
Hlavním zdrojem energie systému je tepelné 
čerpadlo země-voda, které využívá jako primární 
zdroj energie zemní kolektor, sanovaný přebytky 
z fototermální fasády. 
Solární systém s jedinečnou fototermální 
fasádou orientovanou na jih zajišťuje optimální 
solární zisky v zimní polovině roku. Kompozice 
fototermální fasády eliminuje letní přebytky, 
snižuje stagnační stavy a ve spojení s vodní 
plochou zlepšuje solární zisky díky odrazu 
o vodní hladinu. Symbióza dvou často 
neslučitelných technologií vytváří jedinečné 
řešení, ve kterém se technologie tepelného 
čerpadla a solárního systému vzájemně doplňují. 

Solární systém pracující se sekundární akumulací v zemním podloží 
pracuje s nižšími teplotami a vyšší účinností přeměny slunečního 
záření na teplo. Tepelné čerpadlo díky regeneraci zemního kolektoru 
sluncem zároveň pracuje s vyšším topným faktorem a menší 
spotřebou, čímž dochází k jedinečné interakci těchto technologií. 
Fototermální fasáda byla, vzhledem k jedinečné živé fasádě 
LIKO-Noe, instalována mimo objekt LIKO-Noe. Sluneční kolektory 
primárně dodávají energii do zásobníku pro vytápění a ohřev TV, 
zatímco nízkoteplotní přebytky jsou akumulovány do půdy.

NEW OPPORTUNITY EXISTS
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