F E R E L, s. r. o.

_____________________________________________________________________

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ
Integrovaný solární kolektorový systém
typ: plochý

Modelové označení :

ISKS – FEREL - 09
ISKS – FEREL - 10

Zhotovitel: FEREL s.r.o.
nám. O. Foltýna 52/7
733 01 Karviná – Staré Město
tel, fax: 00420 – 596 819 996 – 7
e-mail: ferel@ferel.cz
www.ferel.cz

Všeobecné pokyny pro montáž a provoz solárního kolektoru
Integrovaný solární kolektorový systém s vysoce selektivní vrstvou je určen pro ohřev teplé a užitkové vody k
běžnému použití, k ohřevu vody v bazénech, venkovních sprchách, temperaci objektů v přechodném období.
Sluneční záření procházející sklem je pohlcovnáno absorbční měděnou mikrovrstvou a z něj je teplo
předáváno do teplonosné kapaliny. Absorbér je uzavřen v rámu s tepelnou izolací, snadno integrovatelným
do střešní krytiny . Kolektor je určen k celoročnímu provozu, pracuje v odděleném primárním okruhu
naplněném nemrznoucí teplonousnou kapalinou. Kolektor není určen na přímý ohřev vody.

Modelové ozn. kolektorů

Určeno pro typ střešní krytiny

ISKS – FEREL - 09

KMB Beta
Bramac alpská

ISKS – FEREL - 10

TONDACH Hranice 11
TONDACH Stodo 12
TONDACH Francouzská 12

Doporučení výrobce pro ohřev TUV:
3 členná rodina
4 členná rodina
5 členná rodina
6 členná rodina

počet kolektorů
6+6
7+7
8+8
9 + 9 (6 + 6 + 6)

absorbční plocha celkem m2
3,19
3,73
4,26
4,80

Technické parametry
Parametr
Rozměry (výška x šířka x tloušťka) ISKS – FEREL - 09
Rozměry (výška x šířka x tloušťka) ISKS – FEREL - 10
Hmotnost
Celková plocha kolektoru ISKS – FEREL - 09
Celková plocha kolektoru ISKS – FEREL - 10
Čistá absorpční plocha kolektoru
Vodní obsah
Doporučený objemový průtok
Účinnost kolektoru při Ic = 800W/m2
Nominální výkon kolektoru při Ic = 800 W/m2
Předpokládaná měrná roční výroba tepla
Doporučený pracovní přetlak
Testovací přetlak
Připojovací rozměr / materiál
Tlaková ztráta (pro 33% glykol v závislosti na průtoku)
Maximální klidová teplota
Maximální provozní teplota
Absorptivita (a)
Emisivita (e)
a/e

Jednotka
[mm]
[mm]
[kg]
[m2]
[m2]
[m2]
[l]
[l/hod]
[%]
[-]/[-]
[kWh/rok .m2]
[MPa]
[MPa]
[mm] / materiál
[kPa] / xx l/hod
[°C]
[°C]
[%]
[%]
[-]

Hodnota
330 x 1190 x 43
380 x 1190 x 43
5,95
0,3927
0,4522
0,26196
0,1275
7-18
75
480
450
1,5
6
12
3-7
150
90
95
0,05
1900

Doprava a manipulace
Kolektory se dopravují v originálních obalech - kartonové krabici, v poloze na plocho (sklo vodorovně) v max.
počtu 10 ks na paletě.
Ve vodorovné poloze se musí kolektor při skladování a dopravě chránit před deštěm. Jinak by mohlo dojít k
poškození kolektoru.
S kolektory zacházejte opatrně a případné poškození dopravou ihned reklamujte.
Montáž kolektoru
Montáž a uvedení do provozu musí být provedeno proškolenou osobou nebo odbornou firmou. Při montáži a
před uvedením do provozu musí být kolektory zakryty, aby nedocházelo k nadměrnému přehřívání
absorbéru a případnému popálení montážních pracovníků. Při práci na střeše je nutno dbát příslušných
bezpečnostních předpisů.
Umístění
Kolektor se umísťuje ve venkovním prostředí s ideální orientací zasklené absorbční plochy na jih, s
odchylkami do 45º (jihozápad nebo jihovýchod). Pro celoroční provoz je optimální sklon kolektoru 40º- 50º,
pro letní provoz je lepší menší sklon 30º.

Ochrana proti blesku
Pro solární systémy je předepsaná ochrana proti blesku. Při montáži na střechu musí být kolektory vodivě
propojeny se systémem ochrany před bleskem. Je třeba dodržet normu ČSN 34 1390.
Elektrické zapojení solárního systému
Zařízení je potřeba zapojit podle použitého regulátoru. Elektrické spoje mezi snímačem kolektoru a
regulátorem spájet a následně vodotěsně zaizolovat. Dodržovat platné vyhlášky a normy. Kompletní funkce
zařízení je zajištěna jen tehdy, jsou-li zapojeny všechny snímače a přístroje.

Rozsah dodávky solárního kolektoru
●
●
●
●
●

solární kolektor
montážní návod – ke stažení na www.ferel.cz
registrační list pro poskytnutí záruky – ke stažení na www.ferel.cz
vruty do dřeva 5 x 30 (3 ks - 1 panel)
spojovací materiál potrubí (dle projektu)

Příprava střechy pro montáž integrovaného solárního kolektoru
●

Je nutné dodržet vzdálenosti mezi latěmi pro umístění kolektoru.
Rozteče latí udává výrobce střešních tašek.

●

Před montáží je nezbytné ponechat ve střeše otvor odstraněním střešních tašek větší, než bude
samotná plocha kolektoru, pro možnou manipulaci pracovníků s kolektorem na střeše.

Montáž kolektorů
1. Odstranit střešní tašky (nepokládat u nové střechy) v místě umístění střešních kolektorů.

2. Pokládat kolektory na laťování od dolního kolektoru. Vruty připevnit v místech otvorů na solárním panelu
na střešní latě.

3. Usazení – upevnění kolektorů nad sebou, až do celkového požadovaného počtu (upevnění viz. bod 2).
4. Ve vzdálenosti 2 střešních tašek ukládat druhou (a další) řadu kolektorů. Odstup 2 tašek zvýhodní přístup
v případě jakékoliv poruchy nebo závady.

5. Propojení kolektorů – spojování jednotlivých kolektorů mezi sebou v sekci sériově a sekce paralelně –
(doporučení výrobce nebo projektová dokumentace).

6. Odvzdušňovací prvky montovat do nejvyššího kolektoru.
7. Vypouštěcí prvky montovat do spodní větve prvního – spodního kolektoru.
8. Zalisování spojů – lisovacích tvarovek jednotlivých kolektorů dodaných spojovacím materiálem od výrobce
firmy Viega s použitím lisovacího nástroje Viega.
9. Napojení na solární soustavu dle projektu.

Hydraulické připojení
Hydraulické spojování provádíme lisovacím systémem Viega, součást kolektoru.
V řadě kolektorů mohou být nejvýše 3 kolektory vedle sebe spojeny šroubením. Další spoj je nutné provést
kompenzátorem. Dále mohou následovat až další 3 kolektory spojené šroubením. Připojovací potrubí od
kolektorů je vhodné vést co nejkratší trasou. Doporučené průměry potrubí a průtoky přes kolektory při
různém zapojení viz. tabulka:
Počet panelů

Typ zapojení

Průtok

Připojovací potrubí

8 - 38

Serio - paralelně

2 – 10 l/min.

Cu 18 x 1

38

Serio - paralelně

10 l/min.

Cu 18 x 1

46

Serio - paralelně

12 l/min.

Cu 18 x 1

60

Serio - paralelně

16 l/min.

Cu 22 x 1

68

Serio - paralelně

18 l/min.

Cu 22 x 1

76

Serio - paralelně

20 l/min.

Cu 28 x 1,5

92

Serio - paralelně

24 l/min.

Cu 28 x 1,5

Max. délka potrubí

Max. 50 m v součtu
výstupního
a vratného potrubí

Všechny části solární soustavy musí být pečlivě a bezpečně utěsněny a musí být z materiálu odolného
glykolu a teplotám do 150 ºC.
Spojovací potrubí provést z měděného potrubí.

Čerpadlová skupina
Montáž čerpadlové skupiny proveďte dle příslušného návodu výrobce.

Velikost expanzní nádoby a výpočet provozního tlaku
(platí pouze pro převýšení do 20 m, jinak se velikost stanoví výpočtem)

Velikost expanzní nádoby
Expanzní nádoba v solárních soustavách musí být dimenzována na teplotní rozdíl daný minimální teplotou v
zimním období (až do -20ºC) a maximální teplotou v letním období a na pojmutí objemu kapaliny všech
kolektorů pro případ stagnace (maximální teplota kolektoru při zastaveném průtoku a velkou intenzitou
slunečního záření). V solární soustavě s nuceným oběhem se používají tlakové expanzní nádoby s
membránou z materiálu odolného propylen-glykolům a maximálním dovolený pracovním tlakem min. 6 bar.
Doporučená velikost expanzní nádoby viz. tabulka:
Plocha kolektorů
m²
ks

Velikost expanzní
nádoby v litrech

Do 6

22

18

Do 8

30

25

Do 10

38

35

Do 12

46

50

Do 16

60

50

Do 18

68

80

Do 20

76

80

Do 24

92

105

Max. délka potrubí

Max. 50 m v součtu
výstupního a vratného
potrubí

Výpočet provozního tlaku soustavy
Přetlak v solární soustavě se stanoví podle vztahu
p=1,3 + (0,1 x h)
p...tlak v solární soustavě (bar)
h...výška od mamonetru do středu kolektorového pole /m/
Přetlak nastavte upuštěním solární kapaliny po provedení tlakové zkoušky.
Výpočet přednastaveného tlaku expanzní nádoby
Výchozí přetlak v expanzní nádobě upravte před naplněním systému oproti vypočtenému přetlaku soustavy
na hodnotu o 0,5 bar nižší.
Pexp= p - 0,5 /bar/
K nastavení přetlaku použijte běžný tlakoměr pro kontrolu tlaku v pneumatikách s odpovídajícím rozsahem.
Expanzní nádoba má pod víčkem bežný automobilový ventilek.
Příklad výpočtu provozního tlaku soustavy:
Výška od manometru do středu kolektorového pole: h = 10 m
Přetlak v solární soustavě (na tuto hodnotu se natlakuje solární systém):
p = 1,3 + (0,1x h) = 1,3 + (0,1 x 10) = 2,3 bar
Příklad výpočtu tlaku v expanzní nádobě
Přednastavený tlak v expanzní nádobě se upraví před napuštěním systému na hodnotu:
pexp= p – 0,5 = 2,3 – 0,5 = 1,8 bar

Instalace odvzdušňovačů
Místo odvzdušnění proveďte v nejvyšším bodě soustavy. Odvzdušnění je dobré vybavit místním rozšířením
na potrubí pro uklidnění proudění a dobrou separaci bublinek z kapaliny. Pro dokonalé odstranění bublinek z
okruhu se doporučuje vybavit čerpadlovou skupinu tzn. Separátorem vzduchu.

Naplnění, propláchnutí, kontrola těsnosti a odvzdušnění systému
Naplnění
K naplnění systému použijte plnící stanici s nádobou na solární kapalinu a plnícím čerpadlem. Přívodní
hadici připojte na napouštěcí ventil a ventil úplně otevřete. Vratnou hadici připojte na vypouštěcí ventil a
ventil úplně otevřete. Integrovaný kulový ventil v průtokoměru uzavřete (drážka na seřizovacím šroubu

průtokoměru musí být vodorovně). Otevřete zpětný ventil nad čerpadlem tím, že kulový ventil otočíte do
polohy 45º. Zapněte plnící čerpadlo a nalijte dostatečné množství solární kapaliny do nádoby plnící stanice a
naplňte solární systém.
Propláchnutí
Pomocí plnící stanice proplachujte solární okruh nejméně 15 minut. Aby se dokonale odstranil vzduch ze
systému, občas krátce otevřete integrovaný kulový ventil průtokoměru.
Odvzdušnění systému
Při běžícím plnícím čerpadle uzavřete vypouštěcí ventil a zvyšte tlak asi na 5 bar.
Zavřete napouštěcí ventil plnící čerpadlo, otevřete regulační šroub na průtokoměru, neodpojujte hadice
plnícího čerpadla. Oběhové čerpadlo nastavte na nejvyšší stupeň a několikerým zapnutím a vypnutím
odvzdušněte systém (odvzdušněné čerpadlo pracuje téměř neslyšně). Průběžně sledujte tlak v systému a při
jeho poklesu jej zvyšte zapnutím plnícího čerpadla a otevřením napouštěncího ventilu na 5 bar. Odvzdušnění
opakujte tak dlouho, dokud plovák v regulačním ventilu průtokoměru nezaujme při provozu čerpadla stálou
polohu a nebudou se objevovat v průtokoměru žádné bublinky. Poté nechte alespoň 5 minut běžet oběhové
čerpadlo. V případě použití automatického odvzdušňovacího ventilu, kdekoliv v solárním okruhu, tento ventil
po odvzdušnění uzavřete.
Tlaková zkouška těsnosti
Při tlaku 5 bar prohlédněte celý systém ( všechny spoje, sluneční kolektory, armatury atd.), přičemž se
nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustavu nechte pod tlakem nejméně 2 hodiny, po kterých proveďte
novou prohlídku. Výsledek zkoušky považujte za úspěšný, neobjeví-li se netěsnosti a nebo neprojeví-li se
znatelný pokles tlaku v soustavě. Nastavte provozní tlak. Nastavte čerpadlo na vhodnou rychlost a nastavte
průtok podle průtokoměru. Odpojte hadice plnicí stanice a na napouštěcí a vypouštěcí ventily našroubujte
uzávěry. Kulový ventil nad čerpadlem zcela otevřete. Zařízení opět odvzdušněte po několika dnech provozu.
Solární systém nevyplachujte vodou, protože se většinou zcela nevyprázdní a vzniká riziko poškození
mrazem.

Spuštění
Proveďte nastavení regulátoru solárního systému dle příslušného návodu. Kolektory odkryjte. Pod výtok z
pojišťovacího ventilu umístěte nádobu schopnou pojmout obsah kapaliny v systému. Zkontrolujte spínání
oběhového čerpadla regulátorem při dosažení požadované diference mezi slunečními kolektory a
sekundárním okruhem.

Provoz, kontrola a údržba
Solární systém pracuje bez obsluhy a téměř bez potřeby údržby. Přesto je důležité v prvních dnech po
uvedení do provozu zkontrolovat správnou funkci systému. Kontroluje se zejména teplota, tlak v systému a
chod čerpadla. Jednou ročně, nejlépe za slunečného dne je nutné zkontrolovat funkčnost a upevnění
kolektoru, těsnost a tlak v systému, včetně tlaku v expanznéí nádobě, chod čerpadla. Minimálně jednou za 2
roky se musí provést kontrola mrazuvzdornosti solární kapaliny. Doplnění systému se musí provést stejnou
teplonosnou kapalinou, jakou byl systém naplněn. Systém se nesmí doplňovat vodou.

