Gjennestad gartnerskole

Solfangerpanel bidrar til å dekke behovet for varmt vann
Behovet for varmtvann

Gjennestad gartnerskole har et stort behov for varmt vann til dusj,
vasking, matlaging osv. Dette kalles tappevann. Årlig brukes det 160
000 kWh på å skaffe dette varmtvannet. Fram til nå er det benyttet
elektrisitet og noe propangass (LPG) til oppvarming av tappevannet.

Energiproduksjonen i solfangeren
Årlig beregnet produksjon

67 000 kWh

Kapasitet målt som effekt

Inntil 1000 W / m2 en optimal soldag

Virkningsgraden

Mer enn 60 %

Klimagassregnskapet

Solenergi er rein energi uten klimagasskonsekvenser. En tilsvarende
energimengde basert på importert elektrisitet fra EU ville gitt et klimagassutslipp på 23,5 tonn CO2.

Fakta om anlegget
Solfanger

168 m2 montert på sørvestvendt tak (noe skygget)

Energiopptak

350-500 kWh / m2 / år

Varmedistribusjon

Reint vann sirkulerer til/ fra lagertank

Lagertank

20 m3

Vanntemperatur

- returvann (fra panelet) max 90°C i kortere perioder
- turvann (til panelet) min 10°C
- i lagertanken er det inntil 80°C

Tappevann

Kan varmeveksles opp til 80°C.
Evt. ettervarmes i bereder

Økonomien i tiltaket
Solfanger, tank, rør og styringsenheter

250 000 kr

Kalkulasjonsrente

7%

Nedbetalingstid

20 år

Pris pr kWh

19 øre/kWh

Kilde: Norsk Solfangerproduksjon AS
kWh-prisen omfatter driftsutgifter og avskriving av investeringer.
Solenergien er gratis.

Leverandører
Type
Prosjektering
Solfangerpanel

Norsk Solfangerproduksjon AS
ASV Solar

Varmeveksler, tappevann
Styringssystem

Leverandør
Norsk Solfangerproduksjon AS
Norsk Solfangerproduksjon AS

DeltaSol BS

Resol

Fanger solvarmen fra taket
Rektor Ingrid Marie Eidsten fra Gjennestad gartnerskole har skjønt det.
– Vi skal tenke miljø, lover hun, og lar solfanger Torkel Åsen fra ASV Solar
montere 168 kvadratmeter solfangere på taket.
– Vi er tradisjonelt opptatt av energikilder og
miljøvennlige løsninger, sier rektor Eidsten.
Om skolen i første omgang vil spare penger på
investeringen, vet hun ikke.
– Dette gjør vi for å varme opp eget vann, og etter et års
drift ser vi effekten i kroner og ører. Men vi ønsker å være
framtidsrettet som skole, og skape gode holdninger blant
elevene våre, sier hun.
Og Torkel Åsen mener tida er moden for å se på solenergi
som en allmenn energikilde.
– Den aktive solfangeren ASV har fem store fortrinn; pris,
design, få komponenter, lang levetid og enkel installasjon.
Det er nøkkelen til suksess, mener han.
At energisparing er satt på dagsorden gjennom
miljøbevegelser verden over, gjør Åsens produkt
trendsettende.
Gjennestad gartnerskoles bygningsintegrerte solfangere
vil dekke rundt 30 prosent av varmtvannsbehovet.

– Regner du en gjennomsnittspris på 90 øre per kWh
strøm de neste 20 årene, vil skolen spare 1,5 millioner i
strømutgifter, tror Åsen.
Han ser for seg å utnytte solenergien langt mer enn til
tappevann. Også på Gjennestad.
Slik han har gjort i sitt eget hus. Her monterte han sitt
første ASV Solar-anlegg i 2004. Solfangerarealet er på
22 kvadratmeter, og er tilknyttet et varmelager på hele
6.000 liter. Vannet i varmelageret blir pumpet inn i en
veggmontert varmespreder som er termostatstyrt.
Og når sola pøser varme inn i huset de varmeste
sommermånedene;
– Da kan jeg lett svitsje over på kaldtank, og bruke
anlegget til avkjøling. Gleden er å greie seg med mindre
strøm, avslutter mannen som har gjort butikk av å fange
sola.
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