PRIPRAVLJAMO NOVO IZDAJO!
POŠTNINA PLAČANA
pri pošti 1112 Ljubljana

OSNOVE UPORABE SOLARNIH
TOPLOTNIH IN FOTONAPETOSTNIH
SISTEMOV

PREJME
• naročite knjigo v prednaročilu
• oglašujte po izjemno ugodnih pogojih
• sodelujte poleg oglasa tudi s člankom
(primer uporabe solarnega toplotnega in/ali
fotonapetostnega sistema v praksi)
• pripravite se za prihodnost na pravi način
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OSNOVE UPORABE SOLARNIH TOPLOTNIH IN FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV

NEPREKLICNO NAROČAM KNJIGO

(v kvadratek vpišite število naročenih knjig)

OSNOVE UPORABE SOLARNIH TOPLOTNIH IN FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV

po ceni v predplačilu 50 EUR

(cena že vsebuje DDV in stroške poštnine)

PREDSTAVITVENA OBJAVA V KNJIGI

Naročam objavo na eni (1) barvni strani formata B5, v komercialni prilogi knjige po ceni
350 EUR. V ceno predstavitve je vključen tudi brezplačen izvod knjige.

Naročam objavo na dveh (2) barvnih straneh formata B5, v komercialni prilogi knjige
po ceni 600 EUR. V ceno predstavitve je vključen tudi brezplačen izvod knjige.

Naročam objavo članka - primer uporabe solarnega toplotnega in/ali fotonapetostnega
sistema v praksi, na do devet (9) barvnih straneh in predstavitveno objavo na eni (1)
barvni strani formata B5 v poglavju »Solarni toplotni in fotonapetostni sistemi v praksi«
po ceni 800 EUR. V ceno predstavitve sta vključena tudi dva brezplačna izvoda knjige.

(cene predstavitve ne vključujejo DDV)

Prosimo Vas, da nam materiale, potrebne za izdelavo komercialne priloge
(oglas B5 = 164 x 234 mm) in članek, pošljete najkasneje do 24. februarja 2012.

• številni primeri uporabe in idejne rešitve solarnih
toplotnih in fotonapetostnih sistemov vodilnih
evropskih in tudi domačih proizvajalcev

Izdaja strokovne knjige OSNOVE
UPORABE SOLARNIH TOPLOTNIH IN
FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV je
predvidena v mesecu marcu 2012

TISKOVINA

Izpolnjen kupon prosim pošljite po: pošti,
E-pošti ali faksu. Hvala!

Po velikem uspehu izdaje knjige Praktična uporaba toplotnih črpalk (izšla je leta 2009) in tudi vse večji uporabi
teh naprav v razvitih evropskih deželah smo se odločili
za prvo knjigo v Sloveniji, ki bo v celoti obravnavala rabo
sončne energije, ki jo mnogi imenujejo alternativna oskrba z energijo prihodnosti.
Zaradi vse večje priljubljenosti rabe obnovljivih virov
energije bo prvi del knjige zajemal rabo sončne energije kot vira toplote za sisteme sanitarne tople vode, gretje bazenske vode, ogrevanje prostorov: gospodinjstev,
stanovanj, poslovnih, javnih ter turističnih in gostinskih
objektov. V nadaljevanju pa bo drugi del knjige obravnaval možnosti izkoriščanja sončne energije za proizvodnjo
in oskrbo z električno energijo avtonomnih (samostojnih)
in omrežnih fotonapetostnih sistemov s povezavo na javno elektroenergetsko omrežje.
Ker nova knjiga obravnava rabo sončne energije v celoti,
bo koristila vsem, ki se s sistemi ogrevanja in pridobivanja
električne energije srečujejo pri vsakodnevnem delu: projektantom, inštalaterjem, serviserjem, trgovcem z opremo
in napravami, prav tako pa bo uporabna za vse tiste, ki se
zanimajo za uporabo obnovljivih virov in novih tehničnih
rešitev v oskrbi z energijo. Knjigo priporočamo tudi vsem,
ki so se šele začeli ukvarjati s področjem tehnike ogrevanja, priprave sanitarne tople vode in pridobivanja električne energije s pomočjo sonca.
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Fotonapetostni moduli
• vezava, osnovne značilnosti in solarni generator

Sprejemniki sončne energije
• razdelitev SSE in deli SSE: absorber, ohišje in pokrov

Financiranje naložbe in izračuni ekonomske upravičenosti
• ukrepi in nepovratna sredstva, struktura investicije in analiza stroškov, ekonomika
projekta izgradnje fotonapetostne elektrarne

7. FOTONAPETOSTNI SISTEMI

Upravljanje fotonapetostnih elektrarn
• deklaracija za proizvodno napravo, upravljavci energetskih naprav, obratovanje in
vzdrževanje fotonapetostnih elektrarn

Polja sprejemnikov sončne energije
• vezava SSE in dimenzioniranje polj SSE
Solarni hranilniki
• osnovne lastnosti, izvedba solarnih hranilnikov in toplotna izolacija
solarnih hranilnikov

Delitev in osnovne značilnosti fotonapetostnih sistemov
Oprema fotonapetostnih sistemov
• baterije, regulatorji polnjenja, razsmerniki in ostala oprema
Avtonomni fotonapetostni sistemi
• osnove izvedbe, dimenzioniranje in izvajanje avtonomnih fotonapetostnih sistemov

Razvoj fotonapetostnih elektrarn
• razširjenost in struktura fotonapetostnih elektrarn, trajnostni razvoj fotonapetostnih
elektrarn

Omrežni fotonapetostni sistemi
• osnove izvedbe, dimenzioniranje in izvajanje omrežnih fotonapetostnih sistemov

10. FOTONAPETOSTNI SISTEMI V PRAKSI

Cevni razvod solarnega sistema
• cevovodi, dimenzioniranje cevnega razvoda in solarni medij

8. PREDPISI O SPODBUDAH UPORABE FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV

Varnostna, regulacija in ostala oprema solarnih sistemov
• ekspanzijske posode, varnostna, merilna in zaporna oprema, obtočne
črpalke za solarne sisteme, prenosniki toplote, tipala temperature in
regulacija temperature

Fotonapetostni sistemi v Sloveniji
• predstavljene so nekatere fotonapetostne elektrarne v Sloveniji

Zakonodajni dokumenti o OVE v Sloveniji
• Energetski zakon, energetsko dovoljenje in specifična dovoljenja

Zakonodaja o OVE in smernice EU

www.

Proizvodnja električne energije in okoljski prihranki
• obratovalni parametri, analize proizvodnih učinkov in okoljski prihranki

Solarni toplotni sistemi

Osnovne veličine, ki opisujejo solarne sprejemnike sončne energije
• učinkovitost, toplotne izgube in temperatura mirovanja

žig

Monitoring fotonapetostne elektrarne

Največji fotonapetostni sistemi na svetu

11. SOLARNI TOPLOTNI SISTEMI V PRAKSI

E-pošta:

Fotonapetostne celice
• načela delovanja, osnovne značilnosti in vrste fotonapetostnih celic: iz kristalnega silicija,
tankoslojne, hibridne in nanostrukturne

Zasnova in proces projekta za postavitev sončne elektrarne do 1 MW moči
• projekt izgradnje, tehnični elementi fotonapetostne elektrarne in sistemski nadzor,
nizkonapetostni distribucijski priključek in vključitev v distribucijsko omrežje

faks

3. OSNOVNI DELI SOLARNIH TOPLOTNIH SISTEMOV

Fotonapetostni pojav

Analiza sončnega obsevanja na potencialni lokaciji za sončno elektrarno

tel.

Pretvorba sončne energije v toploto
• absorbcija in emisija

6. FOTONAPETOSTNE CELICE IN MODULI

9. INŽENIRING NALOŽB FOTONAPETOSTNIH ELEKTRARN

ulica in hišna številka oz. P.P.

Sončno sevanje
• splošno o sončnem sevanju, sončno sevanje na ploskve na zemlji,
povprečno trajanje sončnega obsevanja v Sloveniji in mesečne vsote
trajanja sončnega obsevanja v slovenskih mestih

Solarni toplotni sistemi za ogrevanje bazenske vode z absorberji
• opisane so: osnovne izvedbe absorberjev, dimenzioniranje absorberja, orientacija in
postavitev absorberja ter regulacija solarnih sistemov za ogrevanje bazenske vode z
absorberji

poštna številka, kraj

Sonce

Osnovne značilnosti in izvedbe solarnih sistemov za ogrevanje bazenske vode
• z absorberji in običajnimi SSE

Politika spodbud za proizvodnjo električne energije in fotonapetostnih elektrarn
• podporna shema in nova metodologija določanja referenčnih stroškov, struktura
odkupne cene električne energije in analiza cenovnih gibanj za zagotovljen odkup
električne energije

NASLOV

2. SONCE KOT VIR ENERGIJE

5. SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE BAZENSKE VODE

Tarifni sistem
• osnove in cene posameznih vrst energije

Delovno mesto

Električne osnove
• električni tok, pomembnejši elementi tokovnega kroga, električno delo in
moč ter zaščita pred električnim udarom

Puščanje v pogon in vzdrževanje solarnih toplotnih sistemov

Naziv

Meteorološke osnove
• klimatske značilnosti Slovenije, zimske projektne temperature, število
ogrevalnih dni in klimatski podatki

EMŠO

Postavitev sprejemnika sončne energije
• varnostni napotki za postavitev SSE, osnovni načini postavitve SSE, orientacija in nagib
SSE ter zaščita SSE pred udarom strele

IME IN PRIIMEK NAROČNIKA

Osnovne lastnosti snovi v sistemih ogrevanja in hlajenja
• voda in glikolne zmesi

Primeri najpogostejših solarnih toplotnih sistemov za pripravo sanitarne tople vode
• različne izvedbe s slojevitim hranilnikom

Osnovna dejavnost

Dimenzioniranje solarnih toplotnih sistemov za pripravo sanitarne tople vode
• izračun: letne toplote, stopnje pokrivanja in prostornine hranilnika

MŠ

Osnovne termodinamične veličine in procesi
• masa, prostornina, tok, tlak, temperatura, toplotno raztezanje snovi,
energija, toplota, specifična toplota, moč, toplotni tok, entalpija, entropija,
eksergija, anergija in prenos toplote

Tehnična zakonodaja in pogoji za izvedbo projekta
• pridobitev elektroenergetskih, tehničnih in ostalih pogojev za priključitev proizvodnje
naprave na distribucijsko omrežje, idejna zasnova s projektom in študijem izvedljivosti,
kdaj se rabi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dokazilo o razpolaganju
z zemljiščem, strokovno usposabljanje za upravljanje energetskih naprav, postopki
za izgradnjo proizvodne naprave, pogodba o odstopu do distribucijskega omrežja
in prodaji električne energije, tehnični pregled in priključitev proizvode naprave v
obratovanje, pridobitev deklaracije za proizvodnjo in potrdilo o izvoru električne
energije

Id. št. SI

4. SOLARNI TOPLOTNI SISTEMI ZA PRIPRAVO SANITARNE TOPLE VODE IN PODPORO
SISTEMU OGREVANJA

NAZIV PODJETJA

1. TERMODINAMIČNE, FIZIKALNE, METEOROLOŠKE IN
ELEKTROTEHNIŠKE OSNOVE

datum in podpis

Iz vsebine povzemamo naslove posameznih poglavij:

