Säästä luontoa ja rahaa

Tyhjiöputkikeräimen toimintaperiaate

Hyödyntämällä ilmaista aurinkoenergiaa säästät energiakustannuksissasi. Samalla säästät luontoa pienentämällä hiilijalanjälkeäsi.

Nova Futuren tyhjiöputkikeräimet ovat ns. ”heat pipe” -tyyppiä.
Auringonsäde läpäisee ulomman lasiputken ja osuu ohueen
tummaan lämpöä absorboivaan kalvoon, joka sijaitsee sisemmän lasiputken pinnalla. Lasiputkien välissä on tyhjiö, joka
estää tehokkaasti lämpöhäviöt.

Aurinkolämmön käyttökohteet
Aurinkolämmön voi liittää lähes kaikkiin peruslämmitysmuotoihin kuten öljy, sähkö, pelletti, maalämpö jne. Tavallisten asuinrakennusten kuten omakoti-, rivi- ja kerrostalojen lisäksi
aurinkolämpö sopii erinomaisesti myös maatiloille, kesämökeille
ja teollisuuslaitoksille. Järjestelmä sopii veden lämmittämiseen,
varsinkin jos se ajoittuu maalis–lokakuun välille.
Auringosta tuotettu energia on käyttökuluiltaan lähes ilmaista
kiertovesipumpun sähkönkulutusta lukuun ottamatta, joten
investointikulujen jälkeen tuotettu energia on suoraa säästöä.
Järjestelmät ovat yksinkertaisia ja hyvin pitkäikäisiä. Ruotsissa
on edelleen toiminnassa järjestelmiä, jotka on rakennettu 1980ja 1990-luvuilla.

Lämpö johtuu tummasta kalvosta alumiinilevyjen välityksellä
suljettuun ”heat pipe” -kupariputkeen, joka sisältää helposti
höyrystyvää nestettä. Höyrystynyt neste nousee putken
yläpäähän. Putken yläpäässä on laajennus, jossa höyry tiivistyy
jälleen nesteeksi ja luovuttaa lämpöä jakotukissa kiertävään
vesi-glykoli-seokseen.
Kondensoituessaan neste valuu takaisin ”heat pipe”-putken
alapäähän. Kierto toistuu niin kauan kun auringonpaistetta
riittää. Vaikka sisäpinta on yli 150 C°, lasiputken ulkopinta on
täysin käsin kosketeltavissa! Yhdessä keräimessä on joko 20 tai
30 putkea. Useita keräimiä voidaan kytkeä sarjaan.

Tyhjiöputkikeräimet sopivat erityisen hyvin pohjoisiin oloihimme
tyhjiöputkien lähes olemattomasta lämpöhävikistä johtuen.
Tämä mahdollistaa hyvän tuoton myös kylmissä olosuhteissa.
Tyhjiöputkikeräimiä asennettaessa tasaiselle tai loivalle tasolle,
kannattaa käyttää Nova Futuren säädettäviä telineitä.

Aurinkolämmön edut
− Aurinkolämmöllä voi säästää jopa 60 % käyttöveden lämmityksestä ja 10 – 15 % lämmityskustannuksista
− Ympäristöystävällinen ja saasteeton energiamuoto
− Ilmainen ja ehtymätön energian lähde
− Yksinkertainen rakenne, pitkäikäiset komponentit
− Helppo asentaa
− Alhaiset käyttökustannukset

Laatu
Nova Futuren aurinkokeräimiä on myyty Euroopassa jo vuosia.
Niillä on Solar keymark -laatusertifikaatit sekä Sveitsiläisen
SPF:n hyväksyntä.

Tyhjiöputkikeräimet
Tyypit: HCA-58/20/30
HCA-58
Putkia kpl
Apertuuripinta-ala

HCA-58 /20
20
1,89 m 2

HCA-58 /30
30
2,83 m 2

Mitat (m)
Tyhjä paino (kg)
Liitännät
Max. työlämpötila °C

1.99*1.4*0.154
63
G3/4" uros
250 °C

1.99*2.1*0.154
93.5
G3/4" uros
250 °C

Pumput
Pumppuyksikkö lämminvesivaraajan ja aurinkokeräimien välillä.
PS-D

Pumppuryhmä suljettuun kiertoon aurinkokeräimien ja lämmönvaihtimen (kierukan)
välille.
Pumppuryhmissä on valmiina paine- ja lämpömittari sekä manuaalisäätöinen
virtausmittari, jonka avulla aurinkokeräimien lämmönsiirtonesteen virtaus hienosäädetään.
Ryhmissä on valmiina lämmönsiirtonesteen täyttöyhteet sekä ylipaineventtiili.
Lasisen tyhjiöputken sisällä oleva "heat pipe" -kupariputki työnnetään jakotukissa olevaan hylsyyn.
Lämpö johtuu "heat pipestä" kuparihylsyn välityksellä vesi-glykoli-seokseen.

Ohjausyksikkö

Ohjausyksikkö on helppokäyttöinen ja grafiikan ansiosta selkeä lukea. Yksikköön
voidaan asentaa jopa kuusi lämpötila-anturia, ja yksikkö voi ohjata kahta
kiertovesipumppua.

Flex-putki
Flex-putki on ruostumattomasta teräksestä valmistettu taipuisa haitariputki, jonka päällä on
UV-suojattu lämmöneriste. Valmiiksi eristetty Flex-putki nopeuttaa asennusta huomattavasti
verrattuna perinteiseen putkiasennukseen. Putkea voidaan toimittaa eripituisina esim. 10 tai
20 metrin kieppeinä. Putken katkaisu ja liittäminen on nopeaa ja yksinkertaista.
Vaihtoehtona on myös tuplaflex-putki, jossa on lämpötila-antureiden johdotus valmiina.

