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Slnečné kolektory
Slnečný kolektor je zariadenie v ktorom dochádza k premene slnečného žiarenia na tepelnú energiu. Slnečné žiarenie dopadá na absorbér kolektora, ktorý je spojený s trubkovým rozvodom teplonosnej
kvapaliny kolektora. Prenos energie je zabezpečený prostredníctvom
kvapalného teplonosného média, ktoré prúdi medzi kolektorom a výmenníkom tepla umiestnenom v zásobníkovom
ohrievači vody. Slnečné kolektory sa najčastejšie využívajú pre
ohrev teplej úžitkovej vody, ohrev vody v bazénoch a zriedka
aj ako podpora vykurovania v nízkoenergetických domoch s nízkoteplotným vykurovacím systémom
(podlahové, stenové a stropné vykurovanie), príp. pre priemyselné využitie.
Podľa typu absorbéra sa kolektory delia na ploché a vákuové kolektory.
• Ploché kolektory – s plochým absorbérom, chráneným špeciálnym tvrdeným
sklom v pevne zaizolovanom ráme. Nosičom tepla v solárnych kolektoroch je špeciálna
nemrznúca kvapalina, ktorá prúdi v medenom trubkovom registri pod absorbérom.
Ploché kolektory ATTACK® sa vyznačujú veľmi dobrým pomerom cena/výkon. Sú ideálnym riešením pre ohrev TÚV a sezónny ohrev bazénov.
• Vákuové kolektory – s dvojstennými sklenenými vákuovými trubicami, s vloženým
medeným potrubím, v ktorom prúdi tepelná kvapalina. Selektívna absorbčná vrstva sa
vytvára na vnútornej strane sklenenej trubice. V záujme maximálneho využitia žiarenia
je za vákuovou trubicou parabolické odrazové zrkadlo. Dokonalú izolačnú ochranu vysokej teploty v medených trubkách zabezpečuje vákuum. Jedná sa o kolektory s vyššou
účinnosťou v prechodnom a zimnom období. Ich využitie je opodstatnené pre ohrev
Schéma plochého a vákuového solárneho kolektora
TÚV aj ako pre podporu vykurovania.
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Výhody použitia slnečných
kolektorov:
yy Po vykonaní vstupnej investície je energia zo slnka prakticky zadarmo
yy Možnosť ušetrenia 60 – 70 % nákladov na ohrev TÚV
yy Slnečná energia nie je ovplyvnená dodávkou a požiadavkami na
palivá, teda nie je predmetom rastúcich cien ropy, dreva a pod.
yy Úspora je okamžitá a budete šetriť aj veľa rokov v budúcnosti
yy Solárna energia je čistá, obnoviteľná a udržateľná, čím taktiež pomáha ochraňovať našu prírodu
yy Solárna energia neprispieva ku glob. otepľovaniu, kyslým dažďom
a smogu
yy Aktívne prispieva k úbytku nebezpečných skleníkových plynov
yy Solárne systémy prakticky nevyžadujú žiadnu údržbu a vydržia desaťročia
yy Solárne kolektory ATTACK® je možné inštalovať na všetky typy striech
yy Možnosť horizontálnej aj vertikálnej montáže kolektorov

Osoby

Absorbčná plocha
slnečného kolektora v m²

Solárny
zásobník v l

2–3

3 – 4 (2 – 3 kolektory)

200 – 300

4–5

6 – 8 (3 – 4 kolektory)

300 – 400

6–8

8 – 10 (4 – 5 kolektorov)

400 – 600

Návrh a inštalácia solárnych
kolektorov
Pri inštalácii je dôležité venovať pozornosť výberu miesta pre
umiestnenie solárnych kolektorov (môže to byť strecha domu alebo
voľná plocha pre stojace kolektory na vhodnom mieste), s prihliadnutím na plánované rozvody. Pri voľbe miesta inštalácie treba zvážiť
prirodzenú alebo obstavanú polohu (napr. stromy alebo domy v zástavbe), prípadne tienisté miesto. V prípade požiadavky ohrevu TÚV
a sezónnym ohrevom bazéna sú vhodnejšie ploché kolektory, kde
je veľmi priaznivý ukazovateľ cena/výkon. Naopak kde sa zamýšľa aj
nad možnosťou prikurovania sú vhodnejšie vákuové trubicové kolektory, ktoré majú v prechodných a zimných mesiacoch vyšší výkon.
PRI JEDNODUCHOM NÁVRHU SOLÁRNEHO SYSTÉMU SA VYCHÁDZA
Z NASLEDOVNÉHO VZŤAHU:
yy Počet osôb v domácnosti × 1,5 až 2 = plocha solárneho kolektora v m²
yy Objem solárneho zásobníka = spotreba teplej vody × počet osôb × 1,5 (až 2)
Kolektor

Schématické znázornenie výkonu solárneho zariadenia a potreby tepla počas
roka na prípravu TÚV

yy Priemerná spotreba teplej vody je 50 l (na osobu za deň), pričom
uvažujeme s teplotou vody 50 °C,
yy Pri sprchovaní minieme cca 40 l teplej vody (40 °C),
yy Pri kúpaní vo vani cca 120 – 150 l (40 °C)
Doohrievací výmenník

Kolektor
Trojcestný
ventil

Teplá voda

Snímač
teploty
Kúrenie – stúpačka

Regulátor
Kotol ÚK

Zásobník

Regulátor
Primiešavanie

Bojler

Kotol ÚK
Primiešavanie

Kúrenie – spiatočka
Primiešavanie Teplá voda
Obehové
čerpadlo

Snímač
teploty

Studená voda

Schéma zapojenia solárneho systému pre ohrev TÚV a prikurovanie

Obehové
čerpadlo

Studená voda

Schéma zapojenia solárneho systému pre ohrev TÚV

yy Dôležité hľadisko pri plánovaní je uhol naklonenia, ktorý určuje cieľové využitie. Celoročné rovnomerné využitie (podpora ohrevu teplej úžitkovej
vody) je pri optimálnom uhle naklonenia 40 – 50°, naproti tomu pri typickom letnom využití (podpora ohrevu teplej úžitkovej vody alebo ohrev bazéna) je vhodnejší uhol 25 – 30°.
yy Určenie využitia solárnej energie je dôležité aj z hľadiska orientácie kolektora. Odchýlenie z južnej strany znižuje množstvo energie, ale pri 30° uhle nie je značné.
Orientácia na východ/západ môže dosiahnuť zníženie využitia o 30 %. Ak je možné si vybrať z dvoch možností, odporúčame vybrať orientáciu na západ.
yy Podľa spôsobu využitia je dôležitá voľba typu kolektora. Na celoročné využitie je vhodný typ s vákuovou technológiou, na sezónne (letné) využitie je
tá najlepšia voľba plochý kolektor.
yy Pri návrhu systému je dôležité dbať na dostatočný objem zásobníka, na dosiahnutie jeho bezpečnej prevádzky a spoľahlivej funkcie.
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Dôležité inštalačné hľadiská:

SOLÁRNA TECHNIKA
Položky solárnej zostavy
Kód
SOL203A

SOL203C
SOL212C

Názov / Popis
Sada skrutiek a držiakov pre 2 kolektory
– na šikmú strechu
Montážna sada na uchytenie kolektorov.

Lišta pre 2 kolektory
Lišta pre 1 kolektor

Kód

Názov / Popis

SOL212A

Sada skrutiek a držiakov pre 1 kolektor
– na šikmú strechu
Montážna sada na uchytenie kolektorov.

SOL217

Montážna sada na uchytenie kolektorov.

SOL230

Hydroskupina pre solárne zostavy bez
regulátora
Má za úlohu pomocou obehového čerpadla
odvádzať teplo z kolektorov do zásobníka,
ako aj na naplnenie systému kvapalinou
a odvzdušnenie.

SOL206

Expanzná nádoba – solar, 18 l,
10 bar
Slúži na vyrovnávanie tlaku v okruhu solárnej
kvapaliny ako ochrana proti nadmernému
pretlakovaniu celého solárneho systému.

Riadiaca elektronika ovláda komplet celý
solárny systém a to tak, že pomocou až 4 snímačov teplôt, ktoré su umiestnené v kolektoroch
a v zásobníku, spúšťa obehové čerpadlo, ktoré
následne pomocou solárnej kvapaliny odozdáva
teplo vytvorené v solárnych kolektoroch
zásobníku TÚV. Elektronika taktiež zobrazuje
informácie o teplotách jednotlivých teplotných
snímačov, ako aj počet prevádzkových hodín
kedy solárne kolektory odovzdávali teplo do zásobníka. Ponúka výber z 9 základných zapojení
solárnych okruhov.
SOL223

Vsuvka ¾", tesnenie na čelo
Prepojenie kolektor a rozvod solárnej kvapaliny.

Zásobník 200 l, 2× špirála + izolácia
Zásobník 300 l
Má za úlohu zohrievat vodu v zásobníku od
solárnej špirály alebo od špirály na ďalši zdroj
tepla (plyn. kotol, el. kotol, kotol na pevné
palivo) a taktiež aj pomocou el. výhrevného
telesa. Izolácia má zabezbečiť čo najmenšie
tepelné straty zásobníka.

T-kus, vnútorný závit ¾"
Na pripojenie výstupu z kolektoru a napojenie
odvzdušňovacieho ventilu.

SOL224
SOL207
SOL301

Riadiaca elektronika ATTACK BS Plus

SOL225

Redukovaná vsuvka ¾"-1", tesnenie
na čelo
Prepojenie kolektor a rozvod solárnej kvapaliny.

SOL226

Redukcia ¾"-3⁄8"
Prepojenie kolektor a rozvod solárnej kvapaliny.

SOL227

SOL208

Záslepka, vonkajší závit 1", tesnenie
na čelo
Na uzavretie výstupu s kolektoru.

Ventil odvzdušňovací 3⁄8" pre solar
Zariadenie na odvzdušnenie kolektorov.
SOL228

Záslepka, vnútorný závit 1"
Na uzavretie výstupu s kolektoru.

SOL209

Ventil termostatický zmiešavací
TUV 30 – 70 °C, 1"
Bezpečnostný ventil, ktorý slúži na obmedzenie
TÚV nad 65 °C.

SOL210
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Nemrznúca zmes ATTACK SOLAR FLUID
– 10 l
Táto má za úlohu odovzdávať teplo z kolektorov
do zásobníka a okrem toho je to kvapalina ktorá
je nemrznúca takže je vhodná na použitie ako
v letnom tak aj zimnom období.

SOL229

Tesnenie ploché 1", silikónové
Prepojenie kolektor a rozvod solárnej kvapaliny.

SOL001K

Kohút guľový solárny 3⁄8", do 200 °C
Kohút na uzavretie systému pred odvzdušňovacím ventilom.

SOLÁRNA TECHNIKA
Parametre plochých kolektorov
SOLARTHERM HSA 200

Parametre trubicových vákuových
kolektorov VAKUUMTHERM VK 10

Výkonnostná krivka (G = 1 000 W/m²)

Slnečné žiarenie (W/m2)

Výkon kolektora (W)

Jm − Ja (K)

400

700

1 000

10

528

985

1 443

30

359

812

1 269

50

167

624

1 081

Špičkový výkon (G=1 000 W/m2) modulu kolektora (Wpeak)

Výkon kolektora (W)

Jm − Ja (K)

1 524

Technické údaje
Model kolektora
SOLARTHERM HSA 200
Typ kolektora
plochý kolektor
Celková plocha
2,02 m2
Plocha absorbéra
1,84 m2
Apertúrna plocha
1,91 m2
Rozmery (d × š × v)
1 730 × 1 170 × 83 mm
Hmotnosť
35 kg
Objem teplonosn. média
1,4 l
Rám kolektora
hliník
Povrch
anodizovaný hliník (zvýšená odolnosť proti korózii)
Zadný kryt
hliníkový plech
Materiál absorbéra
hliník potiahnutý vysoko selektívnou vrstvou
Absorpcia
95 %
Emisivita
5%
Priemer rúrok
22 mm
Priemer stúpačiek
8 mm
Pripojenie
prevlečná matica s plochým tesnením
Sklo
3,2 mm solárne bezpečnostné sklo
Priepustnosť skla
90 %
Hrúbka izolácie
40 mm, minerálna vlna
Stagnačná teplota
234 °C
Max. prevádzkový tlak
10 bar
Teplonosné médium
zmes polypropylénglykolu a vody
Povolený montážny uhol
min. 15°, max. 75°

Technické údaje
Model kolektora
Typ kolektora
Počet trubíc
Celková plocha
Plocha absorbéra
Apertúrna plocha
Rozmery (d × š × v)
Hmotnosť
Objem teplonosn. média
Rám kolektora
Materiál absorbéra
Absorpcia
Emisivita
Priemer rúrok
Priemer stúpačiek
Pripojenie
Vákuové trubice
Odrazové zrkadlo
Izolácia
Stagnačná teplota
Max. prevádzkový tlak
Teplonosné médium
Povolený montážny
uhol

0
20
40
60
80
100

Slnečné žiarenie (W/m2)
400
700
1 000
385
673
962
351
640
929
305
594
882
246
535
824
175
463
752
91
379
668

VAKUUMTHERM VK10
vákuový trubicový kolektor
10
1,84 m2
1,69 m2
1,60 m2
1 120 × 1 647 × 107 mm
31 kg
1,63 l
hliník
skružený hliníkový plech
96 %
6%
18 mm
8 mm
prevlečná matica s plochým tesnením
borosilikátové sklo potiahnuté vysoko
selektívnou vrstvou
PVD-potiahnuté
vákuovo izolované
292 °C
10 bar
zmes polypropylénglykolu a vody
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Výstupný výkon kolektora [W]

Výstupný výkon kolektora [W]

Výkonnostná krivka (G = 1 000 W/m²)

min. 15°, max. 75°
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Spôsob pripojenia solárnych kolektorov
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Modifikácie
solárnych zostáv

SOLÁRNE ZOSTAVY ATTACK – PLOCHÉ KOLEKTORY
Kód

Názov

SOL200A

Solárna zostava ATTACK SOLARTHERM 200 – na rovnú strechu

SOL200AKT Solárna zostava ATTACK SOLARTHERM 200 – na rovnú strechu
SOL200B

Solárna zostava ATTACK SOLARTHERM 200 – na šikmú strechu

SOL200BKT Solárna zostava ATTACK SOLARTHERM 200 – na šikmú strechu
SOL300A

Solárna zostava ATTACK SOLARTHERM 300 – na rovnú strechu

SOL300AKT Solárna zostava ATTACK SOLARTHERM 300 – na rovnú strechu
SOL300B

Solárna zostava ATTACK SOLARTHERM 300 – na šikmú strechu

SOL300BKT Solárna zostava ATTACK SOLARTHERM 300 – na šikmú strechu

SOLÁRNE ZOSTAVY ATTACK – VÁKUOVÉ KOLEKTORY
Kód

Názov

VAK200AKZT Solárna zostava ATTACK VAKUUMTHERM 200 – na šikmú strechu
VAK200KZT Solárna zostava ATTACK VAKUUMTHERM 200 – na rovnú strechu
VAK200AKT Solárna zostava ATTACK VAKUUMTHERM 200 – na šikmú strechu
VAK200KT

Solárna zostava ATTACK VAKUUMTHERM 200 – na rovnú strechu

VAK300AKT Solárna zostava ATTACK VAKUUMTHERM 300 – na šikmú strechu
VAK300KT

Solárna zostava ATTACK VAKUUMTHERM 300 – na rovnú strechu

VAK200A

Solárna zostava ATTACK VAKUUMTHERM 200 – na šikmú strechu

VAK200

Solárna zostava ATTACK VAKUUMTHERM 200 – na rovnú strechu

VAK300A

Solárna zostava ATTACK VAKUUMTHERM 300 – na šikmú strechu

VAK300

Solárna zostava ATTACK VAKUUMTHERM 300 – na rovnú strechu

Príklad obsahu solárnych zostáv

Šikmá strecha

Solárna zostava ATTACK SOLARTHERM 200
– na šikmú strechu
SOL207
Zásobník 200 l, 2× špirála + izolácia
SOL202GOT Slnečný kolektor ATTACK SOLARTHERM HSA 200 (2×)
SOL230
Hydroskupina pre solárne zostavy bez regulátora
SOL217
Riadiaca elektronika ATTACK BS Plus
SOL203A
Sada skrutiek a držiakov pre 2 kolektory – na šikmú str.
SOL206
Expanzná nádrž – solar, 18 l, 10 bar
SOL203C
Lišta pre 2 kolektory
SOL209
Ventil termostatický zmiešavací TUV 30 – 70 °C, 1"
SOL210
Nemrznúca zmes ATTACK SOLAR FLUID – 10 l
SOL001K
Kohút guľový solárny 3⁄8", do 200 °C
SOL208
Ventil odvzdušňovací 3⁄8" pre solar
SOL227
Záslepka, vonkajší závit 1", tesnenie na čelo
SOL225
Redukovaná vsuvka ¾"-1", tesnenie na čelo
SOL223
T-kus, vnútorný závit ¾"
SOL224
Vsuvka ¾", tesnenie na čelo
SOL228
Záslepka, vnútorný závit 1"
SOL226
Redukcia ¾"-3⁄8"
SOL229
Tesnenie ploché 1", silikónové

Solárna zostava ATTACK VAKUUMTHERM 200
– na šikmú strechu
VAK001GOT Slnečný kolektor ATTACK VAKUUMTHERM VK 10 (2×)
SOL207
Zásobník 200 l, 2× špirála + izolácia
SOL230
Hydroskupina pre solárne zostavy bez regulátora
SOL217
Riadiaca elektronika ATTACK BS Plus
SOL206
Expanzná nádrž – solar, 18 l, 10 bar
SOL209
Ventil termostatický zmiešavací TUV 30 – 70 °C, 1"
VAK003
Lišta pre 2 kolektory
VAK004
Sada skrutiek a držiakov pre 1 kolektor – na šikmú str.
SOL210
Nemrznúca zmes ATTACK SOLAR FLUID – 10 l
SOL001K
Kohút guľový solárny 3⁄8", do 200 °C
SOL208
Ventil odvzdušňovací 3⁄8" pre solar
SOL223
T-kus, vnútorný závit ¾"
SOL224
Vsuvka ¾", tesnenie na čelo
SOL226
Redukcia ¾"-3⁄8"
VAK008
Tesnenie ploché ¾", silikónové

SOL200B

VAK200A

Solárne zostavy s plochým kolektorom

Solárne zostavy s vákuovým kolektorom

Solárna zostava ATTACK SOLARTHERM 200
– na rovnú strechu
SOL207
Zásobník 200 l, 2× špirála + izolácia
SOL202GOT Slnečný kolektor ATTACK SOLARTHERM HSA 200 (2×)
SOL230
Hydroskupina pre solárne zostavy bez regulátora
Sada skrutiek a držiakov pre 2 kolektory na rovnú
SOL204A
strechu
SOL217
Riadiaca elektronika ATTACK BS Plus
SOL206
Expanzná nádrž – solar, 18 l, 10 bar
SOL203C
Lišta pre 2 kolektory
SOL209
Ventil termostatický zmiešavací TUV 30 – 70 °C, 1"
SOL210
Nemrznúca zmes ATTACK SOLAR FLUID – 10 l
SOL001K
Kohút guľový soláry 3⁄8", do 200 °C
SOL208
Ventil odvzdušňovací 3⁄8" pre solar
SOL227
Záslepka, vonkajší závit 1", tesnenie na čelo
SOL225
Redukovaná vsuvka ¾"-1", tesnenie na čelo
SOL223
T-kus, vnútorný závit ¾"
SOL224
Vsuvka ¾", tesnenie na čelo
SOL226
Redukcia ¾"-3⁄8"
SOL228
Záslepka, vnútorný závit 1"
SOL229
Tesnenie ploché 1", silikónové

Solárna zostava ATTACK VAKUUMTHERM 200
– na rovnú strechu
VAK001GOT Slnečný kolektor ATTACK VAKUUMTHERM VK 10 (2×)
SOL207
Zásobník 200 l, 2× špirála + izolácia
SOL230
Hydroskupina pre solárne zostavy bez regulátora
SOL217
Riadiaca elektronika ATTACK BS Plus
SOL206
Expanzná nádrž – solar, 18 l, 10 bar
SOL209
Ventil termostatický zmiešavací TUV 30 – 70 °C, 1"
VAK005
Sada skrutiek a držiakov pre 1 kolektor – na rovnú strechu
VAK003
Lišta pre 2 kolektory
SOL210
Nemrznúca zmes ATTACK SOLAR FLUID – 10 l
SOL001K
Kohút guľový soláry 3⁄8", do 200 °C
SOL208
Ventil odvzdušňovací 3⁄8" pre solar
SOL223
T-kus, vnútorný závit ¾"
SOL224
Vsuvka ¾"
SOL226
Redukcia ¾"-3⁄8"
VAK008
O-krúžok ¾", silikónový

SOL200A

Plochá strecha

Solárne zostavy s vákuovým kolektorom

VAK200
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Typ strechy Solárne zostavy s plochým kolektorom
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Výrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a technické údaje k výrobkom sú len informačné. Aktuálne technické dokumentácie sú k dispozícii na uvedených kontaktoch. Zmena cien a ponuky vyhradená.

