OGRZEWANIE PRZYSZ£OŒCI JU¯ DZIŒ
S A M O C Z YN N E S £ONE CZNE PANELE G RZ EWCZ O-I Z OLACYJNE

Dniem - grzej¹
Noc¹ - izoluj¹
Chroni¹ œrodowisko

NOWOCZESNE S£ONECZNE PANELE GRZEWCZE

RymSol

dniem – grzej¹, noc¹ – izoluj¹, chroni¹ œrodowisko

W³aœciwoœci izolacyjne U = 0,2 W/m2K
Penetracja s³oneczna do 40%
Zysk s³oneczny do 300 kWh/m2a

Panele RymSol to rodzaj izolacji termicznej
posiadaj¹cej
mo¿liwoœæ
poch³aniania
promieniowania s³onecznego i oddawania go do
muru w postaci ciep³a.
Panele ³¹cz¹ w sobie ró¿norodne zalety – niska
cena, wyj¹tkowo dobre w³aœciwoœci izolacyjne –
U = 0,2 W/m2K i du¿a penetracja s³oneczna
do 40%.
Jednoczesne poch³anianie i izolowanie daje
panelom mo¿liwoœæ kumulowania ciep³a w murze
i dziêki temu dzia³aj¹ one jak wentyl termiczny,
spe³niaj¹cy swoje zadanie nawet w najsurowszych klimatach.
Instalacja paneli nie wymaga zastosowania
¿adnych mediów do transportu ciep³a, jak np. woda
czy niezamarzaj¹ce mieszanki. Panele montuje
siê bezpoœrednio na masywnej œcianie o orientacji
od wschodniej do zachodniej.
Modu³y RymSol skonstruowane s¹ z materia³ów
niepalnych lub samogasn¹cych, wiêc zapewniaj¹
bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe.
W lecie panele zakryte s¹ ¿aluzj¹ odbijaj¹c¹
promieniowanie s³oneczne lub p³yt¹ zewnêtrzn¹
i dziêki temu poch³aniaj¹ minimalne iloœci ciep³a.

Zasada dzia³ania
Dzia³anie paneli RymSol oparte jest na zasadzie konwekcji
– powietrze ogrzane energi¹ s³oneczn¹ w strefie absorbera
unosi siê do góry kana³ów w warstwie izolacji i oddaje ciep³o
do œciany
Po och³odzeniu powietrze zwiêksza swoj¹
gêstoœæ i opada ponownie do strefy absorbera
W ci¹gu
nocy z powodu ni¿szej temperatury absorbera nastêpuje
rozwarstwienie i unieruchomienie warstw powietrza
w przewodach
Stratyfikacja powietrza w kana³ach modu³u
zapewnia dodatkow¹ izolacyjnoœæ masy izolatora – powietrza
Dziêki temu modu³y dzia³aj¹ i s¹ sterowane samoistnie do
optymalnego poboru energii s³onecznej i izolacji noc¹ bez
udzia³u dodatkowej energii z zewn¹trz.

dniem –
grzej¹

noc¹ –
izoluj¹

Budowa paneli
Panele RymSol s¹ elementami
zintegrowanymi o wymiarach:
60 cm szerokoœæ, 100 cm
wysokoœæ i gruboœæ 19 cm.
Panele posiadaj¹ kilka warstw.

Elementy zintegrowane wielowarstwowe:
warstwa wierzchnia – p³yta z
tworzywa lub szk³a (najczêœciej
stosowany jest poliwêglan); nadaje
ca³ej strukturze paneli odpornoœæ
mechaniczn¹ i chroni przed wp³ywem czynników atmosferycznych,
a zarazem przepuszcza du¿e iloœci
promieniowania s³onecznego
druga warstwa – p³yta poliwêglanowa maskuj¹ca warstwê
absorbera
ostatnia warstwa czêœci podstawowej panelu – poczerniona warstwa
izolacji wykonana z materia³ów
niepalnych lub samogasn¹cych; w
warstwie izolacji umieszczone s¹
specjalnie zaprojektowane kana³y
umo¿liwiaj¹ce docieranie powietrza
do œciany.

Oddzia³ywanie promieniowania s³onecznego na budynek wyposa¿ony w panele RymSol.

W odró¿nieniu od innych materia³ów budowlanych,
RymSol nie tylko znacznie ogranicza straty ciep³a
z wnêtrza budynku, ale pozwala na pozyskanie
energii z zewn¹trz. Dziêki temu osi¹ga siê
pozytywny bilans energetyczny budynku.

Bilans energetyczny domu
dla rodziny 4-osobowej
kWh/m2a
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Warunki wstêpne i efektywnoœæ
Obok zosta³ przedstawiony schemat dzia³ania
funkcji
grzewczej
paneli
RymSol.
Funkcja ta polega na mo¿liwie sta³ym
utrzymywaniu ciep³ego powietrza przy œcianie
budynku. Aby to umo¿liwiæ panele RymSol
nale¿y instalowaæ na œcianach masywnych,
wykonanych z materia³ów nieizolacyjnych,
maj¹cych mo¿liwoœæ akumulacji ciep³a.
Tylko wówczas œciany spe³ni¹ funkcjê
magazynu ciep³a i œciennego ogrzewania
pomieszczeñ. Iloœæ poch³anianego przez panele
ciep³a zale¿y od natê¿enia nas³onecznienia w
danym regionie geograficznym. W Polsce mo¿e
przewy¿szaæ nawet 2 kWh/m2d, co przy stratach
noc¹ oko³o 0,2 W/m2 daje bardzo korzystny
bilans energetyczny.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Panele s³oneczne RymSol

Ogrzewanie przysz³oœci ju¿ dziœ
dniem – grzej¹

noc¹ – izoluj¹

chroni¹ œrodowisko

MODEL STANDARDOWY

Warstwa zewnêtrzna:
poliwêglan komorowy
lub szk³o
Izolacja:
we³na mineralna
Waga: 17 kg/m2
Absorbcja s³oneczna: do 40%
Izolacyjnoœæ: do 0,2 W/m2K
Dla warunków polskich
zysk s³oneczny netto:
150 kWh/m2a
(dla œciany po³udniowej),
dodatkowo do 100 kWh/m2a
zysku izolacyjnego
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Czynnik transportu ciep³a:
powietrze

Producent: MASA-THERM POLSKA
ul.Czereœniowa 134
02-456 Warszawa

% +48 22 8633094

www.masatherm.pl E-mail: biuro@masatherm.pl
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1. Ramka
2. Poliwêglan komorowy
3. Izolacja RymSol
4. Mur zewnêtrzny

Dystrybutor:

Wysokoœæ – 100 cm
Szerokoœæ – 60 cm
Gruboœæ – 19 cm

Produkt chroniony patentem. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urz¹dzenia bez uprzedzenia i podania przyczyn.
Logo RymSol jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Wszelkie prawa zastrze¿one.

Wymiary: 100 x 60 x 19 cm

