tee-kopp-
ling med avstängningsventil vid inloppet och utloppet för varje hydraulledning. Element märkta
(8) i diagrammen nedan.

Installation av hydrauliska T-armaturer med avstängningsventil möjliggör således endast att
fylla en hydraulledning som ingripande kan vara nödvändig utan att isolera resten av installa-
tionen.

Denna lösning möjliggör också direkta hydrauliska fyllningsjusteringar för att optimera luftre-
ningen av panelerna.

VARNING
Det rekommenderas att installera en automatisk luftventil med en avstängningsventil vid varje
högsta punkt i installationen.

Det rekommenderas att stänga avstängningsventilen för varje luftventil några veckor efter
idrifttagningen.
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Symboler som används i diagram

1. Hydrauliskt inlopp

2. Hydrauliskt utlopp

3. Fältinlopp / utloppsbeslag

4. DualQuickfit-länkkontakt

5. DualQuickfit-länk

6. Stäng av ventilen

7.  Balanseringsventil

8.Tee hydraulisk anslutning

1. Homogena linjer
Hydraulisk balansering enligt Tichelmann-slingprincipen kan användas när panelfälten är identiska med
samma antal paneler, placerade i samma riktning. Raderna som kommer in och lämnar panelfältet måste
vara av samma längd.

NOTERA
För att begränsa värmeförlust föredras det att förlänga de kalla inloppsrören
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Trycksystem Porträttpaneler - 2 rader / Enkel orientering / 1 kolumn - DN15 eller DN26 stående
länkar

Trycksystem Porträttpaneler - 2 rader / Dubbel orientering / 1 kolumn - DN15 eller DN26 stående
länkar
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Trycksystem Porträttpaneler - 4 rader / Dubbel orientering / 1 kolumn - DN15 eller DN26 stående
länkar

Trycksystem Porträttpaneler - 1 linje / Enkel orientering / 2 kolumner - DN15 eller DN26 Porträt-
tanslutningar
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Trycksystem Landskapspaneler - DN15 Landskapslänkar

Trycksystem Landskapspaneler - 2 rader / Dubbel orientering / 1 kolumn - DN15 liggande an-
slutningar

Trycksystem Landskapspaneler - 4 rader / Dubbel orientering / 1 kolumn - DN15 Liggande län-
kar
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Trycksystem Porträttpaneler - DN15 Land-
skapslänkar

Trycksystem Landskapspaneler - DN15 eller
DN26 Porträttlänkar

2. Icke-homogena linjer
När hydraulisk balansering med Tichelmann-slinga inte är möjlig eller panelfälten inte är homogena, antalet
paneler per fält olika och / eller paneler placerade i olika riktningar (porträtt / landskap) rekommenderas in-
stallation av balansventiler. Dimensioneringen av balanseringsventilerna beror på antalet paneler per linje
och den rekommenderade nominella flödeshastigheten, se Rekommenderade hydrauliska flödeshastighe-
ter för DualSun SPRING-panelen [8].
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VIKTIGT
När det gäller automatiska balanseringsventiler:

Se till att bypass- / isoleringsventiler installeras parallellt med de
automatiska balanseringsventilerna för igångsättning av fyllning
(högre flöde).

När det gäller manuella balanseringsventiler:

Öppna balanseringsventilerna helt under idrifttagning

Trycksystem Porträttpaneler med balansventiler - DN15 eller DN26 Porträttlänkar

Trycksystem Landskapspaneler med balanseringsventiler - DN15 Landskapslänkar
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Trycksystem Porträttpaneler med balansven-
tiler - DN15 Landskapslänkar

Trycksystem Landskapspaneler med balan-
sventiler - DN15 eller DN26 porträttlänkar
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5.2.2. Hydraulisk balansering av panelfält för DualSun solar poolvärmesystem

VIKTIGT
Installation av isoleringsventiler är nödvändig för:

1. Förbättra utblödningen av luften i den hydrauliska kretsen under påfyllning under idrifttag-
ning: Fyll rad för linje för att rena luften i kretsen snabbare och säkerställa korrekt avluft-
ning av varje linje

2. Genomföra riktade underhållsoperationer: Vid fel på en hydraulledning gör det möjligt att
ingripa utan att stoppa installationen genom att låsa den defekta linjen. Endast den felakti-
ga linjen kan därför dräneras för underhåll. Påfyllningen av den hydrauliska ledning på vil-
ken underhållet utfördes måste sedan utföras med alla andra isolerade hydraulledningar
för att undvika insprutning av luft i den allmänna kretsen.

Installation av paneler i porträtt endast för att tillåta övervintrande vatten tömning

Symboler som används i diagram

1. Hydrauliskt inlopp

2. Hydrauliskt utlopp

3. Fältinmatning

4. DualQuickfit-länkkontakt

5. DualQuickfit-länk

6. Stoppa ventilen

7. Flödesmätare

8. Luftare

1. Homogena linjer
Hydraulisk balansering enligt Tichelmann-slingprincipen kan användas när panelfälten är identiska med
samma antal paneler, placerade i samma riktning. Raderna som kommer in och lämnar panelfältet måste
vara av samma längd.
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Direkt poolvärmesystem 2 linjer / 1 kolumn - Porträttpaneler - DN26 Porträttanslutningar

Direkt poolvärmesystem 1 linje / 2 kolonn - Porträttpaneler - DN26 Porträttanslutningar

2. Icke-homogena linjer
När hydraulisk balansering med Tichelmann-slinga inte är möjlig eller panelfälten inte är homogena, antalet
paneler per fält olika och / eller paneler placerade i olika riktningar (porträtt / landskap) rekommenderas in-
stallation av balansventiler. Dimensioneringen av balanseringsventilerna beror på antalet paneler per linje
och den rekommenderade nominella flödeshastigheten, se Rekommenderade hydrauliska flödeshastighe-
ter för DualSun SPRING-panelen [8].
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Direkt poolvärmesystem - Porträttpaneler med balansventiler - DN26 Porträttanslutningar

5.3. Anslutning av panelfältet till överföringskretsen
Överföringskretsledningarna transporterar värmeöverföringsvätskan mellan panelfältet och elementen i solkret-
sen i det tekniska rummet.

När länkarna mellan panelerna är installerade på panelerna enligt vad som anges i Hydraulisk anslutning av
panelerna [28], överföringslinjerna ska anslutas till haninlopp / utlopp M3 / 4 '' beslag för DN15-länkar, eller M1
'' beslag för DN26-länkar, installerade i slutet av DualQuickfit-interpanellänkar.

Tätningen av beslagen säkerställs med en högtemperaturfiber-O-tätning (utöver de vanliga tätningsprodukterna
som ekum, filetix, etc.).

5.3.1. Val av överföringslinjer

Valet av överföringslinjer måste övervägas för att:

• optimera enkelhet och installationskostnad
• begränsa linjära tryckförluster

Faktum är att flödet av värmeöverföringsfluiden som passerar genom överföringslinjerna är en funktion av anta-
let paneler. Detta bestämmer rörens diameter för att begränsa de linjära tryckförlusterna. Valet av rördiameter
kan ändra valet av rörmaterial enligt tekniska och ekonomiska kriterier.

Val av överföringslinjer - Trycksystem [44]

Val av överföringslinjer - Direkt uppvärmningssystem för poolen [45]

5.3.1.1. Val av överföringslinjer - Trycksystem

1. Val av material för överföringslinjer

För anslutning av solstationen till panelerna kan tre typer av rör användas:
• Kopparrör
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• Rostfritt stålrör
• PEX-Al-PEX flerskiktsrör

Det är möjligt att välja överföringsrör i flera lager PEX-Al-PEX på grund av de begränsade temperaturerna
(<80 ° C) och trycket (<< 6 bar) i solkretsen med DualSun SPRING hybrid solpaneler.
• Hydraulkretsen måste utformas med hänsyn till rörledningens värmeutvidgningshastighet
• Hydraulledningarna måste motstå UV-strålar, korrosion på grund av yttre ämnen och vilda djur (gnagare,

fåglar) för delar som utsätts för utomhus
• Hydraulledningar och kopplingar måste vara av kompatibla material

2. Val av överföringslinjernas diameter
Valet av diameter på överföringsledningarna begränsar tryckförlusterna i solkretsen och garanterar en god
hydraulfyllning vid idrifttagning av systemet. Som en indikation har följande diagram definierats enligt den
rekommenderade flödeshastigheten för varje applikation.

Flödeshastigheterna per applikation rekommenderas för att optimera värmeväxling.
a. DSWH-system - Nominellt flöde = 60 L/h/panel

i. Multilayer

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

ii. Koppar

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

iii. Korrugerat rostfritt stål

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

b. DSWH poolutloppssystem eller VP-koppling - Nominellt flöde = 100 L/h/panel
i. Multilayer

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

ii. Koppar

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

iii. Korrugerat rostfritt stål

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

5.3.1.2. Val av överföringslinjer - Direkt uppvärmningssystem för poolen

1. Val av material för överföringslinjer
För uppvärmningssystem med direkt pool rekommenderas att använda PVC-rör med anti-UV-behandling.
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Av estetiska skäl är det möjligt att måla PVC-rör: ta en färg av god kvalitet, anti-UV om möjligt.
2. Val av överföringsrörets diameter

Vi har definierat ett diagram för att välja diameter på rören beroende på antalet DualSun SPRING-paneler
anslutna till solvärmesystemet.

En flödeshastighet på 200L / h / panel rekommenderas för att optimera värmeväxlarna.

Antal paneler 1 → 18 19 → 32 33 → 56 57 → 90
Rörets diameter DN40 DN50 DN63 DN75

5.3.2. Värmeisolering och skydd av överföringsrör

För applikationer där temperaturen i tanken som ska uppvärmas är över 30 ° C måste de hydrauliska överfö-
ringsledningarna isoleras. Värmeisoleringen måste motstå UV-strålning

När det gäller förisolerade hydraulrör kan isoleringen skäras för att underlätta passage av skiljeväggar.

För alla andra applikationer kräver de hydrauliska överföringsrören inte värmeisolering.

5.4. Paneltemperatursond
Varje installation utrustad med solreglering kräver installation av en temperatursensor på nivåerna av panelerna
för att kontrollera solcirkulationen.

DualSun paneltemperatursond är en 4 mm PT1000-sond, levererad i DualSun väsentliga sats.

Sonden förs in i utskärningen som finns i SPRING-panelens värmeväxlare, vid nivån för utloppshydraulanslut-
ningen. Detta gör det möjligt att göra en mätning så nära värmeöverföringsvätskan som möjligt.

NOTERA
Placera temperaturen på panelen och linda kabeln ordentligt innan du placerar panelen på in-
stallationssystemet.

VIKTIGT
Det är viktigt att inkludera installationen av paneltemperatursondkabeln i överföringen av över-
föringslinjerna. Det är nödvändigt att leda en sondtråd till taket för att ansluta paneltemperatur-
proben till solregleringen

Använd för detta en kabel med minst två ledare med en diameter större än 0,5 mm2 (2G0.5)
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NOTERA
Sonden måste sedan vara ansluten till solenheten

Se instruktionerna för den använda solenergikontrollern.
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6. Rengöring av modulernas yta

Ju större grad av kontaminering av PV-systemets yta, desto mindre kan cellerna absorbera energin i solljuset.

Genom att luta panelerna något i förhållande till horisontellt kan regn och snö rengöra ytan och därmed tillfälligt
skydda dem från ytterligare förorening. Efter en stund kommer emellertid damm, löv eller fågeluttap att smutsa
glaset på frontpanelen och därmed minska uteffekten.

Vid långvarig smuts bör panelerna tvättas med kallt vatten och en mjuk svamp.

OBSERVERA
Använd aldrig lösningsmedel eller högtryckstvätt, och skrapa aldrig panelytan. Rengöring mås-
te utföras av kvalificerad personal.

FARA
Arbete på höjd: Se rekommendationen från det nationella riskförebyggande organet.
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7. Avveckling av installationen

Avbryt strömförsörjningen och insprutningen innan du gör något ingripande på enheten / installationen (via
lämplig säkring eller en allmän omkopplare, till exempel) och förhindra återupptagning.

För varje ingripande som involverar demontering av styrenheterna, se till att de inre komponenterna inte kan
orsaka urladdning av statisk elektricitet.

Ta bort en modul [49]

Hydraulisk frånkoppling [49]

Avveckling av installationen [49]

7.1. Ta bort en modul
Om det är nödvändigt att demontera en modul måste följande procedur följas:

• Dränera installationen eller hydraulledningen
• Klipp av den elektriska kretsen uppströms och nedströms omvandlaren.
• Risk för elektrisk stöt. Se tillverkarens manual för inverteraren / mikroinverteraren för detta. För detta kan det

vara nödvändigt att använda ett visst frånkopplingsverktyg. Separera modulen från dess stöd.
• Koppla bort de elektriska kontakterna.
• Koppla bort modulens jordning.
• Koppla bort snabbkopplingen från länkarna mellan panelerna, se Hydraulisk frånkoppling [49]
• Om modulen som ska tas bort är den sista modulen i det hydrauliska fältet måste temperatursonden tas bort,

se Paneltemperatursond [46]

7.2. Hydraulisk frånkoppling
När SPRING-modulerna har tömts kan snabbkopplingarna DualQuickfit demonteras med hjälp av en special-
tång, som levereras i det väsentliga satsen.

7.3. Avfallshantering
Vid hantering av avfall från ett använt DualSun-system måste tillämpliga regionala och nationella bestämmelser
följas.

DualSun är en PV Cycle-medlem.
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8. ansvar

DualSun Installer Användare
DualSun-produk-
ter tillverkas i en-
lighet med kra-
ven i olika till-
ämpliga europe-
iska direktiv.

Installationen och den första idrifttag-
ningen måste utföras enligt teknikens
regler i enlighet med:

• Informationen i installationsinstruktio-
nerna,

• Gällande lagstiftning och standarder.

Installatören måste informera använda-
ren om behovet av regelbundet under-
håll.

Användaren måste ringa kvalificerade
proffs:

• För att utföra installationen och utfö-
ra den första igångsättningen,

• För att regelbundet underhåll utförs
på installationen.

Användaren måste förvara installa-
tionsdokumenten nära systemkompo-
nenterna.

8.1. Garantivillkor
Se dokumentet "DualSun Kontraktsgaranti" för DualSun-produkter.

För de andra komponenterna i installationen, se garantibetingelserna för de olika tillverkarna.

8.2. varning
DualSun kan inte hållas ansvarigt i följande fall:

• Underlåtenhet att följa anvisningarna i meddelandet om installation, användning, drift och underhåll av instal-
lationen.

• Bristande efterlevnad av säkerhetsreglerna som definieras i rekommendationen publicerad av den nationella
riskförebyggande organisationen
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9. Tekniska bilagor

SPRING hydrauliska huvudförluster [51]

SPRING termisk kraft [53]

SPRING termiskt beteende [56]

Storlek och justering av DualSun-fyllningskärlet [60]

9.1. SPRING hydrauliska huvudförluster
Huvudförlust av hydraulisk panel i stående eller liggande / DualQuickfit DN15 stående anslutningar

Panel hydrauliskt huvudförlust i stående eller liggande / DualQuickfit DN15 liggande anslutningar
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Hydraulisk huvudförlust av panelen i porträtt / DualQuickfit DN26 porträttanslutningar
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9.2. SPRING termisk kraft
Algoritm:

P = a0.AG - a1.A.∆T (vatten-luft) [Wth]

Eller:

• a0 = Panelens optiska effektivitet [%]
• a1 = Förlustkoefficient [W / K / m²]
• A = Panelarea [m²]
• G = Solstrålning [W / m²]
• ∆T (vatten-luft) = Tm - Ta [° C]
• Tm = Medeltemperaturen för vätskan i panelen = (Tenn + Tout) / 2 [° C]
• Ta = Omgivningstemperatur [° C]

Paneldata a0, a1 och A finns i de tekniska blad som finns tillgängliga ionline dokumentärutrymme.

Värdena för koefficienterna a0 och a1 beror på vindhastigheten. I de tekniska dokumenten hämtas dessa vär-
den från EN 9806: 2017 certifieringstester för solfångare utan glas med vindhastighet u = 1 m / s.

Den termiska effekten hos DualSun SPRING-paneler med olika vindhastighetsvärden kan beräknas enligt föl-
jande koefficientformler a0 och a1:

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

Med:

• u = Vindhastighet [m / s]

SPRING - EJ-ISOLE-
RAD

SPRING - ISOLE-
RAT

eta0 0,503 0,488
c1 16,91 12,76
c3 0,452 0,999
c6 0,043 0,047
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Termisk effekt hos DualSun SPRING-paneler med vind u = 1 m / s

SPRING - EJ-ISOLERAD

SPRING - ISOLERAT
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Termisk effekt hos DualSun SPRING-paneler med vind u = 3 m / s

SPRING - EJ-ISOLERAD

SPRING - ISOLERAT
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9.3. SPRING termiskt beteende
Delta-temperatur som tillhandahålls av DualSun SPRING-paneler enligt inloppsvätsketemperaturen och
den omgivande lufttemperaturen:

Algoritm:

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

Eller:

• DT = Tout - Tin = Värmeintag till vätskan från solpanelen [° C]
• a0 = Panelens optiska effektivitet [%]
• a1 = Förlustkoefficient [W / K / m²]
• A = Panelarea [m²]
• G = Solstrålning [W / m²]
• ⍴ = Flytande volymmassa [kg / m3]
• Q = flöde [m3/ s]
• Cp = Värmens kapacitet [kJ / K / kg]
• Tout = Panelvätskans utloppstemperatur [° C]
• Tenn = Temperaturvätska som kommer in i panelen [° C]
• Ta = Omgivningstemperatur [° C]

Delta-paneltemperatur som en funktion av (Tin-Ta) för en flödeshastighet på 30 L / h / panel

SPRING - ISOLERAT

Tillämpning: ISWH med cirkulator med variabel hastighet

Vätska: 40% glykolvatten (Cp = 3800 J / K / kg - ⍴ = 1000 kg / m3)
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Delta-paneltemperatur som funktion av (Tin-Ta) för en flödeshastighet på 60 L / h / panel

SPRING - ISOLERAT

Användningsområden: ISWH / CSWH / Teknisk vattenlagring

Vätska: 40% glykolvatten (Cp = 3800 J / K / kg - ⍴ = 1000 kg / m3)
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Delta paneltemperatur som funktion av (Tin-Ta) för en flödeshastighet på 100 L / h / panel

SPRING - EJ-ISOLERAD

Användningsområden: Uppvärmning av pool - Tryck / Värmepump

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

SPRING - ISOLERAT

Användningsområden: ISWH med poolutsläpp / Uppvärmning av pool - Trycksatt

Vätska: 40% glykolvatten (Cp = 3800 J / K / kg - ⍴ = 1000 kg / m3)
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Delta-paneltemperatur som en funktion av (Tin-Ta) för en flödeshastighet på 200 L / h / panel

SPRING - EJ-ISOLERAD

Användning: Värmepump

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

SPRING - EJ-ISOLERAD

Användning: Direkt pooluppvärmning

Vätska: Vatten (Cp = 4180 J / K / kg - ⍴ = 1000 kg / m3)
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9.4. Storlek och justering av DualSun-fyllningskärlet
Fyllningskärlet rekommenderas endast för installation av mer än 12 DualSun SPRING hybridpaneler i ett tryck-
satt system.

Påfyllningskärlet gör det möjligt att lagra värmeöverföringsvätska vid tidpunkten för idrifttagning och att förbättra
kvaliteten på fyllningen av installationen.

Efter flera tester definierade teamet av DualSun-ingenjörer följande beräkningsformel för att bestämma voly-
men på fartyget som ska anslutas till en installation utrustad med DualSun SPRING-paneler.

Paneler i stående:

Vkärl= [Vfluid_expansion + (Number_panels_SPRING x 0.33)] / Acceptance_factor

Landskapspaneler:

Vkärl= [Vfluid_expansion + (Number_panels_SPRING x 0.93)] / Acceptance_factor

NOTERA
Valet av vasvolym måste avrundas till den högre standardvolymen

Med:

• Vkärl = Total kärlvolym i liter [L]
• Number_panels_SPRING = totalt antal SPRING-paneler anslutna till installationen
• Vfluid_expansion = Vinstallation x Cfluid_expansion

• Vinstallation = Installationens totala volym i liter [L]

Vfyllning = Volym på rör + Volym på paneler + Volym på värmeväxlare

Volym på en SPRING-växlare = 5L

• Cfluid_expansion = Expansionskoefficient för värmeöverföringsvätska [%]
• Acceptance_factor = [(Pfyllning + 1) - (Pinflation_fartyg+ 1)] / (Pfyllning +1)

• Pfyllning = Hydraulsystemets starttryck vid solstationen

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

• Pinflation_kärl= Tankens uppblåsningstryck före hydraulisk påfyllning av installationen

Pinflation_kärl = 0,1 + H / 10 [bar]

• H = Installationshöjd i meter [m] (avstånd mellan fyllningskärl och paneler)
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Expansionskoefficient för värmeöverföringsvätska (%)
Glykolinne-

håll (%)
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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