Wyniki symulacji komputerowej programu TSOL
Słownik niemiecko-polski oraz komentarz do wyników
Termin

Tłumaczenie

Ergebnisse der Jahressimulation
Einstrahlung Kollektorfläche

Wyniki symulacji całorocznej
Napromieniowanie na powierzchnię
kolektorów

Abgegebene Energie Kollektoren
Abgegebene Energie Kollektorkreis

Energia uzyskana z kolektorów
Energia uzyskana z obiegu kolektorów

Energielieferung Trinkwarmwassererwärmung

Zapotrzebowanie energii dla podgrzewu cieplej wody użytkowej
Zapotrzebowanie energii dla podWartość roczna
grzewu wody basenowej
Zapotrzebowanie energii dla ogrzeWartość roczna
wania budynku
Energia z instalacji solarnej w ciepłej
wodzie użytkowej
Energia z instalacji solarnej w wodzie
basenowej
Energia z instalacji solarnej w ciepłej
w ogrzewaniu budynku
Doprowadzona dodatkowa energia
Energia uzupełniająca z właściwego
źródła ciepła (kotłownia, węzeł cieplny)
Oszczędność paliwa (gazu ziemnego, Wartość roczna
płynnego, oleju, itd.)
Zmniejszenie emisji CO2
W skali roku
Stopień pokrycia potrzeb energii dla
W skali roku
ciepłej wody użytkowej
Stopień pokrycia potrzeb energii dla
W skali roku
wody basenowej
Stopień pokrycia potrzeb energii dla
W skali roku
ogrzewania budynku
Stopień pokrycia potrzeb energii dla
W skali roku
łącznych potrzeb
Sprawność systemu
Dotyczy całej instalacji solarnej, z
uwzględnieniem wszelkich strat ciepła
(m.in. kolektory, orurowanie, podgrzewacz, itp.)
Dane projektowe
Miejsce inwestycji
Stacja meteorologiczna
Przyjmowana jako najbliższa od miejsca inwestycji
Suma rocznego całkowitego naproW miejscu stacji meteorologicznej
mieniowania powierzchni
Szerokość, długość geograficzna
Dotyczy położenia stacji meteorologicznej

Energielieferung Schimmbad
Energielieferung Heiwärme
Energie Solarsystem an Warmwasser
Energie Solarsystem an Schwimmbad
Energie Solarsystem an Heiwärme
Zugeführte Energie Zusatzheizung
Einsparung Erdgas (Öl,
Vermiedene CO2-Emissionen
Deckungsanteil Warmwasser
Deckungsanteil Schwimmbad
Deckungsanteil Heiwärme
Deckungsanteil gesamt
Systemnutzungsgrad

Projektdaten
Standort
Wetterdatensatz
Jahressumme Globalstrahlung
Breitengrad, Langengrad
Vorgaben
Trinkwarmwasser
Tagesverbrauch
Solltemperatur
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Komentarz
Wartość roczna całkowita (MWh) oraz
odniesiona do 1m2 kolektora słonecznego (kWh/m2)
j.w.
Wartość roczna – po odjęciu strat ciepła w obiegu kolektorów (przewody
rozprowadzające) - całkowita (MWh)
oraz odniesiona do 1m2 kolektora słonecznego (kWh/m2)
Wartość roczna

Ciepła woda użytkowa
Zapotrzebowanie dzienne
Temperatura żądana
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Lastprofil (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, ...)

Profil rozbioru ciepłej wody użytkowej

Charakter dziennego, tygodniowego i
rocznego rozbioru wody użytkowej
przyjmowany przez program i uzależniony od typu budynku

Kaltwassertemperatur

Temperatura wody zimnej

Hallenbad
Freibad
Beckenfläche
Nachheizung

Basen kryty
Basen otwarty
Powierzchnia lustra wody w basenie
Dogrzew

W lutym przyjmowana jako 8°C, w
sierpniu jako 12°C
- w zamkniętej hali
- na zewnątrz

Heizung
Normgebäudewärmestrombedarf

Ogrzewanie
Normatywne zapotrzebowanie energii
budynku
Normatywna temperatura zewnętrzna
Temperatury robocze obiegu wysokotemperaturowego
Temperatury robocze obiegu niskotemperaturowego
Elementy instalacji
Obieg kolektorów słonecznych
Producent, typ
Liczba
Łączna powierzchnia brutto kolektorów
Łączna powierzchnia czynna absorberów
Kąt nachylenia do poziomu
Azymut

Normaussentemperatur
Auslegungstemperaturen HT
Auslegungstemperaturen NT
Anlagenkomponenten
Kollektorkreis
Hersteller, Typ
Anzahl
Gesamtbruttofläche
Gesamtbezugsfläche
Aufstellwinkel
Azimut
Bivalenter WW-Bereitschaftsspeicher
Solar beheizter WW-Speicher
Pufferspeicher
Kombispeicher (interner WT)
Volumen
Zusatzheizung
Nennleistung
Anteil der Solarenergie am Energieverbrauch
Solarenergie
Gesamtenergieverbrauch
Tägliche Maximaltemperaturen im Kollektor
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Dogrzewanie wody basenowej z innego źródła ciepła niż kolektory

Z reguły temperatura zasilania/powrotu dla obiegu grzejnikowego
Z reguły temperatura zasilania/powrotu dla obiegu podłogowego

Jako odchyłka od kierunku południowego

Podgrzewacz biwalentny ciepłej wody
Podgrzewacz wody użytkowej ogrzewany z instalacji solarnej
Zbiornik buforowy
Podgrzewacz uniwersalny (z wewnętrznym wymiennikiem ciepła)
Objętość
Dodatkowy podgrzew
Wydajność znamionowa
Udział energii solarnej w zapotrzebowaniu energii
Energia z instalacji solarnej
Zapotrzebowanie łączne energii
Dzienne maksymalne temperatury w
kolektorach
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