
Konstrukcje do montażu fotoogniwKonstrukcje do montażu fotoogniwKonstrukcje do montażu fotoogniwKonstrukcje do montażu fotoogniw

Uwaga, f

system konstrukcji do montażu fotoogniw
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Przykładowe elementy systemu kostrukcji do montażu fotoogniw.

Łącznik przegubowy 
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Energia słoneczna - przyjazne środowisku źródło ciepła.

Ciepło promieni słonecznych jest niewyczerpalnym i bezpłatnym źródłem energii i mimo, iż tylko część 
tej energii jest możliwa obecnie do wykorzystania z technicznego punktu widzenia i tak jest ona w stanie
zaspokoić znaczną część naszego zapotrzebowania energetycznego.

Zasada działania słonecznej instalacji grzewczej.

Kolektory słoneczne służą do odbioru energii cieplnej z promieniowania słonecznego. Energia ta jest 
przekazywana przez czynnik grzewczy do wymiennika ciepła. Czynnik grzewczy czyli płyn solarny, 
podgrzewany jest w kolektorze słonecznym. Najważniejszym elementem kolektora słonecznego jest 
blacha absorpcyjna, do której przymocowana jest rura umożliwiająca przepływ płynu solarnego. 
Światło słoneczne docierające do wnętrza kolektora słonecznego poprzez hartowane szkło solarne, 
nagrzewa płyn solarny, który za pomocą pompy dociera do wymiennika.

Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego przez kolektory słoneczne zależy od dwóch parametrów:
- wartości nasłonecznienia (insolacji), wyrażonej przez ilość energii słonecznej przypadającej na jednostkę 
  powierzchni płaszczyzny w określonym czasie.
- średniorocznej sumy promieniowania słonecznego.

Na obszarze Polski ilość energii słonecznej padającej w ciągu jednego roku na 1m2 powierzchni wa
cha się od 950 do 1100 kWh.

Zasady skutecznego wykorzystania promieni słonecznych przez kolektory słoneczne

Maksymalną sprawność kolektorów słonecznych uzyskuje się przez ukierunkowanie ich odpowiednio 
względem stron świata, oraz ustawienie ich pod odpowiednim kątem względem ziemi.
Najlepszą sprawność dla obszaru Polski uzyskamy gdy kolektor słoneczny będzie skierowany idealnie 
na południe i nachylony pod kątem 45° względem ziemi.

Do głównych zalet kolektorów słonecznych należy zaliczyć:
• ogólnodostępność energii słonecznej,
• nieszkodliwość systemu dla środowiska,
• wysoką sprawność energetyczną
• oszczędność tradycyjnych nośników energii, dla potrzeb ciepłej wody użytkowej rzędu 65% w skali roku.

990 kWh             

             1022 kWh

1040 kWh
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Elementy wykorzystane w konstrukcji:
1. Łącznik przegubowy ceownika LP1C40
2. Łącznik przegubowy ceownika LP2C40
3. Boczny uchwyt ogniwa BUF
4. Pośredni uchwyt ogniwa PUF
5. Wspornik sufitowy WPCW
6. Uchwyt narożny wzmacniający UNW
7. Ceownik montażowy CMM 40H40
8. Ceownik CP40H20
 

Przykład konstrukcji montażu fotoogniw bezpośrednio do podłoża betonowego
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Elementy wykorzystane w konstrukcji:
1. Łącznik przegubowy ceownika LP2C40
2. Boczny uchwyt ogniwa BUF
3. Pośredni uchwyt ogniwa PUF
4. Wspornik sufitowy WPCW
5. Uchwyt narożny wzmacniający UNW
6. Ceownik montażowy CMM 40H40
7. Ceownik CP40H20
 

Przykład konstrukcji montażu fotoogniw do podłoża betonowego na określonej wysokości
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Mocowanie na dachu pokrytego dachówką bitumiczną

Dachówka bitumiczna

Konstrukcja dachu
BUF50

CMM40H40

NRM8

SM M10x30

Fotoogniwo

PP8

SAM8x20

DUF 75

Mocowanie na dachu pokrytego papą

Papa
Konstrukcja dachu

BUF50

CMM40H40

NRM8

SWD M10

Fotoogniwo

PP8

SAM8x20

Mocowanie na dachu z blachy trapezowej

Blacha trapezowa
Konstrukcja dachu

BUF50

CMM40H40

NRM8

SWD M10

Fotoogniwo

PP8

SAM8x20

Przykład konstrukcji montażu fotoogniw na podłożu miękkim z wykorzystaniem śrub do ziemi.
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Elementy wykorzystane w konstrukcji:
1. Łącznik przegubowy ceownika LP2C40
2. Boczny uchwyt ogniwa BUF
3. Pośredni uchwyt ogniwa PUF
4. Wspornik sufitowy WPCW
5. Uchwyt narożny wzmacniający UNW
6. Ceownik montażowy CMM 40H40
7. Ceownik CP40H20
8. Śruba do ziemi SDZ
9. Łącznik śruby do ziemi LSDZ
 

1 
2 

4 

5 

6 

7 

1 3 2 4 5 

7 6 8 9 

3 

9 8 

Mocowanie do dachu pokrytego dachówką

Dachówka

Konstrukcja dachu

BUF50

CMM40H40

NRM8

SM M10x30

Fotoogniwo

PP8

SAM8x20

DUF 40
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