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Energilösning för skogs och lantbruksfastigheter i Skandinavien.
Sverige har ett stort antal lantgårdar där många
bor året runt. Dessa har ofta en aktiv ägare som
driver en verksamhet av något slag och är rätt
händig och aktiv i sitt arbete. Alla dessa gårdar
behöver en hel del energi varav en del rätt mycket
då de är stora + äldre hus och verksamhet som
behöver energi av olika slag. Många ligger avsides
och har inte alltid helt pålitlig el när det snöar och
blåser för mycket. Elen är också en stor kostnad
som är bra att reducera om det är möjligt.
De flesta av dessa fastigheter har tillgång till skog
och därmed billig ved. Detta ger då flexibilitet och
medger bra lösningar för el och värme.
Vi ger i detta dokument en beskrivning om hur det
är möjligt att spara på energikostnaden och till och
med klippa elkabeln och bli 100% självständig.
Solenergi med solpaneler och solfångare.
Solpanelerna har blivit klart bättre de
sista åren och de har sjunkit kraftigt i
pris. Numera har vi paneler som ger
betydligt mer en en lite mulen och
disig dag och i skymning än tidigare.
Den nya tekniken kallas a-silicon
tunnfilm eller CIGS paneler som är 2
olika sätt att få klart bättre paneler än
tidigare. Dessa är bra i prishänseende per levererad KWH och
har en laminerad och härdad 2 glas teknik som gör att de håller klart längre. Våra
paneler har ej plastfilm på baksidan. Denna design ger klart längre livslängd och
det anses klara över 40 års livslängd. En modell har 30 års garanti ( Tysk panel )

Tunnfilms paneler ger
klart mer el vid ej
perfekt sol och
skillnaden är mellan 10-30% jämfört med paneler som är testade på samma sätt. En 250 W vanlig kristallin
panel ger då lika mycket el som en 220 W tunnfilms panel i de flesta fall. Detta kan styrkas med
laboratoriemätningar. Dessa dåliga dagar är de dagar som är mest viktiga. I strålande sol räcker alltid elen
till men en höst eller vinterdag är allt satt på sin spets. Då behövs de extra ca 30% som våra paneler ger.
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Utseendet skiljer mot de äldre modellerna och nästan
alla tycker en blanksvarta ej fläckig yta har en hel del
fördelar.
Panelerna har högblankt glas och inte knottrig yta. Detta
gör att snön glider av taket mycket lättare och regnet
tvättar rent mycket bättre.
Klarglaset är härdat och mycket starkt och man kan gå
på taket med gummisula på skorna.
Panelerna sätts fast med gummi klädda klampor som är
diskreta. Se bilden till höger.
Montagesystem. Vi har flera olika montagesystem för
solpanelerna för olika tak. betongtegel, lertegel . plåttak , korrugerat eller tjärat papptak.
Panelerna kan givetvis monteras på marken om
det är bättre och då har vi flera smarta montage.
En version har hög placering så det blir t.ex
parkering under panelerna. Det finns en så
kallad tracker där panelerna mekaniskt följer
solen. Denna lösning ger ca 25% mer energi ur
panelerna då de alltid pekar rätt på solen. Vi har
ett antal varianter på denna lösning.
Specialtak med solpaneler.
Vi har några specialare som
fungerar som tak och har sina
för och nackdelar. De kan vara
mycket snygga och passa bra
men kostar som alltid en del
extra. Bilderna visar en del av
dessa alternativ kort.
Soltegel pannor likt vanliga
pannor men med solceller
inplastade i tegelpannorna som
är av glasfiber. Effekt ca 8 W
per panna. Se separata datablad

Solskiffer där
solpanelerna är platta
och liknar takskiffer. Finns från 20W / panna till 150 W /
panna och är mycket lätt att lägga.
Solmembran med flexible panel som klistras med asfalt
på ett plåttak eller ett papptak. 20 års garanti och lättlagat
till en vettig kostnad.
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Stirling ved panna / stirling pelletspanna. Denna är en
nyckelkomponent rom man skall klara åter runt utan externt när. Rent
praktiskt så klarar solen som regel ca 9 månader per år men Oktober och
Januari räcker inte och december är klart sämst.
Lösningen kan då vara en Stirling panna som har en inbyggd Stirling
generator som ger el och varmvatten. Denna finns i 3 utföranden.
* Ved eldad med vedmagasin
* Pellets eldad
* Gas eldad för gasdrift ( Biogas / naturgas mm )
Samtliga har en Stirling generator inbyggd som ger ca 1-2 KW i max effekt
och vid praktisk användning ca 18-20 KWH / dygn. Utöver detta ger de ca
10 KW varmvatten / 60-70C att användas som värme i huset.
Stirling enheten är hermetiskt förseglad och har ca 10 års service intervall.
Används den 3 månader / år så klarar det betydligt längre service intervall.
Hela enheten har en enda rörlig del och är av oscillerande typ. Denna
Stirlingmotor har tillverkats i större antal i 15 år och är market beprövad.
Leverantören finns i Holland.
Se separata datablad.

Dieselgenerator med värmeåtervinning. Detta låter kanske konstigt men är ingen dålig tanke. Vi har
en diesel med vattenkylning och en extra värmeväxlare på
avgasröret så vi använder den värme som motorn ger för att
värma huset och elen för att ladda batterierna. Tester visar att
rätt kopplat så använder vi över 90% av dieseloljans energi så
förlusterna är små. Detta är då bara aktuellt kanske 3 månader /
år och några få
timmar / dag. Det blir
mycket kostnadseffektivt.
Vi har de prylar som
behövs för detta med
generator +
värmeväxlare med
mera.
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Hybrid inverter för omformning av elektriciteten
Alla solfarmer har någon typ av omformare eller inverter som
omformar likström till växelspänning eller för att ladda batterier i energi
lager. Dessa har sina begränsningar och i dessa fall behöver vi ladda
batterier och kanske samarbeta med ett externt nät och sälja el. Vi
måste även vara reservkraft om nät leverantören har problem. Denna
flexibilitet kräver då en så kallad hybrid inverter som kan hantera
denna tekniska komplexitet.
X1 och X3 serien klarar detta problem. De finns i enfas versioner typ
X1 upp till 5 KW uteffekt . 3 Fas X3 finns upp till 10 KW uteffekt 3 fas
380/400 volt. Flera kan parallell kopplas ( max 10 st / sektion )
Alla enheterna har MPPT ingångar för att utnyttja solpanelerna
maxibalt effektivt. De känner av nät mm. och ställer in sig själv på rätt
sätt.
Energilager med batteriteknik.
Denna del är normalt den dyraste delen och den har oftast den kortaste
livslängden. Utvecklingen har varit mycket snabb de sista åren inom
batteritekniken. Mycket nytt har kommit och det mesta är bra men ej allt. I
Sverige med tämligen kallt klimat är det enklare då batterier ej gillar hög
temperatur. Här är fortfarande ett bra blybatteri en hygglig lösning men den
ställer krav på installation och design. Vi använder i så fall så kallade GEL
batterier med djup cyklings egenskaper för att få bra livslängd.
Blybatterier gillar ej djupa urladdningar såg den bör ej djup cyklas mer än
30-40% om de skall hålla riktigt bra och helst över 10 -12 år.
Bilden till vänster ett 96 KWH batteri en skola med 48 volts spänning. Den
bygger på 931 AH 2 volts OPZV celler. Cyklas denna typ av batteri ca 30 -40
KWH / dygn har batterier en livslängd på troligen över 10 år i Sverige.
Lithium Järn Fosfat batterierna är moderna och har blivit
pålitliga. Det finns ett par typer som kan passa. Dels en design
som liknar bilbatterier men är kraftfullare och har inbyggd
intelligens så de kan laddas tämligen enkelt med en vanlig
blyladdare. De finns i storleken upp till 48 Volt 300AH och har
normalt en livslängd mellan 12-15 år. De klarar däremot 90%
djupurladdning så jämför man med blybatterier så måste
blybatterier ha ungefär dubbelt så mycket energi innehåll. Det gör
att prisskillnaden ej är så stor. Dessa har ungefär samma
spänning som ett blybatteri och max 48 volt i de flesta fallen.
En annan form av detta batteri är
kassetter som har avancerad
styrning från Laddaren. Dessa är
mera avancerade och kan kontrolleras bättre.
Dessa finns i rackar med mycket stort
energiinnehåll och passar då systemen är större.
Här är spänningen mycket högre upp till 700
Volt. Detta ger då mycket mindre ampere i
kablarna så de blir mycket tunnare. Förlusterna
är också mindre men priset högre. De kan nog
anses hålla 15 år eller mer i de flesta fallen.
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LTO batterier. State of the art lösningen är LTO batterier. Litium
Titanate cellen är bäst med ca 30 års livslängd och inga negativa
egenskaper utom en. Priset är 3-4 ggr högre än vanliga litium celler
så detta begränsar en hel del.
En egenskap är att det kan laddas upp och ur på under 10 minuter
och ger mycket höga strömmar i detta fall.
Tänkt typexempel på en Lantgård i Växjötrakten
Detta är rätt svårbegripbart så vi ger här ett typ exempel som det är
lättare att hänga med. Detta är en lantgård med egen skog i
Värnamo. De har vedpanna idag och fliseldning så
elförbrukningen används för andra saker än värme. Vi säger
att hushållet förbrukar 10 KWH / dygn i el förutom gratis
veden. Taket i söderläge lutar ca 30 grader och de har 80
meters yta i söderläge på huset / ladan mm. 80 M2 yta har
70 st 140 W CIGS paneler så effekten är då 9800 W totalt.
Tabellen till höger är gjort i ett dataprogram PV-GIS.
Ed kolumnen visar KWH som produceras per dygn per
månad.
Grafen till
vänster visar
samma data
grafiskt. Detta
är den bistra
verkligheten.
December
har då bara
4.74 KWH /
dygn och
Januari näst
sämst med 6.6 KWH. 3 månader ligger då under de antagna
10 KWH / Dygn vi har räknat med så dessa månader
behöver en ytterligare energikälla. Stirling generator är då
en lösning. Som syntes så behövs ca 5 KWH extra ur generatorn så den kan vara mycket liten kapacitet
men helst vattenkyld. Kostnaden för detta är tämligen måttlig och betalas säkert av anslutningsavgiften till
elverket som kan sparas in.
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Några andra bra-ha saker som kan vara av intresse i samband med denna lösning.
En hel del el är för belysning. Nya
moderna LED lampor sparar otroligt
mycket energi jämfört med de gamla
lamporna. Visar LED teknik som drar
20-40% mindre öns andra LED
lampor och kommer gärna med ett
förslag på hur detta kan hanteras på
bästa sättet. LED lampor lyser numera
klart bättre än de äldre lamporna så även detta är en orsak att byta till LED
Ved klyvar är bra vid vedeldning och egen skog. Vi importerar några
passande modeller med horisontell eller vertikal klyvning. Unikt är stora
klyver på 60 tons tryckkraft samt stora saxklyvar som kan spräcka stubbar på 1-1,5
meters diameter. Allt kan klyvas till ved eller flisas
Flishuggar av olika
slag. Traktor monterade
eller dieseldrivna på
släpvagn eller större
stationära. Kapacitet
från 1 ton / timme till 12
ton / timme.

Flis och pellets torkar av trumtyp som torkar större
mängd med flis eller pellets för en mera industriell
produktion. De kan drivas med en pellet eller flispanna
som ger varmluft för
torkningen. Det finns
små och större
anläggningar.
Pellets eller brickett
press maskin för den som vill ha egen tillverkning för husbehov eller att
sälja. De större klarar flera ton / timme. Bilden till höger.
Pellets och flispannor av
olika slag.Bilden visar en flis
eldad ångpanna men det finns
även hetvatten pannor eller varmluftspannor. De sista bra vid
större byggnader likt ladugårdar
mm om de snabbt behöver
värme på vintern.
Sollampor som har solpanel
och batteri och ej behöver
elanslutning. Fungerar skapligt
ca 9 månader av året och är
mycket prisvärda.
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