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Využite výhody slnka čo najviac

Všade tam, kde je potrebné kúrenie, chladenie a el. energia
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Sieť pre solárne riešenia

25 rokov pôsobiaci
právnik a bankár

35-ročné
skúsenosti v 

informačných a 
solárnych 

technológiách

Bernhard Böttcher
technický riaditeľ

Alf Beckmann, 
generálny riaditeľ

3 priemyselní partneri v Európe
1 spoločný podnik v Číne pre trh 
Združenia národov juhovýchodnej Ázie
4 pobočky v Rakúsku, Grécku, Taliansku a Turecku
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Východiskový bod – čo je to solárne svetlo? 

Základy z vedy:

Svetlo je častica

a vlna!!!

Oba faktory v jednom procese

Využívajte elektrinu a teplo ako rovnocenné súčasti v 
jednom hardvéri (hybridnom module) a získajte výhody z 
oboch foriem energie prostredníctvom naprogramovaného 
softvéru.
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Solárna energia-teplo-kogenerácia (história) 

2010

Prvé experimenty s tenkými filmovými modulmi a 
vodnými potrubiami na zadných častiach

Prečo:

Povrchová teplota prevádzkového modulu je až o 25
stupňov vyššia ako okolitá teplota.

Záver:

Zvýšenie produkcie elektriny chladením modulu – čím sa 
z nevýhody (prehrievania) stane výhoda

Energia a teplo v jednej inštalácii!
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Pilotný systém

Inštalácia s 12 modulmi (3,6 kWp) v kombinácii s 
tepelným čerpadlom (8 kW Vaillant s 500 litrovou
nádržou) a odpadovými potrubiami (210 metrov)

Otázky

Konfigurácia hydraulického systému
Hmotnosť a inštalácia systému (statika)

Výsledky

Konfigurácia hydraulického systému v dome

Zo systému je možné cez zimu jednoducho odstrániť 
sneh tak, že do neho budete v opačnom smere púšťať 
teplú vodu

Efektívne šetrí materiál (pri montáži) a inštalačný čas 
(2 v 1)
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Naši priemyselní partneri – ktorí vyrábajú hybridov

GreenOneTec

Celosvetový líder plochých termálnych kolektorov, ktorý sídli v 
Rakúsku. Výrobca hybridných modulov.

Zent-Frenger

Vedúca spoločnosť pre nízko teplotné chladiace systémy, ktorá 
má skúsenosti  vo využívaní geotermálnych systémov a 
tepelných čerpadiel. Sídli neďaleko Frankfurtu nad Mohanom. Od 
roku 2011 je súčasťou škandinávskej skupiny Uponor-Group. 
Vyrába termálne prvky a po celom svete má viac ako 100 
pobočiek.

SGL Carbon

Celosvetový líder v materiáloch založených na nano časticiach, 
ktorý sa používa v termálnych prvkoch. Produkciu majú v 
Bavorsku a sú súčasťou skupiny Quandt-Group. 
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Aplikácie – 1. rodinné domy

Aktualizovanie solárno-termálnych inštalácií

Len na Cypre je nainštalovaných viac ako pol milióna 
solárno termálnych kolektorov. Je možné tieto systémy 
aktualizovať o hybdridné moduly a stačí pritom použiť ten 
istý montážny systém a nádrž.

Domácnosti, ktoré nemajú priame pripojenie na el. sieť v 
odľahlých oblastiach alebo rozvojových krajinách by získali  
prístup k elektrine a čistej a teplej vode.

USP: Elektrina na ploche termálnych systémov

Hybridné moduly od 3 do 6 kWp

Hybridné moduly podporujú existujúce vykurovacie systémy 
(na olej a plyn) a sú ideálnou kombináciou s nízko-
teplotnými vykurovacími systémami.

V kombinácii s geotermálnymi tepelnými čerpadlami tieto 
hybridné moduly preberejú čiastočne funkciu odpadových 
potrubí, čím znižujú náklady za potrubný systém až o 50 % 
a získavajú omnoho vyššiu termálnu účinnosť.

USP: Menej nákladov za fosílne energie
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2. Chladenie a kúrenie 
vo viacposchodových budovách

Fotovoltika

Pomocou fotovoltických panelov hybridných modulov sa 
produkuje energia potrebná na prevádzkovanie 
chladiaceho systému. 

Produkcia elektrickej energie je najvyššia pri vyhrotení 
spotreby chladiaceho systému.

USP: Menej nákladov za fosílne energie,
stabilizovanie verejnej napájacej siete

Veľké geotermálne systémy

Väčšie hybridné systémy môžu nahradiť vysoké investície 
do sústav odpadových potrubí.

V každom hybridnom module sú obsiahnuté potrubia s 
dĺžkou 15 metrov (napr. systém s 30 kWp má dĺžku 1600 
metrov). 

A ešte ďalšie výhody.

USP: Menej investícií pre geotermálne systémy
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Kontakt

SHES GmbH
Bernhard Boettcher

Nollendorfstr. 13
D - 10777 Berlín
Nemecko

E-mail: boettcher@shes-solar.de
Mobil: +49 (0) 170 937 88 27
Skype:  B.Boettcher1

Energetická autonómia 
s nulovými emisiami CO2.

Ďakujem za vašu 
pozornosť! 
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