Meer energie, minder ruimte
VirtuHOT Specificatieblad 2021_v2

A product by
Gecertificeerde producten:
VirtuHOT: 011-7S2980 R
VirtuHOT HD: 011-7S2981 R

Meer energie, minder ruimte

Ongekende prestaties in iedere omgeving
>

Verlaagt CO2-uitstoot met 100% hernieuwbare zonnewarmte

>

3 x zoveel CO2-besparing per m2 in vergelijking met PV-panelen

>	Hogere energiedichtheid in vergelijking met thermische zonnepanelen

Compact en eenvoudig te installeren
>

Eenvoudige modulaire montage

>	Geïntegreerde montage met zelfbelasting: Geen dakpenetratie nodig
>

Te plaatsen op elk type dak

>

Laag profiel: 26,5 cm installatiehoogte

Ontworpen voor commerciële schaal
Bij uitstek geschikt voor:
✓

Bedrijven en instellingen

✓

Proceswarmte

✓

Food industrie

✓

Hospitality, leisure & zwembaden
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Ontworpen met de installateur in gedachten.

Lage
installatiekosten

Laag profiel
>

26,5 cm hoogte vanaf dak/gevel

>

Eenvoudige modulaire montage

>

Vereenvoudigt de bouwvergunning

>

Vooraf gemonteerd op dak geplaatst

>

Lage windschering

>

Past in serviceliften

>

Inclusief rekken en manifolds

Te plaatsen op elk type dak

Zelf ballasterend

6 x M8 montagesleuven bieden compatibiliteit met
conventionele klem- en railsystemen

Ingebouwde ballastbakken kunnen met betonnen
blokken worden beladen.

>

Geschikt voor:

>

Geen noodzaak voor dakpenetratie

✓ Verhoogde daken met daknaden

>

Geen extra montage nodig

✓ Trapezoïdale daken

>

Geschikt voor:

✓ Sarnafil daken

✓ Dakvilt

✓ Nicholson fittingen

✓ EPDM-daken

✓ Schuine daken

✓ Rubberen daken

✓ Gevelmontage

✓ Sarnafil daken
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Ongekende prestaties in iedere omgeving

Prestaties van een plat dak
VirtuHOT maximaliseert de energiedichtheid op een plat dak

Optimale schuine stand van het
absorptiesysteem voor een plat dak

Geïntegreerde reflector

CAD

Optimale afstand tussen de buizen
voor een plat dak

Jaarlijks kWh per m2 dakoppervlak (Würzburg bij 50°C)*

Rekening houdend met het werkelijke dakoppervlak
Toonaangevend
PVT-paneel

Rekening houdend met het werkelijke dakoppervlak

0

Als we kijken naar het 'bruto' oppervlak

Als we kijken naar het ‘bruto’ gebied

200

400

Standaardpanelen verspillen ruimte

Geen verspilde ruimte met VirtuHOT

>
>
>

>

PVT-paneel naar de zon gekanteld op A-frames
Onderlinge afstand om zelfschaduw in de winter te voorkomen
Benodigd dakoppervlak is groter dan het bruto oppervlak
van het paneel

k

A-frame
Dakoppervlak

A-frame
Verspilde ruimte

A-frame

25cm

Tot 1
meter
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De absorptieplaten worden in de buizen onder een
optimale hoek gekanteld
De geïntegreerde reflector vangt het zonlicht op in de ruimte
tussen de buizen
Meer energie, minder ruimte

Niet op schaal. Virtu is 26,5 cm hoog, vergeleken
met gekantelde vlakke panelen die tot 1 meter
hoog zijn

Zonlicht opgevangen over
het hele dakoppervlak

*Grafieknotities
>

Alle jaarlijkse kWh-waarden worden berekend met behulp van de industriestandaard Scenocalc-tools, waarbij Würzburg als locatie is genomen, 50°C vloeistoftemperatuur en 0°azimut.

>

De berekening van VirtuHOT kWh gebruikt de parameters van het VirtuHOT Solar Keymark certificaat. De berekening wordt uitgevoerd bij een helling van 0°. Bij de berekening van het
dakoppervlak wordt rekening gehouden met de onderhoudsgangpaden (zie de lay-out op pagina 6).

>

Bij de berekening van het kWh van het vlakke paneel worden parameters gebruikt uit het Viessmann Vitosol 200 FM Solar Keymark-certificaat. Soortgelijke resultaten worden bereikt door
andere panelen die het beste in de klasse zijn. De berekening wordt uitgevoerd bij een helling van 15°, door een helling tussen 0° en 25° te interpoleren. De ruimte tussen panelen wordt
berekend met behulp van de technische handleiding van Viessman - Solar Thermal Systems. De hellingshoek van 15° is gekozen om de beste wisselwerking te produceren tussen de
prestaties van het bruto-oppervlak en het dak.
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Ongekende prestaties in iedere omgeving

Prestaties op een schuin dak
Het zusterproduct VirtuHOT HD is ontworpen voor schuine daken. Er zijn weinig daken
die een optimale hellingshoek hebben voor zonnecollectoren. VirtuHOT HD
is wendbaar genoeg om absorbers naar de zon te kantelen, waardoor een optimale
prestatie op ieder schuin dak gerealiseerd wordt.

De hoek van de absorbers kan afhankelijk van
de dakhelling aangepast worden om voor een
maximale absorptie van zonlicht te zorgen

Effectievere oplossing voor schuine daken

Jaarlijkse kWh per m2 dakoppervlak (Würzburg bij 50°C)

Als we kijken naar
het 'bruto' oppervlak

Rekening houdend met het werkelijke dakoppervlak
Vlak paneel bij een
optimale helling (35°)

Rekening houdend met het werkelijke dakoppervlak

Vlak paneel bij een nietoptimale helling (15°)

200
Rekening houdend met het werkelijke dakoppervlak
0

Als we kijken naar het 'bruto' oppervlak

400

600

Als we kijken naar het 'bruto' oppervlak

In sommige gevallen kan VirtuHOT (zie vorige pagina)
ook op hellende daken gebruikt worden.

Vlak paneel: geen optimale helling

Virtu: Altijd optimaal

*Grafieknotities
>

Alle jaarlijkse kWh-waarden worden berekend met behulp van de industriestandaard Scenocalc-tools, waarbij Würzburg als locatie is genomen, 50°C vloeistoftemperatuur en 0°
azimut.

>

VirtuHOT HD kWh-nummers worden rechtstreeks overgenomen uit het VirtuHOT HD Solar Keymark-certificaat, omdat de absorbers aangepast kunnen worden om een optimaal resultaat
te verkrijgen op iedere dakhelling tussen 15° en 45°. Bij de berekening van het dakoppervlak wordt rekening gehouden met de onderhoudsgangpaden (zie de lay-out op pagina 6).

>

Bij de berekening van het kWh van het vlakke paneel worden parameters gebruikt uit het Viessmann Vitosol 200 FM Solar Keymark-certificaat. Soortgelijke resultaten worden
bereikt door andere panelen die het beste in de klasse zijn. Waarden voor een helling van 35° worden rechtstreeks overgenomen uit het Solar Keymark-certificaat. Waarden bij een
helling van 15° worden berekend met behulp van Scenocalc, waarbij een helling tussen 0° en 25° wordt geïnterpoleerd. Voor de berekening van het dakoppervlak wordt uitgegaan
van een vergelijkbare speling als VirtuHOT HD .
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Ongekende prestaties in iedere omgeving

Verticale gevelprestaties
Heeft u er ooit aan gedacht om uw gevel te gebruiken om zonne-energie te produceren, terwijl
u tegelijkertijd een unieke architectonische eigenschap introduceert en u uw klimaat gerelateerde ambities
laat zien? Het unieke ontwerp van VirtuHOT betekent dat er bijna net zoveel energie genereerd wordt op een
zuidgevel als op een dak.

reflectoren verhogen
de productie in de winter

absorbers die naar
de zon zijn gericht

Jaarlijks kWh per m2 geveloppervlak (Würzburg bij 50°C)*

Rekening houdend met het werkelijke geveloppervlak
Toonaangevend
PVT-paneel

Rekening houdend met het werkelijke geveloppervlak

0

PVT-panelen zijn zowel
in de zomer als in de winter niet optimaal

Als we kijken naar het
'bruto' oppervlak

200

Als we kijken naar het
'bruto' oppervlak

400

Virtu: Absorbers naar boven gekanteld voor
optimale zomerprestaties

Virtu: Reflectoren zorgen voor een
beter winterresultaat

26,5cm

*Grafieknotities
>

Alle jaarlijkse kWh-waarden worden berekend met behulp van de industriestandaard Scenocalc-tools, waarbij Würzburg als locatie is genomen, 50°C vloeistoftemperatuur en 0°
azimut.

>

De berekening van VirtuHOT kWh gebruikt de parameters van het VirtuHOT Solar Keymark certificaat. De berekening wordt uitgevoerd bij een helling van 90°. De IAMs zijn omgedraaid
om rekening te kunnen houden met de oriëntatie van de collector op de gevel. Bij de berekening van het geveloppervlak wordt rekening gehouden met de onderhoudsgangpaden
(zie de lay-out op pagina 6).

>

Bij de berekening van het kWh van het vlakke paneel worden parameters gebruikt uit het Viessmann Vitosol 200 FM Solar Keymark-certificaat. Soortgelijke resultaten worden
bereikt door andere panelen die het beste in de klasse zijn.
De berekening wordt uitgevoerd bij een helling van 90°. Voor de berekening van het dakoppervlak wordt uitgegaan van een vergelijkbare speling als Virtu HOT .
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Ongekende prestaties in iedere omgeving

Inclusief geïntegreerde reflector. Geschikt voor:
>

Platte daken

>

Verticale gevels

>

Daken met een lage schuine kap (< 15° tilt)

>

Geïnstalleerd in sets van 5 buizen

>

Sets die aan elkaar zijn gekoppeld om een rij van elke
grootte te kunnen vormen

>

Kan geconfigureerd worden met manifolds aan de
linker- of rechterkant

1500 breedte van 5
buizen en reflectoren

1500 breedte van 5 buizen en reflectoren

(10040)

2260 lengte
(buis en manifolds)

250

2260 lengte
(buis en manifolds)

500

250

2165 'bruto' lengte

Buizen met een hogere dichtheid zonder reflector. Geschikt voor:
Schuine daken

>

Platte daken op zeer lage breedtegraden (< 30 ° van de evenaar)

>

Geïnstalleerd in sets van 5 buizen

>

Sets die aan elkaar zijn gekoppeld om een rij van elke grootte te
kunnen vormen

>

Kan geconfigureerd worden met manifolds aan
de linker- of rechterkant

1100 breedte van 5 buizen

1100 breedte van 5 buizen

1100 breedte van 5
buizen

>

(10040)
2260 lengte
(buis en manifolds)

250

2260 lengte
(buis en manifolds)

500

250

265

2165 'bruto' lengte
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Ongekende prestaties in iedere omgeving

Моdel

VirtuHOT

VirtuHOT HD

AFMETINGEN ENKELE BUIS (zie tekening op vorige pagina)
Bruto lengte

2165 mm

2165 mm

Bruto breedte (enkele buis)

300 mm

220 mm

Bruto hoogte

265 mm

265 mm

Absorptieoppervlak

0,324 m2

0,324 m2

Diafragmagebied

0,64 m2

0,36 m2

Bruto oppervlak

0,65 m2

0,47 m2

Dakoppervlak in gebruik
(incl. manifold en servicegang)

0,75 m2

0,55 m2

Totaal nat gewicht (zonder ballast)

19,3 kg

14,6 kg

Gemiddelde dakbelasting (zonder ballast)

25,7 kg/m2

26,4 kg/m2

Extra ballast

Per buis kan maximaal 21,7 kg (7 x 3,1 kg) ballastblokken worden toegevoegd. Kies voor extra ballast op basis
van windbelastingsberekeningen.

Hoeken van de absorptieplaat

35°

Verstelbaar: 20°, 0° of -20°

SET VAN 5 AANGESLOTEN BUIZEN AFMETINGEN (zie tekening op vorige pagina)
Bruto breedte

1500 mm

1100 mm

WARMTEAFGIFTE VAN ENKELE BUIS (zie thermische parameters op de volgende pagina)
Piek thermische output

400 W

290 W

Stagnatietemperatuur

260°C

260°C

MATERIALEN EN MONTAGE (hetzelfde voor VirtuHOT en VirtuHOT HD)
Absorptieplaat

Aluminium/koper

Leidingen en verdeelstukken

Koper

Glas

Borosilicaat 3,3 mm

Frame

Aluminium

Montagesleuven

6 x M8-sleuven per set van 5 buizen

HYDRONISCHE WERKING EN AANSLUITINGEN (hetzelfde voor VirtuHOT en VirtuHOT HD)

DRUKVAL PER BUIS (hetzelfde voor VirtuHOT en VirtuHOT HD)

Debietbereik

0,1-1 l/min

Debiet (l/min)

Drukval (mbar)

Maximum druk

6 bar

0,1

3

Temperatuurbereik van de vloeistofuitlaat

10 – 90 (℃)

0,2

6

Vloeistof voor warmteoverdracht

Water-glycoloplossing

0,4

12

Vloeistofvolume (enkele buis)

150ml

0,6

19

Vloeistofvolume (set van 5 buizen
met verdeelstukken)

1,7l

0,8

25

1

31

Diameter manifold (extern)

22 mm

Aansluitingen verdeelstukken

DN16 mannelijk (3/4'' platte kant met
schroefdraad)
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Jaarlijkse prestaties op de standaardlocaties van Solar Keymark
ATHENE

Vloeistoftemperatuur

25°C

50°C

DAVOS
75°C

STOCKHOLM

WÜRZBURG

25°C

50°C

75°C

25°C

50°C

75°C

25°C

50°C

75°C

208

Plat dak (0° helling) - VirtuHOT

1

KWh per buis

567

474

381

439

355

277

314

244

183

353

277

kWh per m2 bruto oppervlak

857

717

575

675

547

426

484

375

281

544

426

320

Jaarlijkse efficiëntie (%)

54%

45%

36%

50%

41%

32%

49%

38%

29%

50%

39%

29%

171

Schuin dak (helling van 15° - 45°, zuidzijde) - VirtuHOT HD

2

KWh per buis

492

391

295

417

326

245

300

224

159

325

243

kWh per m2 bruto oppervlak

1047

832

628

887

694

521

639

476

338

691

516

365

Jaarlijkse efficiëntie (%)

59%

47%

36%

55%

43%

32%

56%

42%

30%

56%

42%

30%

260

287

223

170

283

216

160

Verticale gevel (90° helling, zuidzijde) - VirtuHOT

3

KWh per buis

389

304

226

405

328

kWh per m bruto oppervlak

598

467

348

623

505

400

441

344

261

436

332

246

Jaarlijkse efficiëntie (%)

55%

43%

32%

51%

41%

33%

51%

40%

30%

50%

38%

28%

2

Tabel opmerking:
1.

Berekend met behulp van de industriestandaard Scenocalc-tool, uitgaande van de invoerparameters van het gegevensblad van VirtuHOT Solar Keymark

2.

De waarden zijn rechtstreeks afkomstig van het gegevensblad VirtuHOT HD Solar Keymark

3.

Berekend met behulp van de industriestandaard Scenocalc-tool, uitgaande van de invoerparameters van het VirtuHOT Solar Keymark certificaat.
IAMs zijn geïnverteerd om rekening te houden met de oriëntatie van de collector.

Richtlijnen voor berekeningen voor bouwvoorschriften/naleving, bijvoorbeeld SBEM, FSAP, LEED
SBEM-berekeningen moeten de waarden van de Solar Keymark volgen en 12975-2
(onderstaande tabel) gebruiken. De hoek moet ingesteld worden op de helling van het dak.

Gebied
Zero-loss efficiëntie (η0)
Eerste-ordecoëfficiënt (a1)
Tweede-ordecoëfficiënt (a2)
Incidentiehoek modificatie-element
(Incidence angle modifier/IAM)

0,65 m2 per buis

0,47 m2 per buis

0,39

0,56

1,3 W/(m K)

2,06 W/(m2K)

2

0,006 W/(m K )

0,007 W/(m2K2)

1,8

1,46

2

2

FSAP-berekeningen moet een gecorrigeerde zero-loss efficiëntie gebruikt worden
om rekening te houden met het feit dat VirtuHOT getest is onder een invalshoek
van de zon die niet loodrecht op het absorptiesysteem staat (tabel hieronder).
De gecorrigeerde zero-loss efficiëntie is berekend als η0 x IAM (35) x cos(35)
voor VirtuHOT, en η0 x IAM (20) x cos(20) voor VirtuHOT HD.
De hoek moet ingesteld worden op 35° voor platte daken, de hellingshoek van het
dak voor schuine daken en op 55° voor verticale gevels

Gebied
Zero-loss efficiëntie (η0)
Eerste-ordecoëfficiënt (a1)

0,65 m2 per buis

0,47 m2 per buis

0,582

0,605

1,3 W/(m2K)

2,06 W/(m2K)

Handleiding voor het invoeren van VirtuHOT in simulatiesoftware, bijvoorbeeld: Polysun, Tsol, EnergyPro en Scenecalc
Wanneer u meer geavanceerde simulatiesoftware gebruikt, moet u de volledige
parameterset uit de Solar Keymark-gegevensbladen van VirtuHOT of VirtuHOT HD
gebruiken en rekening houden met de volledige IAM. De schuine stand van
het paneel moet ingesteld worden op de helling van het dak. Bij verticale
gevels wordt het paneel 180 graden gedraaid.
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