Βέληιζηο θάζμα σπέρσθρης ακηινοβολίας και
ηετνολογικές καινοηομίες ηων πάνελ ηης INFRAPOWER

Είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα έλα πάλει ππέξπζξεο ζέξκαλζεο λα παξάγεη αθηηλνβνιία IR κε
πνιύ πςειό πνζνζηό απόδνζεο.
Ωζηόζν είλαη εμίζνπ ζεκαληηθό, όπσο ζα εμεγήζνπκε παξαθάησ, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο
παξαγόκελεο αθηηλνβνιίαο λα αλήθεη ζε ζπγθεθξηκέλν εύξνο δώλεο ηνπ ππέξπζξνπ θάζκαηνο.
Η ππέξπζξε αθηηλνβνιία είλαη ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα αόξαηε ζην αλζξώπηλν κάηη.
Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, ν ήιηνο παξάγεη πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο
αθηηλώλ. Μόλν όκσο νη αθηίλεο πνπ αλήθνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θάζκα (0,75 έσο 15 microns)
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζεξκαίλνληαη. Απηέο νη αθηίλεο νλνκάδνληαη IR (ππέξπζξεο) θαη δηαθξίλνληαη
ζε Near (A) – Medium (B) θαη Far (C).
Οι καλύηερες και αποδοηικόηερες ακηίνες για ηη θέρμανζη είναι ασηές ποσ ανήκοσν ζηο
θάζμα Far (C) και ειδικόηερα ζηο βέληιζηο κομμάηι ηοσ θάζμαηος ασηού ποσ είναι από
6 έως 10 μικρά (microns).
Επνκέλσο, είλαη απαξαίηεην γηα έλα πάλει ππέξπζξεο ζέξκαλζεο λα παξάγεη ην κεγαιύηεξν
κέξνο ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ ζε απηό ην βέιηηζην θάζκα.
Τα πάνελ ηης INFRAPOWER παράγοσν ηο 99,82% ηης παραγωγής ηοσς ζηην κλίμακα Far
(C) και περιζζόηερο από ηο 90% ζηο βέληιζηο θάζμα ηης (από 6 έως 10 microns).
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Πσο ην θαηάθεξε απηό;
Σε ζπλεξγαζία κε Γεξκαλνύο θαη Απζηξηαθνύο ηερληθνύο, ε INFRAPOWER αλέπηπμε κηα εηδηθή
θόξκνπια γηα ην ζηνηρείν ζέξκαλζεο πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό ησλ πάλει ηεο, έλα
παηεληαξηζκέλν ηύπν πνιύ πςειήο πνηόηεηαο κίγκαηνο ληθειίνπ - άλζξαθα θαη έλαλ αγσγό Nano
Silver. Καζώο επίζεο θαη κηα κνλαδηθή ηερλνινγία αλαθιαζηήξα (reflector).
Ο αλαθιαζηήξαο (reflector) θξνληίδεη ώζηε όιε ε ππέξπζξε αθηηλνβνιία λα εθπέκπεηαη κόλν
από κπξνζηά θαη δελ ππάξρεη απώιεηα ηεο ζην πίζσ κέξνο ηνπ πάλει. Επνκέλσο, ε πιάηε ηνπ
πάλει ζεξκαίλεηαη κελ ειάρηζηα αιιά δελ εθπέκπνληαη αθηίλεο IR.
Έλαο άιινο ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ θάζκαηνο IR είλαη όηη ην
πάλει ιεηηνπξγεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εύξνο ζεξκνθξαζηώλ. Όζν πην κηθξή ηζρύ (W) ρξεηαδόκαζηε
γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο επηθαλείαο, ηόζν θαιύηεξε είλαη ε απόδνζε ηνπ
πάλει.
Επηπιένλ, είλαη απαξαίηεην ε θαηαλνκή ζεξκόηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ πάλει λα είλαη
νκνηόκνξθε. Μόλν κηα νκνηόκνξθε θαηαλνκή ζεξκόηεηαο (ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο) εγγπάηαη ηελ
θαιύηεξε δπλαηή απόδνζε.

Η παξαπάλσ εηθόλα (ζεξκηθή απεηθόληζε κε ηε ρξήζε θάκεξαο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο),
δείρλεη ηελ εμαηξεηηθή θαηαλνκή ζεξκνθξαζηώλ ζηελ επηθάλεηα ησλ πάλει ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο
ηεο INFRAPOWER.

