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TECHNISCHE ACHTERGROND



Kern technologie

Ontwikkeling van lange, middellange

en korte termijn warmte opslag

technieken

Technologie

4e generatie collector. Hoge 

efficientie en snelle

temperatuurstijging

Technologie

Real-time monitoring en

management van project operatie

Zonne-
collector

Remote 
controll

Technologie samenvatting

Warmte
opslag



Middellange

termijn

opslag

Lange termijn

opslag

Korte termijn

opslag

De thermische energie wordt opgeslagen

voor 1-5 dagen mbv Phase Change 

Material (PCM)

Ondergrondse opslag van thermische energie voor

15-30 dagen

Dit unieke thermische energie opslag system slaat warmte

effectief op. De energie wordt gedurende de zomerperiode

opgeslagen voor verwarming in de winterperiode.

Warmte opslag



Infinity Solar 
zonnecollector

Doorsnee 
zonnecollector

1. Infinity Solar vacuumbuis: ø 58 x 1800mm met 

speciaal ontworpen binnenbuis

2. Infinity Solar aansluitbox

1. Standaard vacuumbuis ø 58 x 1800mm

2. Standaard aansluitbox

Collector efficiëntie：45％

Opwarm gradiënt：2

Opwarm tijd：≤2min

Opwarm gradiënt：1

Opwarm tijd：≤15min

环境影响：45％

Zonnecollector vergelijk

Collector efficiëntie：35％



Het remote monitoring systeem dat door Infinity Solar is 

ontwikkeld, is een geavanceerd, betrouwbaar, efficiënt en veilig 

systeem voor procescontrole, bewaking en beheer.

Systeem eigenschappen

Het monitoring systeem kan het zon thermische systeem in real time 

monitoren en beheren via apparaten zoals computers en mobiele 

telefoons. Dit helpt klanten de real-time werking van het systeem te 

begrijpen en systeemparameters eenvoudig aan te passen aan het 

werkelijke gebruik. Zo wordt de systeemefficiëntie verbeterd en 

energie bespaart.

Systeemvoordeel

Dit monitoring systeem stelt Infinity Solar in staat om de klant 

aanbevelingen te doen ter verbetering van het zon thermische 

systeem.

Continue verbetering

Procescontrole



产品说明PRODUCT INTRO



4 functies
• Warm water

• Verwarming

• Koeling

• Opwekking van elektriciteit

Zon thermisch systeem functies 



Product kenmerken
• Uitstekende warmtecollectorprestaties en snel 

verwarmingsvermogen

• Sterke warmteopslagcapaciteit om aan 

energiebehoeften te voldoen

• Het controlesysteem is geautomatiseerd

• Eenvoudig te installeren en kleine footprint

• Lage dagelijkse gebruikskosten

• Intelligente bijverwarming bij onvoldoende zonlicht

• Breed scala aan toepassingen

Zon thermisch systeem voor kleinere ruimtes 



Product kenmerken

• Sterke opslagcapaciteit voor warmte, 

waardoor warmteopslag over het hele 

seizoen mogelijk is

• Uitstekende warmteopslagprestaties en 

snel verwarmingsvermogen

• Groene energie, energiebesparing en 

milieubescherming

• Het besturingssysteem realiseert 

intelligente en automatische bediening

• Remote monitoring mogelijk

• Korte ROI en lange levensduur

Zon thermisch systeem met lange termijn opslag  



TOEPASSINGEN 
ZON THERMISCHE 

INSTALLATIES



De voordelen zijn onder meer:

• Het volume van de PCM warmteopslagtank 

is slechts 1/3 van een traditionele watertank.

• Altijd en overal controle over de 

systeemstatus middels smartphone of PC.

Het zon thermisch systeem is een innovatief 

hightech systeem.

Zon thermisch systeem 



Zon thermisch systeem met lange termijn opslag 

Project "Red Star Agricultural Park" in Harbin

• Een totaal van 100 standaard kassen van 
1000m2 per kas (10 x 100m, 5,8m hoog). 

• De warmteopslagtank wordt ondergronds 
geplaatst in de kas en het regelsysteem wordt 
in de kas geplaatst.

• In koude omstandigheden tot - 40°C wordt de 
lucht- en bodemtemperatuur in de kas 
geregeld op 18°C - 22°C. 



完成项目二

Zon thermisch systeem voor kleinere ruimtes 

Nehe City "Happy Mansion" project

(440 km boven Harbin)

• In totaal zijn er 4.498 huishoudens gebouwd, met 
een oppervlakte van 35m2 tot 60m2, en 8 
huishoudens met een oppervlakte van 375m2.

• De zonnecollectoren zijn geïnstalleerd op het dak, 
korte termijn opslag en controlesystemen 
geïnstalleerd in kleine technische ruimte van ca. 
20m2

• In koude omstandigheden tot -40°C wordt de 
kamertemperatuur geregeld op 23°C

• Tijdens de stookperiode van 180 dagen is het 
elektrisch hulpvermogen minder dan 5000 kWh per 
blok van 6 – 10 huishoudens.



Zon thermisch systeem met lange termijn 

opslag en meerdere functies

Nehe City "Cyan Grassland" project

(440 km boven Harbin)

• Verwarming en koeling 

• 340.000 m2 stallen

• 28.000 m2 woningen, kantoorgebouwen en 
productieruimte

• Het collector oppervlak beslaat een oppervlakte 
van 130.000 m2

• Geavanceerde lange termijn warmteopslag 
(opslag ontworpen voor een termijn van 45 dagen)

• Bij koud weer tot -40°C wordt de temperatuur 
geregeld op 22°C

• Systeem ontworpen voor energie dekking van de 
180 dagen durende verwarmingsperiode



Het is onze missie om als bedrijf onze bijdrage te leveren aan de omschakeling van op 

fossiele energie gebaseerde verwarming  naar op zonne-energie gebaseerde verwarming. 

Dit is onze verantwoordelijkheid naar onze kinderen, de komende generaties en de aarde.

Infinity Solar Nederland B.V.

Adres: Bollaard 14

4847AZ Teteringen, Nederland

Website: www.infinitysolar.nl

Tel.: +31 (0)6 1860 8147 

E-mail: info@infinitysolar.nl

Onze missie


