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Energiaracionlizálás

Cégünk kezdettől fogva jelentős összegeket fordított 
kutatásra, új termékek és technológiák fejlesztésre.

Legfontosabb kutatás-fejlesztési témánk:

Energiaracionalizálás

Feladata:

alternatív energiák használati

lehetőségének feltárása
Napkollektor



   

Energiafelhasználás – Aktuális helyzetjelentés 1.

Nagymértékű pazarlás

Elavult, rossz hatásfokú rendszerek üzemeltetése

Veszteség-energiák visszaforgatásának hiánya

Hulladék = rossz helyen tárolt alapanyag

Helyi adottságok nem kihasználása 

(mezőgazdasági, geológiai, …) 

Energia- és környezettudatos nevelés hiánya



   

Energiafelhasználás – Aktuális helyzetjelentés 2.

 Szennyezés

 Környezetünk kizsákmányolása

 Termőföldek energianövények termesztésére való használata

 Energiahatékonyság hiánya (építészet, közlekedés,...)



   

Energiaracionlizálás

Mi a napkollektor?

- közvetlen módon hasznosítja a Nap energiáját
használati vagy fűtési célra szolgáló melegvíz előállításával

Mi indokolja a fejlesztést?

- fosszilis energia – szén, gáz, olaj – készletek 
folyamatos csökkenése, egyre növekvő árszintje

alternatív energiaforrás



   

Közvetett Közvetlen

Szél Víz Biomassza Talajhő Aktív Passzív

Szélturbina
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Hőszivattyú
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kollektor
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Világ energiakészletei

Világ éves energia felhasználása
Rendelkezésre álló gáz
Rendelkezésre álló olaj

Rendelkezésre álló urán

Rendelkezésre álló szén

Kihasználható vízenergia

Kihasználható napenergia

Kihasználható szélenergia

Kihasználható geotermikus



   

A napenergia ingyen van

Valóban?

Beruházás költségei
Üzemeltetés költségei
Élettartam



   

El nyökő

�  Korrózió álló anyaga szinte korlátlan élettartamot biztosít

D Esztétikus kivitel

D Alacsony szerviz igény

D Megtérülése után még hosszú ideig ingyen szolgáltat energiát

D Használatával jelentős összeget takaríthatunk meg

D Gyártása és működtetése egyaránt környezetbarát technológia



   

Szerkezeti jellemz kő

�  Síklemezes, vízfilmes megoldás

D Kollektortest rozsdamentes acél

D Abszorber és a hőátadó felület közel azonos

D Kis légrés, így a konvektív hőveszteség minimális 

D Vákuum alkalmazása, vagy gáztöltés sem indokolt

D Elhelyezhető tetőre, falba süllyesztve, előtetőként vagy

külön szerkezeti állványra szerelve



   

A Direct-Line fejlesztési iránya

Nagyon magas élettartam

Teljes körűen korrózióálló anyagok alkalmazása

Kollektorok konstrukciója

Rendszer kialakítása

Maximálisan variálható rendszer kialakítása



   

Csöves vs. sík kollektorok

   A hagyományos csöves és a sík „vízfilmes” kollektorok összehasonlítása:

két hőátadó felület közötti abszorber hőeloszlása nem egyenletes

az abszorber és hőátadó felület közel azonos -
a túlmelegedő szakaszok elkerülhetőek



   

Variálható rendszer kialakítása

A kollektor építőelemeinek szétválasztása

Üveg nélküli kivitelek (falburkoló panelek)

Burkolatba integrálható rendszerek

Nem csak folyadék közeg (levegős kollektorok)



   

Energiaracionlizálás



   

Elektromos 
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Rendszer kialakítása

A megszokott fagyállóval feltöltött rendszerek mellett más 
megoldás ajánlása:

           drain-back rendszer (vízvesztéses)

Fagyálló elhagyhatósága
Kollektor felfűtési idejének rövidítése
Túlhevülés megakadályozása
Kollektor víztartalmának

    visszahűlésének elkerülése



   

Vízvesztéses rendszer

Nem nyomásálló, részben töltött tartály sima víz hőátadó 
közeg hőelvétel a tartályba épített átadóval



   

DL-kollektor paraméterei

Külső méretek: 2050 * 1075 * 70 mm

Hasznos kollektorfelület: 1,95 m2 (gyűjtők nélkül)

Legnagyobb teljesítmény: 2,08 kW
(merőleges napállás, tiszta, napos, szélcsendes időre értendő)

Töltő térfogat: kb. 9 liter

Teljes tömeg: 65 kg

Csatlakozó méret: 4 db 1/2” csőcsonk, kollektormező oldalán

Rögzítés: 4 db fülön keresztül M8 csavarral

Kollektortest anyaga: 1.4301 ausztenites rozsdamentes acél, 

Fedése: vasmentes, víztiszta 4 mm-es edzett üveg 
                             



   

Energiamérleg

Gyártási 
energia

Hozam

134.5 kWh

111148.8 kWh



   

Gyártás

- korszerű 
gyártócsarnok

- fejlett, 
folyamatosan 

bővülő géppark

- tapasztalt 
szakemberek



   

Beépítési megoldások

medencefűtés
napkollektorral

Egyéb opció:

- déli homlokzati   
falba süllyesztve
- erkélykorlát        
 berakásaként

szerkezeti állványonelőtetőként

tetőre



   

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Látogassák meg a

DIRECT-LINE Kft.

weblapját:

www.dldh.hu



   

Telephely:  2330-Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 14.

Tel.: +36-24/492-111

Fax: +36-24/492-112

E-mail:  info@dldh.hu

Weblap: www.dldh.hu

Elérhetőségünk:

mailto:info@dldh.hu
http://www.dldh.hu/

