
AEROVOLTAIC

Niezależność energetyczna 
na wyciągnięcie ręki

GSE AIR’SYSTEM™
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«Połączenie oszczędności energii
oraz komfortu »

Kompleksowa optymalizacja zużycia energii 

Zawiera system

GSE AIR’SYSTEM™

ZAOSZCZĘDŹ NAWET DO 40% KOSZTÓW 
ZUZYCIA ZUŻYCIA CIEPŁA, A POZOSTAŁĄ 
CZĘŚĆ SFINANSUJ UŻYWAJĄC INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNEJ 

innowacja w twoim, domu, cztery produkty w jednym!

Wstęp

Produkuj własną 
energię elektryczną

Ogrzewaj dom 
wydajniej

Ciesz się wieczornym 
chłodem

Oddychaj czystszym 
powietrzem

GSE AIR'SYSTEM zawiera system, który daje 
pełną kontrolę nad temperaturą w domu, nawet 
na odległość

Energia słoneczna jest naszą przyszłością. We Francji dach skierowany na południe 
otrzymuje 1500 kWh/m² promieniowania słonecznego rocznie, co odpowiada ok. 150 
litrom paliwa. 

GSE AIR’SYSTEM połączony z panelami fotowoltaicznymi pozwala na zamianę 
energii słonecznej w komfort: -produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby lub 
w celu odsprzedaży do sieci elektroenergetycznej z poprawioną wydajnością dzięki 
chłodzeniu paneli -produkcję ciepła dzięki podgrzewaniu wpływającego powietrza oraz 

chłodzenie pomieszczeń w zalezności od potrzeb. 

W celu uzyskania pożądanej jakości wszystkie elementy muszą być odpowiednio zaprojektowane, zawierać 
odpowiednie komponenty, posiadać certyfi katy oraz dobrze wyważoną cenę. 

Sama instalacja musi z kolei być wykonana przez kogoś, kto będzie w stanie zapewnić wsparcie podczas 
całego procesu użytkowania. 

To właśnie jest podejście przyjęte przez GSE INTEGRATION przy tworzeniu GSE AIR’SYSTEM. Współpraca 
między profesjonalistami zapewni komfort oraz oszczędności w każdym gospodarstwie domowym. 

Christian Cardonnel
CEO, CARDONNEL Ingénierie

Prezes Komisji Energii oraz Budownictwa SER*

*SER : Renewable Energies Trade Association

opatentowany 

system



Akumuluje ciepło
pod paneli fotowoltaicznych

Ciepło odzyskane z paneli fotowoltaicznych
przez GSE AIR’SYSTEM

zasada dziaŁaNia
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Ciepłe lub chłodne powietrze 
dostarczone do wnętrza budynku

Wykorzystanie nadwyżki 
ciepłego powietrza

Produkcja energii z 
instalacji fotowoltaicznej
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prOdUKcja eNerGii z iNstaLacji FOtOwOLtaiczNej

PRODUKUJ WŁASNĄ 
ENERGIĘ W CELACH 
ODSPRZEDAŻY LUB NA 
WŁASNY UŻYTEK.

7GSE AIR’SYSTEM™

Zoptymalizuj 
instalację 
fotowoltaiczną



GSE Air’System chłodzi ogniwa
fotowoltaicznej, co pozwala
na wyprodukowanie nawet
do 10% więcej energii

Im chłodniejszy jest panel, tym większą ma sprawność- stąd poprawa sprawności spowodowana używaniem GSE AIR’SYSTEM

“ 20°C chłodniej= +1% sprawności PV, 8-12% poprawy w ogólnej efektywności ”

UZYSK Z INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD 
PRZEPŁYWU CIEPŁEGO POWIETRZA SPRAWNOŚC PANELU W ZALEŻNOŚCI OD JEGO TEMPERATURY

9GSE AIR’SYSTEM™

prOdUKcja eNerGii z iNstaLacji
FOtOwOLtaiczNej

Źródło: CARDONNEL Ingénierie Źródło: CARDONNEL Ingénierie
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Strumień ciepłego powietrza [m³/h] Temperatura panelu [°C]
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prOdUKcja ciepŁa

Źródło ciepłego powietrza
i oszczędności
Odzysk ciepła

Funkcja szybkiego grzania

• Funkcja inteligentnego grzania
• Poprawiony komfort termiczny
• Zaoszczędź do 40% kosztów ogrzewania

• Ogrzewanie pomieszczenia aż o 7°C

Zaoszczędź
do 40% kosztów 
ogrzewaniaZawiera system

GSE AIR’SYSTEM is a zawiera system, który daje pełną kontrolę 
nad temperaturą w domu, nawet na odległość
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wyjaŚNieNie dziaŁaNia

Nawet zimą GSE AIR’SYSTEM ogrzewa wnętrza wykorzystując przechwycone 
promienie słoneczne 

Nawet jeśli pogoda jest brzydka, system dalej pracuje wydajnie: z temperaturą zewnętrzną 10°C i 
przebłyskami słońca GSE AIR’SYSTEM może wdmuchiwać powietrze o temperaturze 23,5°C  

Sam GSE AIR’SYSTEM będzie w stanie ogrzać dom przez większośc dnia. Dzięki akumulacji 
ciepła opóźnia on konieczność włączenia konwencjonalnych systemów grzewczych 
generując znaczne oszczędności.   

Słońce chowa się za chmurami, lecz ciągle można odzyskać ciepło

Współpraca systemów grzewczych

Ogrzewanie zapewnione przez GSE AIR’SYSTEM 

dzień wieczór noc

Wydajna produkcja zimą i podczas
złych warunków pogodowych

9.00-18.00 :
Gse air’system

21.00-9.00 : 
GŁÓwNy system Grzewczy

18.00-21.00 :
PRZEŁĄCZENIE NA GŁÓWNY

SYSTEM GRZEWCZYSYSTEM GRZEWCZY

Ciepło zgromadzone w trakcie dnia opóźnia włączenie głównego systemu grzewczego

Pomiary przeprowadzone 26.01.2013

Temperatura powietrza pod panelami fotowoltaicznymi zależy od ich wentylacji, temperatury zewnętrznej oraz nasłonecznienia. W 
zależności od warunków pogodowych i potrzeb grzewczych temperatura podgrzanego powietrza jest niewystarczająca (<17°C), 
system szybkiego grzania zapewnia zwiększenie tej temperatury do 23,5°C

Temperatura zewnętrzna [°C] Temperatura pod panelami [°C]

Source : CARDONNEL Ingénierie

ZMIANA TEMPERATURY CIEPŁEGO POWIETRZA W ZALEŻNOŚCI OD NASŁONECZNIENIA 

Od grudnia do lutego, kiedy temperatura pod panelami osiąga jedynie 17C, system 
szybkiego grzania podgrzewa powietrze, żeby zapewnić temperaturę 23,5°C i 
zapewnić oszczędność energii.

Efekt szybkiego grzania: + 7 °C
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Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień
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Komfort nocą

Ciepło zimą i przyjemny 
chłód latem

Całkowicie bezgłośna praca

Nocne chłodzenie
Oddychaj świeżym i czystym powietrzem
nawet z zamkniętymi oknami

Śpij jak dziecko

Podczas snu w ciepłe letnie noce temperatura wewnętrzna może przekroczyć 
21°C. Nawet otwarcie okien nie pomaga, a spokojny sen może zostać zakłócony 
przez hałas z zewnątrz oraz owady wlatujące do pomieszczenia. 

Z funkcją chłodzenia nocnego GSE AIR’SYSTEM te problemy szybko znikają- 
używając efektu radiacyjnego paneli fotowoltaicznych temperatura zewnętrzna 
jest obniżana. Przez kilka godzin chłodne powietrze o temperaturze niższej 
średnio o 4°C jest wdmuchiwane do domu bez żadnych kosztów 

Korzystne efekty nocnego 
chłodzenia

KOmFOrt NOcNy
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Oddychaj czystszym pOwietrzem

Pomocnicza wentylacja 
• To idealny dodatek do mechanicznego systemu wentylacyjnego
  pozwalający na uzyskanie czystego powietrza oraz oszczędności

• Filtr G4 F7 pozwala uzyskać czystsze i zdrowsze powietrze

Ciesz się komfortem
cieplnym



19GSE AIR’SYSTEM™

certyFiKatyi

Wszystkie komponenty GSE AIR’SYSTEM są produkowane we Francji, co 

zapewnia zgodność z europejskimi normami instalacyjnymi

Termiczne i energetyczne badania przeprowadzone zostały przez CARDONNEL Ingenerie. Termiczne i energetyczne badania przeprowadzone zostały przez CARDONNEL Ingenerie. 
Raporty dostępne są na życzenie. 
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GSE AIR'SYSTEM  jest opatentowanym produktem
GSE INTÉGRATION

Dystrybutor :

www.gseintegration.com


