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Од уредникот:
Почитувани читатели,
Еве не повторно заедно со Вас, во
третиот број на „Мал бизнис инфо“.

Селективни колектори
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И овој пат ќе можете да прочитате
интересни текстови од областа
на
економијата,
енергетиката
и да научите нешто повеќе за
стандардизацијата..
Во овој број подобро ќе ве запознаеме
дел од активностите на Комората
на мал бизнис, как о тоа каква е
конкурентноста на македонските
претпријатија. Ќе Ве запознаеме со
селективните колектори како и тоа
кои се основните предуслови за
настап на глобалниот пазар.

Квалитет и стандардизација предуслови за настап на
глобалниот пазар

Ви посакувам пријатно читање со
надеж дека ќе ги исполниме вашите
очекувања.

стр 7

Месечно електронско списание на Комора на мал бизнис
Мал бизнис инфо
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Селективни колектори
Која е поентата да се троши електрична енергија која од ден на ден станува се поскапа, а секаде околу нас има толку енергија
која е обновлива, бесплатна и еколошки чиста? Станува збор за искористување токму на таа енергија! Тоа е сонцето кое без
престан грее, не ја загадува околината и најважно од се е бесплатно!

За да се искористи оваа енергија потребно е да се вложи малку
и таа инвестиција за година дена до две да ни се исплати а
системот до крај останува бесплатен.
Првата генерација на сончеви панели го заврши своето и тоа е
докажано многу пати! Тоа беа колектори со црна боја обоени
абсорбери, кои и ден денес се во функција на многу места низ
целиот свет!
Денешните СЕЛЕКТИВНИ
панели се втората
генерација. Како напредува
технологијата така се
користи и во изградбата на
колектори за да се постигне
поголем капацитет со исти
димензии.
Црните обоени можат да
ја абсорбираат сончевата
топлина но и оддаваат
односно рефлектираат
и ја враќаат назад во
атмосферата енергијата,
која треба да ја користиме
за струја или за топла вода!
Значи имаме загуби кои се
големи во овој случај со
црните колектори.
Додека кај селективните тоа
не е случај. СЕЛЕКТИВНИТЕ
се со сина боја, тоа не е
обична боја туку е некоја
титаниумска навлака
нанесена во три слоја преку
физика и хемија, нешто слично како галванизација но не е чиста
галванизација-електролиза. Оваа прекривка има можност да
абсорбира енергија од сонце
то, и да го спречи рефлектирањето назат во атмосферата,
односно да не дозволи да има никаква загуба. Овде во овие
колектори загубите се сведени на некои 3-5% па поради
тоа целата енергија останува внатре во водата и затоа овие
селективни за некои 30% се помоќно од црните.
Кај народот овие нови се познати како сини колектори а ние
ги нарекуваме селективни. Тие можат да бидат изградени од
бакарен лим внатре, кој го нарекуваме абсорбер и многу е важна
дебелината на лимот. Во нашите панели-колектори има абсорбе
со дебелина 0,22мм бакар, а кај другите може и да биде до
0,13мм, а и поефтино е но ги нема овие перформанси кои ги има
нашиот панел. Водата која иде внатре во панелот да се грее тече

низ бакарни цевки f22мм и низ f10мм. Тие цевки се ултразвучно
заварени за бакарниот лим и овозможуваат добра врска помеѓу
бакарниот лим и бакарните цевки односно добар пренос од
сонцето до водата. Ако комбинацијата е алуминиум-бакар,
тогаш абсорберот е од алуминиум со дебелина 0,5 мм а цевките
се повторно од бакар. Оваа спојка е обработена ласерски и
гарантира добар спој помеѓу алуминиумот и бакарот.
Значи ние во нашата
палета имаме селективни
бакар-бакар и селективен
алуминиум-бакар. Ги
имаме и оние стари црни
обоени кои се поефтини од
овие два типа. Нормално
алуминиумот е поефтин
од бакарниот панел.
Што е уште важно за
колекторите, тоа е рамката
и важно од кој материјал
е направена. Кај нашите
колектори е од алуминиум
во кој има можност да
се заштрафи штраф за
држачот на колекторот и
да им ја олесни работата на
мајсторите кога ќе се качат
на покривот.
Овој дел мајсторите
изведувачи многу го
ценат кај нашиот панел.
Важна е и самата тежина
на алуминиумската рамка
која му дава цврстина на
колекторот и не се криви
кога ќе се вжешти. Тежината на нашиот профил е 0,350кгр/м.
Стаклото мора да биде посебно а не обично. Нашите колектори
имаат калено стакло, тоа е призматично поради загубата и
прекршувањето на сончевите зраци, дебелината е 4мм.
Исто така мора да издржи притисок од град, снег, мраз и сонце.
Репер кај сите панели е колектор од 2м/2 или 1000х2000. Сонцето
на оваа геогравска ширина и должина грее со сила од 1kw/h на
квадратен метар.
Тоа значи поточно 0,9kw/h. Кога ќе помножиш со х2м/2 тоа значи
дека панелот може да прими моќ-енергија од сонцето скоро
2kw/h или 1,8 kw.

