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Hvorfor solvarme passer godt for landbruket
•

Bygg med store tilgjengelige flater
for solfangerinstallasjon

•

Helårsbehov for varme/varmt vann

•

God plass til teknisk rom

•

Gunstig kombinasjon med bioenergi

 75‐80 % av energi‐forbruket i bygg går til oppvarming og kjøling
 Solfangere kan utnytte 90% av solenergien til nyttbare formål

Prosjekter og anvendelse
Solvarmeanlegg brukes i prosjekter der det er behov for varme – oppvarming av rom, varmt
forbruksvann, basseng og varme til ulike industrielle prosesser.
Eksempler på anvendelser i landbruket:
•

Oppvarming av bygg

•

Tørking av korn og høy

•

Eggproduksjon

•

Dyrehold – varme i gulv for å redusere fukt

•

Stort forbruk av varmt vann i forbindelse med dyrehold

•

Nærvarmeanlegg – driftsbygning og våningshus

AventaSolar solvarmeanlegg – komplett system
•

Solfangere
monteres på tak eller fasade (evt stativ),
omdanner strålingsenergien fra sola til varme.

•

Varmesentral –
tank i syrefast stål med teknisk anlegg for drift av
både solvarme‐ og eventuell gulvvarmekrets.
Sørger for automatisk tilførsel av tilleggs‐energi
ved behov.

•

Styringssystem –
høster solvarme ‐ regulerer tilførsel av energi til
varmesentral/bereder + evt. vannbårent
varmeanlegg.

•

Komplette anlegg, 100 % energidekning
(sol + tilleggs‐energi)

Slik virker det

Systemet er selv‐
drenerende og
opererer ved
atmosfæretrykk

Rent vann
sirkulerer i
solfangerne –
fordel for
effektivitet og
miljø!

God systemoperasjon
Optimalisert systemoperasjon for maksimalt
energiutbytte og enkel drift.
Tilrettelagt for enkel tilknytning til andre
energikilder og teknologier, f. eks. en varmepumpe
eller en bio‐brenner (ved, pellets, flis).
Egner seg både for nybygg og rehabiliterings‐
prosjekter.
Solfangerarealet beregnes utfra størrelsen på
bygget, energibehovet og arkitekturen.
Når anleggene er satt i drift, vil de fungere
automatisk gjennom året og kreve minimalt med
vedlikehold

Drain‐back og bygningsintegrasjon
Drain‐back ‐ Hvorfor?

Bygningsintegrasjon ‐ Hvorfor?

•

Enklere system, enklere montering (ikke
autorisasjonsbelagt)

•

Flere funksjoner – energileverandør, kledning,
støyskjerm, solavskjerming

•

Ingen glykol – gunstig for både miljøet og
effektiviteten

•

God estetikk – solfangere som en naturlig del
av bygget

•

Sikrere system – ved fare for frost eller
koking tømmes anlegget automatisk for
vann

•

Erstatter annen ytterkledning – reduserer
kost

Stativmontering – hvis bygningsintegrasjon ikke er mulig

Energiutbytte fra solvarmeanlegg
– nyttbar energi!
Maksimal effekt er ca. 700 W/m2
Tappevannsoppvarming ‐ 60 %
behovsdekning
Energiutbyttet per m2 solfanger avhenger av
soldekningsgraden. Typiske verdier for faktisk
energiutbytte (produksjonen om sommeren er større,
men kan ikke utnyttes):
•

Varmtvannsanlegg med 50 % dekningsgrad:
Produksjon 300 – 500 kWh/m2 år

•

Kombinerte anlegg med 40 % dekningsgrad:
Produksjon 250 – 350 kWh/m2 år
Kombinert oppvarming av rom og
tappevann‐ 40‐50 % behovsdekning

Enkel og rask installasjon

Tradisjonell solfangermontering

Montering av Aventa Solar (i stedet for takstein eller
platetak)
•
•
•

Trykkløst system
Lav vekt (5 kg/m2)
Byggesett – fleksibelt og enkelt å montere

Hva skal til for en vellykket solvarmeinstallasjon?
•

Varmebehov i bygget

•

Tilgjengelig (og egnet)
flate for installasjon av
solfangere

•

Teknisk rom med plass til
varmesentral

•

Planlegging av rørtraseer

•

Koordinering av bygge‐
/installasjonsprosess

•

Kombinasjon med andre
energikilder ‐
helhetsvurdering

Varmesentralen – hjertet i varmeanlegget
•
•
•

lagre varme
bruke ulike energikilder, gjerne i kombinasjon
automatisk og effektiv drift

AventaSolar varmesentral sørger for
maksimalt utbytte fra solfangere og
brennere for biomasse, og for optimalt
samspill når varme hentes fra flere
energikilder.
En integrert programmerbar styringsenhet
regulerer innhenting av energi fra de ulike
kildene som er tilkoblet i prioritert
rekkefølge. Den styrer også varmetilførselen
til bygget.

Energifleksibilitet ‐ ulike energikilder
Varmesentralen øker fleksibiliteten i varmeanlegget og
gir mulighet til å bruke ulike energikilder ettersom priser
og tilgang endrer seg.
Fordi den har et betydelig lagringsvolum, vil
effektiviteten til energikilder med ujevn energitilførsel
(bio, varmepumpe, sol etc.) bedres. De kan da levere
under optimale betingelser, i stedet for å starte og
stoppe for å tilpasse seg varmebehovet til enhver tid.
Kombinasjonen mellom sol og bioenergi er spesielt
interessant da en kan oppnå 100 % dekning med
fornybare energikilder. Bio‐brenneren kan slås av om
sommeren, og kan også dimensjoneres for en høyere
dekningsgrad enn uten et bufferlager.

Tilkobling eksterne varmekilder
•

Normalt er eksterne varmekilder
trykksatte og tilkoblingen skjer via
en varmeveksler.

•

Stussene S1 og S2 på figuren er tur‐
og returkobling mot
varmeveksleren.

•

Alternativet er å ha en ekstra
innertank i varmesentralen som
fungerer som varmeveksler. Denne
kan kobles direkte mot den
eksterne varmekilden

•

Ekstern varmekilde må ha egen
signalinngang for tilkobling til
styringssignal.

Styringssystemet – hjernen i varmeanlegget
•

Energitilførselen styres ut fra prinsippet
om at den billigste eller mest
miljøvennlige energien har prioritet,
men alltid tilstrekkelig til at det er godt
og varmt vann i varmtvannstanken og
nok varme til varmeanlegget.

•

Tilpassingen til kontinental el‐prising og
AMS målere innebærer at strømprisen
vil variere over døgnet. Styringen kan
programmeres slik at den utelukkende
henter elektrisitet når prisen er på det
laveste, som regel om natten.

Energibehovet i bygget beregnes på basis av utetemperatur, temperaturen på vannet i systemet,
solinnstråling og ønsket romtemperatur – sikrer stabil temperatur og minimal energibruk.

Systemskisse kombianlegg
med brenner

Kombinasjon – sol
og varmepumpe

HOUSE A: solar

HOUSE B: heat pump

Kombinasjon sol og bio (flis)nærvarmeanlegg

HOUSE A: solar

HOUSE B: heat pump

Integrerte løsninger gjør tak og fasade til energileverandører
Integrering i praksis – Nye Bjørkelangen skole

Case‐eksempel ‐ Hedmark fengsel, avdeling Ilseng
•

Aktivt solvarmeareal = 223 m2. Solfangerne er montert på sørvendt takflate på Forlegningen og
sørger for 60% energidekning av varmtvannsforbruket (behov: 3050 l/dag , 70.15 MWh/år)

•

Solfangerne er takintegrert med 27 helningsvinkel. Takflaten er orientert ‐60 mot øst (syd=0 )

•

Akkumulatortankvolumet er på 8.4 m3

Anlegget ble igangkjørt i begynnelsen av mars i år og har hatt 6 måneders
problemfri prøvedrift før endelig overlevering. Energiutbyttet måles kontinuerlig

Tilrettelegging på tak

Installasjon av
varmesentraler i teknisk rom

Solfangere montert på tak

Måling og presentasjon av energiproduksjon

Styringssystemet måler kontinuerlig
energiproduksjonen fra anlegget – den
energien som faktisk utnyttes.
Energiutbyttet vises på egen skjerm:
• dagsproduksjon,
• produksjon per uke
• produksjon per måned,
• produksjon per år
• totalproduksjon

Solenergiutbytte ‐ sammenlikning av målinger og
beregninger på Hedmark fengsel avd. Ilseng (mai‐august 2017)

Værdata fra Meteorologisk institutt er sammenliknet med et normalår (sted: Ilseng målestasjon), og
viser et negativt avvik for perioden. Størst avvik er det i august, hvor nedbørsmengden var dobbelt så
stor som gjennomsnittet de siste 30 år. Mye nedbør betyr reduserte antall dager med sol og dermed
lavere solenergiproduksjon.

Investering
• Solfangere:

kr. 1 200 per m² NB! erstatter annen ytterkledning

• Fratrekk annen kledning:

kr. 400 ‐1200 per m² solfanger (prosjektavhengige kostnader)

• Andre kostnader:

kr. 1 000 per m² solfanger som installeres
(varmelager, røranlegg, styring etc.)

• Montering :

Egenmontering eller innkjøpte tjenester (500‐1000/kvm)

Solvarme eller PV
40‐60% av energiforbruket går til varme og varmt
vann. Solceller er pr. i dag lang fra konkurransedyktig
med solvarmeanlegg når det gjelder å produsere
energi til varme.
Solfangere bør brukes når det er varmebehov i
HOUSE A: solar

HOUSE B: heat pump

prosjektet. Er det behov for strøm, men ikke varme, er
solceller riktig teknologi. Stadig flere prosjekter velger

å installere både solfangere og solceller.

I Norge tilbys moduler med solceller med en topp ytelse på ca. 200 Wp /m2
Solfangere som produserer varme har en topp ytelse på ca 700 Wp /m2
I snitt kan vi anta at en solcellemodul vi kunne levere 150‐200 kWh/m2 år, mens en solfanger vil levere
ca 400‐500 kWh/m2 år

•
•
•

Om Aventa
•

Norsk selskap med høy ekspertise og mange års erfaring innen solenergi og vannbåren varme

•

Utvikling, produksjon og salg av solvarmeanlegg + komplette regulerings‐ og energimålesystemer
til vannbårne varmeanlegg

•

Aktive FoU‐partnere i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter

•

Hovedkontor i Oslo – produksjon/sammensetting i Holmestrand

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solvay
Kaysersberg Plastics
Borealis
Fraunhofer ISE
AEE Intec
NorDan
J. Prior
OSO Hotwater
Uponor

Noen av våre referanser – Bjørkelangen skole
100 kvadratmeter solfangere fra Aventa er integrert i en av sørfasadene på nye Bjørkelangen skole og
skal bidra til oppvarming av rom og tappevann.

Solvarmeanlegget er kombinert med et flisfyrt nærvarmeanlegg

HOUSE A: solar

HOUSE B: heat pump

(Photo Tove Lauluten)

Noen av våre referanser – Stenbråtlia borettslag
‐ 34 passivhus i rekke, oppdragsgiver OBOS Nye Hjem
•

HOUSE A: solar

(Photo Tove Lauluten)

HOUSE B: heat pump

Solfangerne (14 m2 på hvert hus) er hoved‐
oppvarmingskilde, og dekker over 60% av
energibehovet. Solenergien brukes til
oppvarming av tappevann og til vannbåren
varme i gulvet

• Ved å gjøre husene 60%
selvforsynte med varme, slapp
OBOS investeringen med å
fremføre fjernvarme til
utbyggingsfeltet. Kravene til
energibruk ble nådd for en lavere
kostnad

Stenbråtlia er et forbildeprosjekt i Sintefs forskning på passivhus og lavenergiboliger.

Noen av våre referanser ‐ Nye Moelv svømmehall
– Norges største solfangeranlegg på enkeltbygg
Totalt omfatter prosjektet både en svømmehall og en idrettshall, og har et totalt areal på 5023 m2.
Solfangeranlegget monteres på taket av svømmehallen vil senke energiforbruket betydelig.

• 450 kvadratmeter solfangere
HOUSE
A: solar
• 200
000 kWh i året HOUSE B: heat pump
(Photo Tove Lauluten)

Store deler av energiforbruket i Norge går med til
oppvarming av bygg og forbruksvann – bruk sola!
75‐80 % av energi‐forbruket i bygg går til oppvarming og kjøling
Solfangere kan utnytte 90% av solenergien til nyttbare
formål

