
DOUBLE SUN, MODUL TERMOFOTOVOLTAIC
Este un produs hibrid(PVT) reprezentat de particularitatea de a pro-
duce energia electrica cat si cea termica cu ajutorul unui unic modul.
 Aceasta calitate se atribuie schimbatorului de caldura,prezent pe su-
prafata posterioara in care circula un fluid ce este incalzit prin efectul 
de caldura,generat de radiatiile soarelui transmise celulelor fotovol-
taice. O protecţie specială termoizolantă de poliuretan la densitate 
ridicată maximizează producerea energiei termice.
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Beneficii comune pentru fiecare aplicaţie
DouBle Sun și integrarea arhitecturală
Dacă doriţi să adoptaţi soluţiile fotovoltaice complet integrate, modulul 
nostru de faţă este cel mai bun şi cel mai performant datorită funcţiei 
de de reţinere a temperaturii PVT DOUBLE SUN care se face direct 
de către componenta termică.

DouBle Sun,costurile şi veniturile
Sistemul DOUBLE SUN permite o reducere importantă a costurilor în 
utilizarea pompelor de căldură geotermice fără reducerea performanţei 
sistemului. 
În medie, pentru aplicatii rezidenţiale, costul de sonde geotermale, în 
cazul în care există cerinţe de fezabilitate, este în jur de 15.000 €, să 
nu mai vorbim de inconvenientele inerente ,săpături, permisiuni, etc. La un preţ similar cu soluția noastră, 
există posibilitatea de instalare a unui  un sistem fotovoltaic de 3 kW , cu terminale integrate de pompă de 
căldură, echivalente cu sondele geotermale.

DouBle Sun şi dezgheţarea
Temperatura de acoperiş permite decongelarea panourilor pe durata iernii, permiţând întotdeauna 
producerea electricităţii ,în timpul şi după ninsorile abundente.

DouBle Sun şi existenţa modulului
Un sistem fotovoltaic de  înaltă performanţă şi de lungă durată , datorită sistemului de răcire, condiţiile de 
muncă la stres termic devin mai mici astfel încât să se asigure o mai bună utilizare de celule fotovoltaice 
favorizând prelungirea speranţei de viaţă.

DouBle Sun şi răcirea naturală
Modulul DOUBLE SUN (în special versiunea cu izolaţie în spate) scade temperatura suprafeţelor pe care 
este amplasat. O instalaţie cu aceste caracteristici contribuie la o reducere semnificativă a necesarului de 
răcire în timpul verii, mai ales atunci când este expus la lumina directă a soarelui. 
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principalele aplicaţii
Principalele aplicații ale modulului hibrid DOUBLE SUN sunt:

- 1.1 Producția de apă caldă (ACM);
- 1.2 producție de apă caldă menajeră și încălzire în timpul iernii;
- 1.3 producţia de apă caldă menajeră, de încălzire iarna și răcire vara;
- 1.4 sistem de răcire.

Mai jos este o descriere mai detaliată a principalelor aplicații.

1.1 DouBle Sun – producția de apă caldă ( acm )
Sistemul , din punct de vedere termic , se comportă într- un mod similar cu sistemele normale de panouri 
solare termice.
Caracteristicile sistemului PVT oferă celulelor fotovoltaice o stare de lucru favorabilă pe toata durata anului.
 Apa caldă produsă pentru mai mult de opt luni pe an, este de obicei, în cantități semnificative în raport cu 
nevoile unei familii de tip mediu.
Temperatura la care este obține, de aproximativ 40 ° C permite utilizarea directă, fără a se amesteca cu 
apa rece .Panourile termice solare tradiţionale sunt supuse la un fenomen numit stagnare , atunci când în 
lunile de vară , sistemul fotovoltaic este lipsit de sarcină termică . În aceste condiții de căldură se prezintă 
pe colector o creștere a temperaturii mai mare de 200 ° C Temperaturile ridicate , precum şi circularea în 
mod permanent a fluidului determină scăderea duratei medii de viață al sistemului DOBLE SUN. In cazul 
produsului DOBLE SUN nu veţi întâni niciodata supraîncălzirea sistemului pe timpul verii, deoarece nu 
ajunge la temperatura de 80 de grade.
În plus ,suprafața mare pe care se răspândeşte întreg sistemul termic permite o producție mult mai mare 
de energie termică.
În lunile nefavorabile, energia termică acumulată poate fi folosită în sistemele de producţie şi de încălzire 
convenţională precum maşina de spălat, maşina de spălat vase.
Rezultatul este expus prin reducerea consumului de energie pentru  aparatele de uz casnic mentionate, 
economisind până la peste 80% din energia utilizată.

1.2 apa caldă sanitară –producţia şi încălzirea pe durata iernii
Modulele DOUBLE SUN conectate la o pompă de căldură oferă randamente globale şi reduceri semnifi-
cative ale energiei consumate, tipic pentru implanturile geotermale , cu costuri foarte reduse pentru cele 
introduse in sol.
De exemplu, frigiderul conţine un mic compresor ce mută căldura dinspre interior spre exterior. Astfel că se 
creează o zonă rece în in interiorul corpului şi o zonă caldă în spatele frigiderului.
Caracteristica specială a acestui aparat este că nu se plăteşte cantitatea de energie pe care clientul o 
solicită , dar numai munca necesară pentru a recupera aceasta energie pentru a o face disponibilă pentru 
acesta. Pompele de căldură, continuă să crească în performanţa tehnică permiţând o rapidă răspândire şi la 
nivel intern nu numai în combinaţie cu sistemele de încălzire convenţionale, dar mai ales ca o o alternativa 
la acestea.
De exemplu 10 kWh de energie termică ce sunt echivalentul a 2 kWh de energie electrică. Cu alte cuvinte, puteţi 
avea o cantitate suficienta de energie pentru a încălzi un apartament cu o dimensiune de aproximativ 100 m2. 

MODUL TERMOFOTOVOLTAIC
WKE 250PT

WKE WORLD KEY ENERGY - ROMANIA
www.worldkeyenergy.com

2



principalele aplicaţii
La nivel intern, pompa de caldură, combinat cu PVT reprezintă un extraordinar eficient mod de a recupera 
căldura din surse regenerabile, cu reducerile costurilor medii egale cu sau mai mare de 60 % în comparatie 
cu alţi combustibili fosili.
Modulul PVT efectuează aceeaşi funcţie ca şi sonda geotermală preia căldura nu din sol ci direct de la 
soare şi de la fenomene ale naturii: ploaie,vânt, ninsoare, funcţionând ca un schimbător de căldură, chiar 
şi în absenţa radiaţiei.
Poziţionarea pe acoperişul clădirilor, ne permite o folosire simplă a acestuia.
Lipsa sondelor geotermale vă permite să aveţi cereri mult mai mari în orice domeniu, doar având la dispoziţie 
un singur acoperiş.
PDC fiind conectat la sistemele DOUBLE SUN, reprezintă o metodă importantă care oferă astăzi soluţii 
tehnologice termodinamice precum tehnologia Stirling, având primele cereri pentru cazanele de hidrogen 
în Europa de Nord.

1.3 producerea de apă caldă sanitară, încălzirea în iarnă şi folosirea aerului condiţionat în timpul verii

PDC poate funcţiona,de asemenea,şi pentru procesul de răcire în timpul verii, păstrând toate avantajele cu 
privire la tehnologia tradiţională.
Pompa de caldura ce preia energia termica,o disperseaza ptrintr-un sistem ce permite racirea acesteia.

1.4 racirea pentru instalaţiile fotovoltaice. principiu de funcţionare

Schimbător de aplicat la suprafaţa din spate a celule fotovoltaice vă permite să menţineţi temperatura la 
aceeaşi valoare cât mai aproape posibil de temperatura de referinţă (25 °C).
Aceasta metoda va permite eficienta maxima a celulelor fotovoltaice cu o productie majora de energie elec-
trica. Din cauza temperaturii înalte , panourile fotovoltaice ajung sa piardă 25-30% din eficienţa în timpul 
lunilor de vară. Dacă temperatura scade, eficienţa panourilor creste cu 5 % la fiecare 10°C.

MODUL TERMOFOTOVOLTAIC
WKE 250PT

WKE WORLD KEY ENERGY - ROMANIA
www.worldkeyenergy.com

3



DOUBLE SUN şi aplicaţiile inDuStriale
In cazul structurilo industriale si semi industriale,unde utilizarea apei are scopuri igienice-sanitare sau cicluri 
industriale, Double Sun poate deveni un “ Partener Financiar “ interesant.
Pentru a procesa o cantitate de o tonă de fructe, este necesara o cantitate de 3 ori mai mare de apa.
Putem Considera aceste aplicatii in toate acele industrii ce au un proces de transformare di tip biologic.
Procesarea fibrelor textile este mai rapida si prezinta o calitate superiora prin lucrarea acestora in solutii 
lichide,niciodata la temperaturi scazute si nici atat ridicate,caracteristici la care pot fi supuse ulterior ca pro-
ces de pasteurizare sau sterilizzare.

IDEI UTILE DE PROIECTARE A UNUI SISTEM TERMIC
avantajele de a lucra cu sistemele la o temperatură coborâtă
În general, temperatura joasă permite creşterea în eficienţă a sistemelor în termeni de dispersii şi de costuri.
Pentru a menţine, de exemplu, un lichid la 90 °C, el are nevoie de mai multă energie decât pentru a-l păstra 
la 35 °C. Din acest motiv, proiectanţii experţi încearcă să configureze sistemele,astfel încât temperatura să 
fie cât mai aproape posibil de necesităţile utilizatorilor.
Un sistem perfect, de exemplu, trebuie să reîncălzească apa caldă de la duş direct la temperatura dorită 
nefiind necesar amestecul cu apă rece.
Din acest motiv se confruntă o mare difuziune de sisteme cu încălzire a panourile radiante : creşterea în 
zona de schimb permite utilizarea de temperatură inferioară şi combinaţia cu surse regenerabile de energie
În cazurile construcţiilor rezidentiale de ultimă generaţie, modulul PVT DOUBLE SUN îşi găseşte partene-
rul ideal. Prin acest sistem,energia necesara pentru incalzire,este mult mai redusa,comparativ cu solutiile 
traditionale.
Dacă sarcina termică e bine concepută pentru a se conecta la panourile noastre ,se poate ajunge la o tem-
peratura medie de aproximativ 35 °C.

Modulul PVT DOUBLE SUN poate compensa în mod direct funcţiile de încălzire pentru o durată de mai 
multe de ore pe zi, chiar şi în timpul perioadelor reci, fără ajutorul pompei de căldură.

Beneficiile în ceea ce priveşte costul facturii nu întârzie să apară, calificându-se pe economisirea egală cu 
sau mai mare de 50% din cheltuieli curente.
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MADE IN ITALY

FOTOVOLTAIC HIBRID TERMIC

MODUL DUBLU FOTOVOLTAIC TERMIC 
PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE, 

apei calDe Sanitare şi reÎncĂlZire
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certificare
• IEC61215: 2005, IEC61730-1,   

IEC61730-2:2004 + A1:2001

Caracteristici Fotovoltaice
Putere de ieşire maximă 250W
Toleranţă (%) ± 2,5
Tensiune la putere maximă (Vmp) 30,03
Curent la putere maximă (Imp) 8,33
Tensiunea de circuit deschis (Voc) 37,68
Curent de scurt circuit (Isc) 8,81
Tensiunea maximă permisă (VDC) 1000
Eficienţa panoului (%) 15,06
Sarcină maximă pe modul 4500 /m2

Rezistenţa isolaţiei >100M Ω

Parametrii functionali termici
Eficienţa istantanee 0,650
Coeficient liniar de dispersie termică 7,500W/(m2°K)
Coeficient termic 0,012W / (m2°K2)
Reducerea eficienţei optice cu un unghi de incidenţă de 50° 94%
Puterea maximă a vârfului 1040 W
Pierderea de sarcină 150 mbar
Temperatura maximă de exerciţiu 80°C
Presiune maximă de lucru 3 bar
Debit unitar minim 2 lt/m
Greutatea modulului 31 kg
Volumul fluid al modulului 1 lt
Suprafaţă totală 1,66 m2

Zona de deschidere 1,60 m2

Zona amortizorului 1,60 m2

Diametrul conductelor de legătură 10 x 1,5mm



250 WATT MODUL TERMOFOTOVOLTAIC

Caracteristici operative
Coeficientul de temperatură al tensiunii (Voc)  -128,4 mV/°C
Coeficientul de temperatură al puterii (Pmp)  -1,01 W/°C
Coeficientul de temperatură al curentului (Isc) +4,93 mA/°C
Temperatura nominală de operare a celulelor (NOCT)  46 °C
Interval de temperatură -40°C +85°C

WKE World Key Energy Srl - Office / Logistic: Dunca Expediţii, Comuna Dumbrăviţa 
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JB
CADRU

SChIMBăTOR 
PYE
EVA

EVA
STICLă

CELULE

electricitatea modulelor DOUBLE SUN

încălzirea şi răcirea 

stocarea apei calde

pompa de căldură*

senzor ACM

pompa*

*acest produs nu este 
inclus in pachet

1 °etapă de acumulare


