Odborná řada – Velké solární soustavy
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1 Úvod

Perspektivní solární trh
Na trhu se solárními systémy pro výstavbu vícepatrových bytových
objektů se ukrývá velký potenciál.

Tato odborná řada je doplněním odborné řady
„Solární termické systémy”, ve které jsou
vysvětleny základy využití sluneční energie.
Najdete v ní tipy pro navrhování zařízení na
ohřev pitné vody a podporu vytápění (zejména
v rodinném domě) stejně jako zobrazení
nejdůležitějších komponentů a jejich funkcí.
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V této odborné řadě najdete všechny potřebné
informace k solárním soustavám pro výstavbu
vícepatrových bytových objektů. Abychom
svým obchodním partnerům usnadnili přístup
k tomuto odvětví, představujeme v tomto
vydání důležité základy pro projektování
a potřebné komponenty. V rodinném domě
se etabloval solární systém ve spojení
s moderními topnými zařízeními, jako jsou
kondenzační kotle, tepelná čerpadla nebo
kotle na biomasu jako standardní řešení pro
efektivní topnou techniku.
V bytových domech tomu však tak není.
S ohledem na strukturu budov v ČR je však
zřetelné, že se v tomto segmentu zařízení
ukrývá velký potenciál: např. v Německu
existuje přibližně 23 milionů bytových
jednotek v bytových domech – průměrně
22 bytových jednotek na jednu budovu.
V ČR je situace obdobná hlavně s ohledem
na množství panelových domů. Z celkového
počtu bytových jednotek v ČR 2,26 mil. (viz
Obr. 1.1) připadá 37,5 % na spoluvlastnictví
vlastníků bytů a 20 % na bytová družstva.
Také obecní byty s 15 % v sobě ukrývají obrovský potenciál úspor spojených s aplikací
solárních systémů.

Ve vícepatrových bytových objektech mohou
solární soustavy připravit teplo za nižší cenu
než v rodinném domě. Zařízení jsou tedy
v tomto segmentu hospodárná a vhodná
k tomu, aby se znatelně snížil takzvaný „druhý
nájem“, tedy vedlejší náklady na bydlení. Jako
při každé druhé energetické modernizaci lze
náklady na solární zařízení poměrně přesunout
na studené nájemné. Tím vzniká win-win situace: pronajímateli se vrací investice v podobě
nájmu a zvyšování hodnoty jeho nemovitosti.
Nájemníci šetří vedlejší náklady, takže opatření
je z hlediska nákladů téměř neutrální.
Topenářským firmám se tedy doporučuje, aby
oslovily majitele nájemních domů s nabídkou
možné výroby tepla pomocí solárního zařízení.
Tato odborná řada Vám v kombinaci s vhodnými
systémovými sestavami Viessmann pomůže
rychle a spolehlivě zformulovat nabídku.

Kromě 2,9 milionů bytů, které jsou v SRN ve
vlastním užívání, je asi deset milionů bytů ve
vlastnictví profesionálních pronajímatelů, tedy
bytových družstev nebo veřejných subjektů.
Dalších deset milionů bytů patří soukromým
pronajímatelům, kteří budovy i z větší části
sami provozují a spravují.

Obr. 1.1  Struktura vlastníků stávajících bytových domů
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Bytové družstvo
Jiná právnická osoba
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BJ Bytové jednotky

4%
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Struktura vlastníků 2,26 mil. bytových jednotek v bytových domech
v ČR.
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011.
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Navrhování solárních soustav
pro výstavbu vícepatrových objektů
V tomto tržním segmentu je mimořádně důležitá hospodárnost solárního zařízení.
Při navrhování se klade důraz zejména na co nejúspornější zařízení.

Fyzikální a technické základy pro plánování
solárního zařízení v bytových domech se
neliší od těch v rodinném domě. Také pojmy,
které se běžně používají k popisu komponentů
a funkcí zařízení v solární technice, jsou stejné.
Následující část se zabývá cíli při navrhování
u vícepatrových objektů, protože ty se mohou
výrazně lišit od těch v rodinném domě.

2.1 Zařízení k ohřevu pitné vody
Speciálně k tomuto tématu navrhl Svaz
německých inženýrů VDI směrnici  6002 T1,
která vyšla v létě 2012 v nové a přepracované
verzi. Kromě mnoha dalších aspektů (jako je
bezpečnost provozu, upevnění kolektorů,
pokyny k regulační technice) popisuje směrnice
projektování co nejhospodárnějšího zařízení.
Zaměřuje se tak zejména na úspornost
zařízení.  
Tento aspekt nemusí být vždy hlavním cílem
investora, hospodárnost solárního zařízení
však bude často důležitým argumentem.
Vyplatí se tedy zabývat se směrnicí
VDI 6002 T1.

Obr. 2.1  Spotřeba a výroba

Navrhovaná spotřeba

Průměrná měsíční spotřeba

Pokud není požadována podpora vytápění
nebo lze na střechu montovat pouze omezenou kolektorovou plochu, budou se zařízení
často plánovat na základě této VDI směrnice.
Dimenzování potom probíhá v těchto třech
fázích:

Prosinec

Listopad

Září

Říjen

Srpen

Červen

Duben

Únor

Červenec

solárním přebytkům v létě.

Květen

Zamezuje se nevyužitelným

Březen

zařízení využívá celý solární výtěžek.

Leden

Mimořádně hospodárné solární

Solární výtěžek
při správném dimenzování

n Stanovení spotřeby.
n Stanovení plochy kolektoru.
n Stanovení objemu zásobníku.
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Stanovení spotřeby
Optimální by bylo, kdyby se dala změřit
spotřeba v budově. V novostavbě to však
není možné. A v případě sanace stávajícího
objektu je potom často zavádějící, když se
například na základě obsáhlé sanace (nové
podoby bytů, úsporné vodovodní armatury
atd.) liší budoucí využití od toho aktuálního.
VDI směrnice uvádí pro tyto případy předpokládanou spotřebu 22 l na osobu (při 60 °C),
která se může použít pro navržení solárního
zařízení (cíl: optimální využití instalované
kolektorové plochy). Důležité je v každém
případě odlišení od předpokládané spotřeby
pro navržení běžného ohřevu pitné vody
(cíl: komfort a bezpečné dodávky). Není
neobvyklé, že se od sebe obě hodnoty liší
více než faktorem 2.

Stanovení kolektorové plochy
Cílem navržení podle směrnice VDI 6002 T1
je kolektorové zařízení, které umí solární
záření vždy vhodně využít k ohřevu pitné
vody. To musí být minimálně z matematického
hlediska možné i v dobách nejvyššího záření
a při případné snížené spotřebě. Zařízení se
tedy navrhuje tak, aby mohl systém teplé
vody v letní fázi nejnižší spotřeby (viz Obr. 2.1)
kdykoliv pojmout solárně vyrobené množství
energie.
K navržení plochy kolektoru je možný tento
předpoklad: 1 m2 kolektorové plochy (45°
sklon, nasměrování na jih) dokáže v letních
dnech přivést 60 l vody z 10 °C na  60 °C.
Tento vztah mezi plochou kolektoru a vodou,
která se má ohřát, se označuje jako vytížení
(denní spotřeba 60 °C, v l / m2 kolektorové
plochy). Na základě předpokládaného vytížení
60 l / m2 se stanoví plocha kolektoru. Dříve
stanovená spotřeba teplé pitné vody se přitom
dělí 60. Výsledek je při projektování zařízení
základem pro plánování zařízení optimalizovaného z hlediska hosporádnosti provozu.
Při měřeních by se měly evidovat letní
fáze slabého zatížení, protože tato snížená
spotřeba je důležitá pro navržení zařízení.

Stanovení objemu zásobníku
Solárně získané teplo se musí při tomto
dimenzování na krátkou dobu od jeho
vyrobení (v poledne) až po jeho spotřebu
(nejpozději další den ráno) uložit. Z tohoto
důvodu stačí 50 l objemu zásobníku na m2
kolektorové plochy (plocha apertury). Vynásobí se tedy pouze původně stanovený rozměr
kolektorové plochy padesáti a dostaneme tak
velikost zásobníku.

Příklad

Obytná budova se 100 osobami
Denní spotřeba pitné vody:
(60 °C) 22 l / osoba
100 . 22 l = 2200 l / d.
Plocha apertury 2200 l : 60 l / m2 = 36,7 m2.
To odpovídá asi 16 kolektorům
Vitosol 200-F.
Objem zásobníku:
36,7 m2 . 50 l / m2 = 1833 l.
Zvolit lze tedy objem zásobníku 2000 l.

Pokud se zvolí systém s akumulačním zásobníkem a předehřívacím zásobníkem, vyplynou
další komponenty (předehřívací zásobník,
nabíjecí a vybíjecí výměníky) z odvození
dosud stanovených hodnot.

Upozornění

Pro zařízení s vysokým
výtěžkem energie by
nemělo vytížení podkročit hodnotu 60 l
spotřeby teplé vody
(60 °C) na m2 kolektorové plochy. Solární krytí,
kterého se má dosáhnout, je přitom omezeno
– leží přibližně u 35 %.
Menší vytížení (např.
40 l / m2) sice zvyšuje
solární krytí, vedlo by
však k nevyužitelným
přebytkům a snížilo by
specifický výtěžek.
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Systémové sestavy
Viessmann má v nabídce sériové sestavy se
všemi potřebnými komponenty.
Pakete große Solaranlagen

Preise

Ceník sestav obsahuje různé typy zařízení
pro různé způsoby využití ohřevu pitné vody
a solární podporu vytápění. U kolektorů
jsou zohledněny běžné montážní situace
ve výstavbě vícepatrových bytových objektů.

Gültig ab 1. April 2012

Pakete große Solaranlagen

n Ploché kolektory pro paralelní montáž na
střechu na šikmé střeše.

Vitosol 200-F

Flachkollektor
Typ SV2A und SH2A
für senkrechte oder waagerechte Montage, für Flach- und Schrägdachmontage und zur freistehenden Montage

Vitosol 200-T

Typ SP2

5811630-3

5811630-3

4/2012

zur Montage auf Schräg- und Flachdächern, an Fassaden sowie zur
freistehenden Montage

1

Obr. 2.2 Ceník sestav.

n Ploché kolektory pro postavení na ploché
střeše.
n Ležaté vakuové trubicové kolektory pro
montáž na plochou střechu.
Sestavy obsahují všechny potřebné komponenty, které jsou vždy optimálně vzájemně
sladěny. Součástí je dostatek montážního
materiálu, aby bylo možné vhodně realizovat
všechna kolektorová pole.
Z ceníku sestav lze jednoduchým postupem
sestavit vhodná zařízení.

Výběr vhodného schématu zařízení
Uvádějí se dva typy zařízení pro pouhý ohřev
pitné vody a dva typy zařízení pro ohřev pitné
vody s podporou vytápění (viz Obr. 2.3).
Zadáním příslušného identifikačního čísla
zařízení lze pomocí prohlížeče schémat
Viessmann eBrowser vyhledat vhodná
schémata zařízení. Schémata obsahují
hydrauliku zařízení, popis zařízení a elektrický plán pro připojení regulace.
Komponenty, které jsou v ceníku sestav
u typů zařízení označeny červeně, jsou součástí dodávky solární sestavy popř. sestavy
kotle. Ostatní zobrazené komponenty jsou
buď k dispozici, nebo musí být dodány ze
strany stavby.
Výběr vhodného způsobu montáže
Dále se zvolí typ kolektoru a způsob upevnění.
U nakloněných střech se nabízí montáž
plochých kolektorů na střechu, u plochých
střech se dá vybrat mezi ležatými vakuovými
trubicovými kolektory a postavenými plochými
kolektory.
Sestavy obsahují dostatek upevňovacího
a spojovacího materiálu, aby se daly kolektory
jakýmkoliv vhodným způsobem propojit. Tak
lze z jedné sestavy s dvanácti kolektory postavit jedno pole s řadou dvanácti kolektorů
nebo pole se třemi řadami po čtyřech kolektorech popř. pole se čtyřmi řadami po třech
kolektorech.
Volba sestavy podle denní spotřeby teplé
vody
V posledním kroku se určí podle denní spotřeby
teplé vody (litr, 60 °C) vhodná produktová
sestava. Na základě jediného objednacího
čísla lze rychle a jednoduše vypracovat nabídky.
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Obr. 2.3  Výběr systémové sestavy v ceníku sestav

Pakete große Solaranlagen

Příklad výběru vhodného schématu zařízení

Pakete große Solaranlagen
Pakete große Solaranlagen
Pakete große Solaranlagen

Pakete große Solaranlagen

Solarpakete für Trinkwassererwärmung
Solarpakete
mitfür
zwei
Trinkwassererwärmung
monovalenten
Solarpakete
Speicher-Wassererwärmern
mitfür
Heizwasser-Pufferspeicher
Trinkwassererwärmung mit
undFrischwasser-Modul
Vorwärmspeicher und
Unterstützung der Raumbeheizung mit Heizwasser-Pufferspeicher

Solarpakete für Trinkwassererwärmung mit zwei monovalenten Speicher-Wassererwärmern und
Unterstützung der Raumbeheizung mit Heizwasser-Pufferspeicher



Bivalente Trinkwassererwärmung
Bivalente
zweiter
Trinkwassererwärmung
Speicher-Wassererwärmer
Bivalente
monovalenter
Trinkwassererwärmung
und Heizkessel
Speicher-Wassererwärmer
vorhanden
Heizkessel vorhanden
und Heizkessel vorhanden

Anlagenbeispiel-ID: 4605157

Solarpakete für Trinkwassererwärmung mit zwei monovalenten SpeicherUnterstützung der Raumbeheizung mit Heizwasser-Pufferspeicher





Bivalente Trinkwassererwärmung zweiter Speicher-Wassererwärmer und Heizkessel vorhanden

Anlagenbeispiel-ID: 4605163 (mit einem
Heizwasser-Pufferspeicher)
Anlagenbeispiel-ID:
4605344
4605343 (mit zwei Heizwasser-Pufferspeichern)

Bivalente Trinkwassererwärmung zweiter Speicher-Wassererwärme



Anlagenbeispiel-ID: 4605439
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0
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D
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0
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H

H

0

H
E

A Sonnenkollektor
A Sonnenkollektor
B Vitosolic 200
B Vitosolic 200
A Sonnenkollektor
C Solar-Divicon
C Solar-Divicon
B Vitosolic 200
D Solar-Ausdehungsgefäß
D Solar-Ausdehungsgefäß
C Solar-Divicon
E Umwälzpumpe (Umschichtung) E Heizwasser-Pufferspeicher
D Solar-Ausdehnungsgefäß
F Luftabscheider
F Luftabscheider
Heizwasser-Pufferspeicher
G Monovalenter Speicher-Wassererwärmer
G Thermostatisches Mischventil zumE
Verkalkungsschutz
F Luftabscheider
H Heizkessel
G Frischwasser-Modul
H Heizkessel
K 3-Wege-Umschaltventil
Lieferumfang Solar-Paket:
Lieferumfang Solar-Paket:
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 Umwälzpumpe (Umschichtung)
Sonnenkollektoren Vitosol 200-F, Typen SV2A oder SH2A
 Ladepumpe (Vorwärmspeicher)
bzw. Vitosol 200-T, Typ SP2 (3 m2)  Sonnenkollektoren Vitosol 200-F, 2Typen SV2A oder SH2A
 Plattenwärmetauscher
bzw. Vitosol
200-T, Typ SP2 (3 m )
Speicher-Wassererwärmer Vitocell 100-V,
Typ CVA
Lieferumfang Solar-Paket:
 Entladepumpe (Heizwasser-Pufferspeicher)
 Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 140-E
Vitosolic 200
 Solar-Ausdehnungsgefäß
 Edelstahl-Ladespeicher als Vorwärmspeicher
Solar-Divicon mit Umwälzpumpe Typ
PS10 oder PS 20
 Sonnenkollektoren Vitosol 200-F, Typen SV2A oder SH2A
 Luftabscheider
 Vitosolic 200
bzw. Vitosol 200-T, Typ SP2 (3 m2)
Befestigungssystem (siehe Hinweise)
 Wärmeträgermedium
 Solar-Divicon mit Umwälzpumpe Typ PS10 oder PS20
Solar-Ausdehnungsgefäß
 Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 140-E
 Wärmemengenzähler
 Befestigungssystem (siehe Hinweise)
Luftabscheider
 Frischwasser-Modul mit Zirkulationspumpe
 Solar-Ausdehnungsgefäß
Wärmeträgermedium
 Vitosolic 200
 Luftabscheider
Umwälzpumpe (Umschichtung)
 Solar-Divicon mit Umwälzpumpe Typ PS 20
 Wärmeträgermedium
Wärmemengenzähler
 Befestigungssystem
Lieferumfang Heizkessel-Paket
(siehe Hinweise) Lieferumfang Heizkessel-Paket
Lieferumfang Heizkessel-Paket
 Wärmemengenzähler



▬
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▬

▬
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A Sonnenkollektor
B Vitosolic 200
C Solar-Divicon
D Solar Pumpenstrang
E Solar-Ausdehungsgefäß
F Heizwasser-Pufferspeicher

5811630-3

▬


B

L

E

H Entladepumpe
K Wärmetauscher
L Ladepumpe
M Vorwärmspeicher
N Umwälzpumpe (Umschichtung)
O Monovalenter Speicher-Wassererwärmer
P Heizkessel
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D

G Luftabscheider
H Monovalenter Speicher-Wassererwärmer
K Umwälzpumpe (Umschichtung)
L Heizkessel
M 3-Wege-Umschaltventil

C

F
P

Lieferumfang Solar-Paket:

Sonnenkollektoren Vitosol 200-F, Typen SV2A oder SH2A
bzw. Vitosol 200-T, Typ SP2 (3 m2)
Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 140-E
Speicher-Wassererwärmer Vitocell 100-V, Typ CVA
Vitosolic 200
Solar-Divicon mit Umwälzpumpe Typ PS 20
Solar-Pumpenstrang Typ PS 20
Befestigungssystem (siehe Hinweise)
Solar-Ausdehnungsgefäß
Luftabscheider
Wärmeträgermedium
Wärmemengenzähler
Umwälzpumpe (Umschichtung)
3-Wege-Umschaltventil



Lieferumfang Heizkessel-Paket

5811630-3
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Ze čtyř příkladů zařízení se vybere vhodný typ zařízení. ID zařízení vede v prohlížeči schémat Viessmann
E k podrobnému
schématu zařízení s mnoha detaily (popisy schémat a příslušenství jsou v německém jazyce).

G

K

Všechny červeně označené komponenty jsou součástí systémové sestavy a jsou součástí dodávky.

Pakete große Solaranlagen




Solarpakete für Trinkwassererwärmung mit zwei monovalenten Speicher-Wassererwärmern und
Unterstützung der Raumbeheizung mit Heizwasser-Pufferspeicher

H

H

Příklad výběru způsobu montáže a denní spotřeby teplé vody

Solární sestava *

Plochá střecha
(ležaté)

Plochá střecha
(vztyčení)

Šikmá střecha

Denní spotřeba pitné vody při 60 °C (litr)
Vitosol 200-F, typ SV2A, 14 ks
 Upevňovací systém pro šikmé střechy (montáž na střechu)
 Akumulační zásobník topné vody Vitocell 140-E s objemem 750 l, 2 ks
 Zásobníkový ohřívač vody Vitocell 100-V o objemu 500 l, 1 ks
Vitosol 200-F, typ SV2A, 20 ks
 Upevňovací systém pro šikmé střechy (montáž na střechu)
 Akumulační zásobník topné vody Vitocell 140-E s objemem 950 l, 2 ks
 Zásobníkový ohřívač vody Vitocell 100-V o objemu 750 l, 1 ks
Vitosol 200-F, typ SH2A, 15 ks
 Upevnění na rovné střechy k montáži na volném prostoru na spodní konstrukci
(úhel postavení 25 až 45 °C)
 Akumulační zásobník topné vody Vitocell 140-E s objemem 750 l, 2 ks
 Zásobníkový ohřívač vody Vitocell 100-V o objemu 500 l, 1 ks
Vitosol 200-F, SH2A, 20 ks
 Upevnění na rovné střechy k montáži na volném prostoru na spodní konstrukci
(úhel postavení 25 až 45 °C)
 Akumulační zásobník topné vody Vitocell 140-E s objemem 950 l, 2 ks
 Zásobníkový ohřívač vody Vitocell 100-V o objemu 750 l, 1 ks
Vitosol 200-T, SP2 (3 m2), 9 ks
 Upevňovací sada pro rovné střechy
 Akumulační zásobník topné vody Vitocell 140-E s objemem 750 l, 2 ks
 Zásobníkový ohřívač vody Vitocell 100-V o objemu 500 l, 1 ks

Vitosol 200-T, typ SP2 (3 m2), 12 ks
 Upevňovací sada pro rovné střechy
 H
 Speiche
* Tyto sestavy pouze na dotaz.

Vhodná sestava se vybírá dle typu montáže …
... a podle spotřeby teplé vody.

A Sonnenkollektor
B Vitosolic 200
C Solar-Divicon
D Solar Pumpenstrang
E Solar-Ausdehungsgefäß
F Heizwasser-Pufferspeicher

▬

600–900 900–1200

Lieferumfang Solar-Paket:



G Luftabscheide
H Monovalenter
K Umwälzpump
L Heizkessel
M 3-Wege-Umsc

Mat. sk.

SK02731
Obj. č.
Na dotaz
– 200-F,Kč
 Sonnenkollektoren
Vitosol
Typen SV2A oder SH2A













bzw. Vitosol 200-T, Typ SP2 (3 m2)
Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 140-E
Speicher-Wassererwärmer Vitocell 100-V, Typ CVA
Vitosolic 200
SK02734 Obj. č.
Solar-Divicon mit Umwälzpumpe Typ PS 20
–
Na dotaz
Solar-Pumpenstrang
Typ PS 20 Kč
Befestigungssystem (siehe Hinweise)
Solar-Ausdehnungsgefäß
Luftabscheider
Wärmeträgermedium
SK02732
Obj. č.
Wärmemengenzähler
Na dotaz
–
Kč
Umwälzpumpe (Umschichtung)
3-Wege-Umschaltventil

8

–

SK02735
Na dotaz

Obj. č.
Kč

SK02733
Na dotaz

–

Obj. č.
Kč

–

SK02736
Na dotaz

Obj. č.
Kč



Lieferumfan

2 Navrhování solárních soustav pro výstavbu vícepatrových bytových objektů

2.2 Solární podpora vytápění
Je-li k dispozici dostatečná střešní plocha, je
při výstavbě vícepatrového objektu možná
realizace zařízení pro solární podporu
vytápění.
Pro rodinné domy se etablovala pravidla
pro využití solárního systému na podporu
vytápění, která jsou podrobně vysvětlena
v odborné řadě „Solární termické systémy”.
Tato pravidla lze beze všeho aplikovat i na
větší budovy.
Pro rychlé zodpovězení otázky, zda se dá
vůbec realizovat solární zařízení pro podporu
vytápění, se doporučuje tento přibližný
výpočet:

n Velikost zařízení pro solární ohřev pitné
vody se stanovuje na základě  VDI 6002 T1
(viz část 2.1).
n Výsledná hodnota se násobí čtyřmi – až od
této velikosti je plocha vhodná pro podporu
vytápění.
n Je-li zařízení v případě šikmé střechy
projektované jako paralelní se střechou,
lze jednoduše odhadnout, zda je dispozici
dostatečná plocha.
n Pokud se má zařízení postavit na plochou
střechu, může se jako reálný rozměr
instalační plochy předpokládat trojnásobek
kolektorové plochy. Pokud by se zařízení
realizovalo s ležatými vakuovými trubicovými kolektory, je potřeba střešní plocha
jen dvakrát tak velká, než je plocha kolektoru.
Teprve až je vyjasněno, zda se může v příslušné budově vůbec umístit solární systém
na podporu vytápění, mělo by se začít s podrobným projektováním.

Obr. 2.4  Kdy je solární podpora vytápění vhodná?

0,4 m2
na osobu
Stagnationsfreie
Anlage
Nestagnující
zařízení
pro
zurohřev
Trinkwassererwärmung
pitné vody podle
nach
6002
VDIVDI
6002

0,4 až 1 m2
na osobu
Steigende
Deckung,
aber
Stoupajícísolare
solární
krytí, avšak
Heizungsunterstützung
nicht
sinnvoll
podpora vytápění není
vhodná

2 na osobu
Kollektorfläche
in m2 pro
Kolektorová plocha
v mPerson

1 až 1,5 m2
na osobu

nad 1,5 m2
na osobu

Heizungsunterstützung
Podpora
vytápění podle
projektbezogen
sinnvoll
konkrétního ggf.
projektu
popř. vhodná

Heizungsunterstützung
Podpora vytápění
sinnvoll
vhodná
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Splnění stavebních předpisů
Za určitých okolností se plánují solární systémy kvůli splnění stavebních předpisů (zákon
o využívání obnovitelných energií nebo zákon
o obnovitelném teplu). V těchto případech
vyplývá dimenzování ze zákonem předepsaných poměrů mezi užitnou plochou budovy
a plochou kolektoru, která se má instalovat.
V případě projektování zařízení nastane za
určitých okolností situace, že zařízení je na
ohřev pitné vody příliš velké, pro reálnou
solární podporu vytápění naopak příliš malé.
V těchto případech se musí zařízení po
dohodě s investorem zvětšit, aby se nalezlo
vhodné řešení. Viessmann svým obchodním
partnerům pomáhá s potřebnými výpočty
a argumentací.
Nařízení o úspoře energie (EnEV) platí pro
novostavbu a modernizace. Solární systém
se samozřejmě zohledňuje při výpočtu
primární energetické spotřeby budovy.
K tomu však neexistují žádné přibližné hodnoty – souhra pláště budovy, primární výroby
tepla (fosilní, biomasa nebo tepelné čerpadlo)
a solární soustavy se musí vypočítat na
základě daného projektu.

2.3 Hygiena pitné vody
Uznávaná pravidla pro hygienu pitné vody platí
samozřejmě i v souvislosti s instalací solárního
zařízení. V roce 2011 bylo přepracováno nařízení
o pitné vodě, v roce 2012 norma DIN 1988
(v ČR se řiďte platnou ČSN EN 1717). Pro projektování je důležité, aby se dodržovala pravidla pro výstavbu zařízení na teplou vodu.
To znamená, že zařízení musí dodržovat
předepsaná pravidla provozu související
s hygienou pitné vody. Za provoz je zodpovědný provozovatel zařízení.
Stanovené cíle u provozu solárního zařízení
mohou na první pohled odporovat cílům
hygieny pitné vody: solární zařízení pracuje
tím efektivněji, čím chladnější je zásobníkové
zařízení. Z hygienických důvodů je naopak
vhodné udržovat díly zařízení pro teplou vodu
stále na vysokých teplotách.

Obr. 2.5  Detail hygieny pitné vody

Ve všech schématech zařízení Viessmann
jsou integrována potřebná zařízení pro hygienu
pitné vody.

3 Detailní projektování kolektorového pole a zásobníku

Abb. 3.1  Titel

Detailní projektování kolektorového pole a zásobníku
Tato část pojednává o specifických požadavcích při projektování větších kolektorových
polí a uvádí pokyny pro propojení velkých zásobníků.

U větších kolektorových ploch je často nutné
vybudovat několik dílčích polí, protože kolektory už nelze spojit v jediném poli. To může mít
na jedné straně architektonické důvody. Na
straně druhé straně to může být způsobeno
tím, že požadovaný počet kolektorů překračuje
přípustnou kolektorovou plochu, která je
z hydraulických důvodů (tlaková ztráta nebo
teplotní spád) dovolena pro jedno dílčí pole.
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3.1 Výstavba zařízení s několika poli
V případě doporučeného průtoku kolektorovým polem  25 l / (m2. h) jsou možná tato dílčí
pole:
Vitosol 200-F, 100-F: do 10 ks,
Vitosol 200-T SP2A; 300-T SP3B: do 15 m2  
plochy absorbéru,
Vitosol 200-T SPE: do 20 m2 plochy
absorbéru.

n Pro plnění větších zařízení jsou na dílčích
polích vhodné ruční odvzdušňovače
(vhodné pro vysoké teploty!). Automatické
odvzdušňovače v kolektorovém poli se
nedoporučují, protože musí být za provozu
uzavřeny: při stagnaci zařízení by jinak
mohlo unikat teplonosné médium v podobě
páry.

Propojení dílčích polí
Pro propojení dílčích polí v kolektorovém
poli existuje několik jasných pravidel, jejichž
dodržování zajišťuje efektivní a bezpečný
provoz zařízení.

n Pro bezpečné uvedení do provozu a usnadnění kontrolních prohlídek se doporučuje
instalovat na výstupu každého dílčího pole
ponornou jímku. Přes spolehlivě změřené
teplotní rozdíly mezi vstupem a výstupem
jednotlivých dílčích polí kolektorového pole
se dá kontrolovat jejich správné proudění.

n Dílčí pole se zapojují paralelně, zapojení
trubek se provádí podle Tichelmanna.
n Ve všech vedeních kolektorového pole
by se mělo dosáhnout rychlosti průtoku
minimálně 0,4 m / s. Při nižších rychlostech
průtoku se může zkomplikovat odvzdušňování zařízení v běžném provozu.
n Všechna dílčí pole by měla být stejně velká,
a tím vykazovat stejnou tlakovou ztrátu
– potom nejsou nutné vyrovnávací ventily.
Pokud to rámcové podmínky dovolí, je vhodné
adekvátně přizpůsobit plochu kolektoru,
která matematicky vyjde z dimenzování:
pokud z dimenzování zařízení vyplyne například 17 kolektorů, tak se počet sníží na 16
kolektorů, abychom dostali dvě stejně velká
dílčí pole, každé s osmi kolektory. Nebo se
přidá jeden kolektor, aby se postavila dvě
pole po devíti kolektorech.

Obr. 3.1  Připojení dílčích polí

A

B

C

Vyrovnání nestejných dílčích polí

n Zařízení s několika poli s různými dílčími poli  
(s ohledem na velikost, propojení nebo
tlakovou ztrátu) musí být vybavena vyrovnávacími ventily (viz Obr. 3.1).
n Je potřeba pečlivě naplánovat každý detail
kolektorového pole. Nepromyšlené použití
T-kusů, úhelníků nebo oblouků v trubkovém
vedení kolektorového pole může ohrozit
čisté proudění v trubkách dílčích polí zapojených podle Tichelmanna. Už malé rozdíly
v tlakové ztrátě mohou vést k nestejnému
proudění v kolektorových skupinách popř.
dílčích polích (viz Obr. 3.2).

A

Dílčí proudění 1

B

Dílčí proudění 2

C

Dílčí proudění 3

Obr. 3.2  Detail hydrauliky

Rovnoměrné proudění

Nebezpečí nerovnoměrného proudění

3 Detailní projektování kolektorového pole a zásobníku

Upozornění

Pro předběžné
orientační výpočty
k upevnění kolektorů
na plochých střechách
je možné použít
program Viessmann
SOLSTAT. Je zdarma
k dispozici ke stažení
na našich webových
stránkách v sekci
Login Partner.

3.2 Výběr kolektorů u objektů s plochou
střechou

Obr. 3.3 Postavené ploché kolektory

Postavení kolektorů vyžaduje buď dopravení
zatížení, nebo – pokud to není ze statických
důvodů možné – průchod střešním pláštěm.
Obě řešení jsou zejména u vyšších budov
spojena s nákladem, který se musí zahrnout
do projektování zařízení. Pro hospodárné
posouzení je vždy nutné pozorovat hotové
nainstalované kolektorové zařízení.
Při rozhodování o druhu zařízení se většinou
soustředíme na dvě varianty:
1. Provedení zařízení s postavenými plochými
kolektory (nižší cena za kolektory, ale velmi
složité upevňování viz Obr. 3.3),

Obr. 3.4

Ležaté vakuové trubicové kolektory

2. Provedení zařízení s ležatými vakuovými
trubicovými kolektory (vyšší cena za
kolektory, ale méně složité upevňování,
viz Obr. 3.4).
Volba padne většinou na variantu 2 – pokud
je cenově srovnatelná s řešením s plochými
kolektory. Montáž umožňuje větší jistotu
v projektování, protože ve stávajících budovách
nelze odhadnout pracnost při upevňování.
Vakuové trubicové kolektory navíc poskytují
vyšší výnosy, zejména při solární podpoře
vytápění, a využívají střešní plochu v případě
montáže naležato o přibližně 50 % lépe, než
je to možné s postavenými zařízeními.

Obr. 3.5
Vitosol 200-T, typ SPE
Vakuový trubicový kolektor.

Viessmann proto rozšířil svůj produktový
program o kolektor, který se velmi dobře hodí
pro použití na plochých střechách naležato.
U Vitosolu 200-T SPE jsou průměry a vzdálenost trubek navrženy přesně pro tuto
montážní situaci.
Jednotlivé trubice lze natočit tak, aby se
dal absorbér nasměrovat s 45° ke slunci,
a nedocházelo ke stínění jednotlivých
absorbérů navzájem.
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3.3 Zapojení solárních zásobníků
Jestliže nevyžaduje hydraulika v celém systému jinak, měl by se solární zásobník naplánovat pokud možno tak, aby se potřebný objem
vešel do jediné nádrže. Tím se sníží instalační
náklady a tepelné ztráty.
Pokud je z důvodu přepravy na místo a instalace potřeba několik zásobníků, je nutno
dodržet tyto pokyny:
Obr. 3.7

n Podle zkušeností je paralelní způsob provozu akumulačních zásobníků kvůli malým
tlakovým ztrátám z hlediska hydrauliky ze
zkušenosti velmi těžké zvládnout. Zásobníky by se proto měly zapojit vždy sériově
– to platí pro zařízení s externím nabíjením
(deskové výměníky tepla) stejně jako pro
zásobníky s interními výměníky tepla
(spirálami).

Vitocell 100-E
Akumulační zásobník topné vody
pro externí nabíjení.

n Pokud se při projektování zařízení zvolí
oddělené nabíjení zásobníků, stačí zpravidla
jeden ventil na nabíjecí okruh. Musí se však
pečlivě zkontrolovat, jestli případně existuje
nebezpečí nechtěné cirkulace kvůli designu
zařízení. V tomto případě se musí použít
dva ventily na každý nabíjecí okruh (výstup
a vstup).

Obr. 3.8
Vitocell 140-E
Akumulační zásobník topné vody
s interním výměníkem tepla.

Obr. 3.6 Sériové zapojení akumulačních zásobníků

Sériové zapojení (také: zapojení do řady)
zajišťuje rovnoměrné proudění zásobníky.
Hydraulické vyrovnání není nutné.

4 Detailní plánování solárního okruhu

Detailní plánování solárního okruhu
V této části se pojednává o důležitých aspektech při projektování solárního okruhu.
Kromě pokynů k dimenzování trubek a k odvzdušnění se zabývá skupinami pro solární
okruhy u velkých solárních systémů.

4.1 Stanovení objemového toku

4.2 Průtokový odpor solárního okruhu

Kolektorová zařízení lze provozovat
s rozdílnými specifickými objemovými
toky, jednotkou je litr za hodinu a metr
čtvereční: l / (h . m2). Vztažná veličina je
zde plocha absorbéru.

Výpočet tlakové ztráty v potrubním vedení
je i v případě solárních systému jedním
z předpokladů pro bezporuchový a energeticky úsporný provoz celého zařízení.

Při stejném záření, tedy stejném výkonu kolektoru, znamená vysoký objemový tok malý
teplotní spád v kolektorovém okruhu, malý
objemový tok vyšší teplotní spád.
Jako směrná hodnota pro zařízení v obytných
budovách (využití pro ohřev pitné vody a solární podporu vytápění) se osvědčil specifický
objemový tok 25 l / (h . m2) při 100% výkonu
čerpadla. Tento objemový tok se doporučuje
pro všechny kolektory Viessmann. Na této
hodnotě může být postaveno dimenzování
potrubí a zvoleny nabíjecí a vybíjecí stanice.
Při projektování potrubí solárního okruhu
se předpokládají rychlosti proudění mezi
0,4 m / s a 0,7 m / s. Tento rozsah se doporučuje i ve směrnici VDI 6002 T1. Vyšší
rychlost proudění by zvýšila tlakovou ztrátu,
výrazně nižší by zkomplikovala odvzdušňování.

Celý průtokový odpor primárního okruhu
solárního systému (solární okruh) vychází ze
součtu těchto jednotlivých odporů:
n
n
n
n

Tlaková ztráta kolektoru.
Tlaková ztráta potrubí.
Jednotlivé tlakové ztráty armatur.
Tlaková ztráta interního výměníku tepla
v zásobníku nebo primární strany externího
deskového výměníku tepla.

Tlakové ztráty kolektorů lze najít jako diagram
tlakové ztráty v technických podkladech
příslušného produktu.
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Obr. 4.1 Tlaková ztráta a průměr potrubí

Objemový tok

Tlaková ztráta na 1 m potrubí (včetně armatur) v mbar / m

v m3 / h

DN 10

0,100

4,6

0,125

6,8

0,150

9,4

0,175

12,2

0,200

15,4

4,4

0,225

18,4

5,4

0,250

22,6

6,6

2,4

0,275

26,8

7,3

2,8

0,300

9

3,4

0,325

10,4

3,8

0,350

11,8

4,4

0,375

13,2

5

0,400

14,8

5,6

2

0,425

16,4

6,2

2,2

0,450

18,2

6,8

2,4

0,475

20

7,4

2,6

0,500

22

8,2

2,8

0,525

8,8

3

0,550

9,6

3,4

0,575

10,4

3,6

0,600

11,6

3,8

Dimenze potrubí
DN 13

DN 16

DN 20

DN 25

0,625

4,2

0,650

4,4

0,675

4,8

0,700

5

1,8

0,725

5,4

1,9

0,750

5,8

2

0,775

6

2,2

0,800

6,4

2,3

0,825

6,8

2,4

0,850

7,2

2,5

0,875

7,6

2,6

0,900

8

2,8

0,925

8,4

2,9

0,950

8,8

3

0,975

9,2

3,2

1,000

9,6

3,4

   Oblast mezi 0,4 a 0,7 m / s

Výběrový graf ukazuje doporučené
dimenze trubek vztažené na celkový
objemový tok zařízení.
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Obr. 4.2  Schéma čerpací stanice Solar-Divicon
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4.3 Výběr skupiny pro solární okruh

Možnost připojení
expanzní nádoby
(pouze se stagnačním
chladičem)
Připojení s pojistnou
skupinou a expanzní
nádobou
Uzavírací ventil

6

7
3
8

Teploměr

Všechny ostatní komponenty potřebné
k provozu solárního systému jsou sloučeny
v sériových skupinách pro solární okruh
(Solar-Divicon). Všechny jsou vybaveny
vysoce efektivními čerpadly, a jsou tak
vhodné pro mimořádně úsporný energetický
provoz zařízení.

Zpětný ventil (klapka)
Odlučovač vzduchu
Čerpadlo solárního okruhu
Ukazatel průtoku

Čerpací stanice Solar-Divicon obsahuje kromě čerpadla
solárního okruhu všechny komponenty potřebné pro provoz
solárního okruhu.

Čerpací stanice Solar-Divicon je k dostání
ve dvou velikostech výkonu (PS10 a PS20).
Zařízení s druhým okruhem čerpadla nebo
s bypasovým zapojením nepotřebuje
další kompletní Solar-Divicon, ale pouze
dodatečnou solární čerpací jednotku. Ta je
také k dostání ve dvou velikostech výkonu
(P10 a P20).
Výběr správné čerpací stanice Solar-Divicon
souvisí vždy s kolektorovou plochou, která se
má připojit. Všechny další komponenty jsou
potom adekvátně sladěny.
V případě pochybností se dá pomocí charakteristik pro příslušné typy čerpacích stanic
Solar-Divicon podrobně provést hydraulické
plánování zařízení.
Čerpací stanice Solar-Divicon lze dodat pro
nabíjení přes vnitřní výměníky tepla. Pro
nabíjení přes externí výměníky tepla poskytuje Viessmann solární předávací stanice.

Obr. 4.3  Solar-Divicon s řešením se 2 větvemi

3
2

1

Solar-Divicon lze rozšířit pro zařízení
s bypasovým zapojením nebo
druhým okruhem čerpadla
(solární čerpací jednotka).

4

5

1

Solar-Divicon

2

Větev solárního čerpadla

3

Pojistná skupina

4

Expanzní nádoba (MAG)

5

Sběrná nádoba
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Také solární předávací stanice jsou předmontované jednotky, které obsahují všechny
potřebné komponenty pro externí nabíjení
solárních zásobníků. Umožňují rychlé vypracování nabídky. Vztažná veličina pro výběr je
plánovaná kolektorová plocha. Dimenzování
čerpadel a výměníku tepla je zaměřeno na
doporučené způsoby provozu solárního
systému, které jsou popsány ve směrnici VDI
6002 T1. To se týká zejména teplotních rozdílů
ve výměníku tepla. Tak je zaručeno, že zařízení
běží vždy za optimálních provozních podmínek.
Solární předávací stanice jsou k dostání
k nabíjení akumulačního zásobníku ze
solárního systému a pro ohřev pitné vody
z akumulačního zásobníku.

Obr. 4.5  Solární předávací stanice

Solární předávací stanice pro
nabíjení přes externí výměníky
tepla lze zapojit do kaskády. Lze tak
napojit až 430 m kolektorové plochy.

Obr. 4.4
Čerpací stanice Solar-Divicon s přídavnou
solární čerpací jednotkou pro nabíjení solárních
zásobníků přes interní výměníky tepla.
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Obr. 4.6  Dusík rozpuštěný ve vodě

4.4 Odvzdušnění v případě vysokých budov

30

Normálně stačí odvzdušnit solární okruh
v běžném provozu pomocí odlučovače plynů
(mikrobublin) nainstalovaného v kotelně.
U vysokých budov, tedy při vysokém statickém tlaku, už nebude tento způsob
odvzdušňování stačit. Čím vyšší je tlak,
tím větší je množství plynů rozpuštěných
v kapalině.

mg N 2 / kg vody
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Příklad pro rozpustnost dusíku
ve vodě při teplotě média 70 °C

Rozpustnost plynů v kapalinách je závislá i na tlaku.
Čím vyšší je tlak, tím více plynu se v kapalině rozpustí.

Vzduchové bubliny, které jsou uvolněny na
nejvyšším a nejteplejším místě solárního
okruhu na výstupu z kolektoru, absorbuje
na jejich cestě do sklepa při stoupajícím tlaku
solární kapalina a není možné je tam už z kapaliny odloučit. Tak může být například v jednom
litru vody o teplotě 70 °C a o 2 bar vyšším
tlaku dodatečně rozpuštěno 20 mg dusíku
(Obr. 4.6).

Tyto rozpuštěné podíly se potom při nižším tlaku zase
objeví jako plyn a mohou zapříčinit poruchy.

Kyslík, druhá podstatná složka vzduchu, se
při rozpouštění chová podobně. V solárních
systémech s kovovými těsnicími spoji potrubí
a teplonosnými médii s obsahem glykolu je to
však s ohledem na odplynění spíš nekritické.
Kyslík se za velmi krátkou dobu chemicky
váže v solární kapalině. Pokud se však na
základě špatného instalačního materiálu popř.
netěsností v zařízení vzduch objevuje trvale,
může vést kyslík ke škodám způsobeným
zejména oxidací teplonosné kapaliny.
Od statické výšky 25 m doporučuje
Viessmann pro spolehlivé odstranění
dusíku ze zařízení používat vakuové
odplyňovače.
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Funkce vakuového odplyňovače
Ve vakuovém odplyňovači se část solární
kapaliny (pár litrů) přivádí do malé nádržky.
Tato nádrž se potom automaticky odděluje
od systému a evakuuje s čerpadlem. Podtlak
zmenšuje rozpustnost složek vzduchu, které
jsou obsaženy v kapalině, vystupují jako plyn
a odlučují se přes odvzdušňovač. Kapalina
se potom přivádí zpět do systému a proces
se opakuje následovně s dalším dílčím
množstvím solární kapaliny.

Obr. 4.7  Montáž vakuového odplyňovače

Při vakuovém odplynění se kapalina s ohledem na plyny podsycuje. Může tak „sesbírat“
plynové bublinky, které jsou v solárním okruhu,
a tím zajistit bezporuchový provoz zařízení.
Při použití vakuových odplyňovačů je nutné
dodržovat toto:

Vakuový odplyňovač

n Montáž probíhá podle obrázku  4.7.
n Vakuový odplyňovač se nastaví tak, aby
pracoval pouze v noci.
n Odplyněním média klesá objem a tím tlak
zařízení. Pro odloučené množství vzduchu
se dá preventivně stanovit o něco převýšený plnicí tlak (cca 0,1 až 0,2 bar vyšší
než provozní tlak).
n Pokud se u hodně velkých zařízení odloučí
větší množství vzduchu, doporučuje se
automatické dodatečné plnění kapaliny.
K tomu se dá vakuový odplyňovač buď
vybavit nasávacím zařízením, nebo použít  
automatické plnicí zařízení.
n Při trvalé přítomnosti vzduchu by se však
měl přednostně najít a odstranit důvod
(místo) pronikání vzduchu do soustavy.

Pomocí vakuového odplyňovače lze z kapaliny vyloučit rozpuštěné podíly plynů.
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Informační věstník č. 44

Informační věstník č. 34

Březen 2011

Termické solární soustavy
– dokumentace předání
a prohlídky

Březen 2009

Spolehlivost provozu solárních
termických soustav

Základní a doplňující informace najdete v informačních listech BDH č. 17 „Termické
solární soustavy“ část 1, 2 a 3, informační listy BDH č. 27 „Solární podpora vytápění“
část 1 a 2 i informační list č. 34 „Bezpečnost provozu termických solárních soustav“.
Tento informační list BDH se zaměřuje na solární systémy udržující tlak a to v oblasti
rodinných domů s nemrznoucími prostředky na bázi glykolu. Formuláře, které jsou
zde zobrazeny, jsou k dispozici formlou tištěné nebo kopírované předlohy ve formátu
PDF na internetových stránkách www.bdh-koeln.de

Základní a doplňující informace najdete v informačním věstníku Spolkového
průmyslového svazu (SPS) č. 17 „Solární termické soustavy“ část 1, 2 a 3
a informačním věstníku SPS č. 27 „Solární podpora vytápění“ část 1 a 2.
Tento informační věstník SPS se zaměřuje na oblast rodinných domů.

1 Úvod
Termické solární soustavy mohou být provozovány více než 20 let, pokud jsou dobře
naprojektovány a správně nainstalovány. Aby se dlouhodobě zajistil efektivní provoz
solárního systému, měly by se navíc provádět pravidelné prohlídky. Proto se doporučuje uzavřít s provozovatelem smlouvu o servisních prohlídkách.

1. Úvod
Solární termické soustavy jsou součástí moderní topné techniky a redukují
spotřebu fosilní energie. To chrání životní prostředí a snižuje energetické
náklady. Vývoj jde přitom k větším kolektorovým plochám; téměř polovina
nově zhotovených zařízení slouží i pro podporu vytápění. Moderní ploché
kolektory jsou navíc velmi efektivní: Běžné ploché kolektory dosahují na
zkušebně stagnační teploty výrazně přes 200°C, u vakuových trubicových
kolektorů leží nad hodnotou 260°C.

Kromě formuláře pro práce provedené při prohlídce (protokol o servisní prohlídce)
bude na dalších stranách představen a vysvětlen i formulář o předání zařízení provozovateli. Předávací protokol slouží na jedné straně ke zjištění řádné funkce zařízení,
tzn. že dokumentuje úplné a správné provedení domluvených stavebních prací. Na
straně druhé jsou údaje z předávacího protokolu také základem pro provedení prohlídky.
Protokol o servisní prohlídce popisuje nutné pracovní kroky při prohlídce termických
solárních systémů a slouží k dokumentaci prací provedených při prohlídce. Údaje
k naměřeným hodnotám, rozměrům a nastavením regulace v předávacím protokolu
popř. protokolu o servisní prohlídce jsou důležité pro navazující prohlídky, aby bylo
možné posoudit funkci popř. změny v zařízení.

Zvláštností solární techniky je zdroj energie, protože přísun sluneční energie – „hořák“ – se nedá vypnout. Stav provozu, při kterém se kolektory
a části solárního okruhu zahřívají až na stagnační teplotu, je proto normální.
Solární termické soustavy musí mít provedení s vnitřním zabezpečením,
tzn. že všechny provozní stavy musí probíhat samostatně a bez zásahů
zvenčí. Jen u solárních zařízení, která jsou vnitřně zabezpečena, je dlouhodobě zaručen spolehlivý bezporuchový provoz.

Tak je možné zabránit funkčním poruchám a efektivně a spolehlivě provozovat termické
solární soustavy více než 20 let.

V praxi předešlých let vyšlo najevo, které koncepce zařízení mají obzvlášť
spolehlivý provoz, jak lze snížit zatížení a zabránit problémům. Tento
informační věstník shrnuje zkušenosti a ukazuje, jak je možné provozovat
solární termické soustavy spolehlivě více než 20 let.
2 Stagnační chování solárních termických soustav
2.1 Odstávka zařízení v případě slunečního záření
Odstávka zařízení v případě slunečního záření označovaná také jako stagnace, vede ke zvýšení teploty v kolektoru až na maximální teplotu, při které se vyrovává energetický zisk a ztráta. V kolektorech se přitom dosahuje
teplot, které zpravidla překračují bod varu solární kapaliny.
Bundesindustrieverband Deutschland
Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.V.
Frankfurter Straße 720–726
511 45 Köln
Tel.:
(0 22 03) 9 35 93-0
Fax:
(0 22 03) 9 35 93-22
E-Mail: Info@bdh-koeln.de
Internet: www.bdh-koeln.de

Důvodem pro odstávku zařízení v případě slunečního záření je většinou
plný zásobník. Ale příčinou stagnace může být i výpadek elektřiny nebo
technické poruchy. Tvorba páry v kolektoru se pokládá za „normální provozní stav“ a to nezávisle na druhu kolektoru, velikosti kolektorové plochy
a způsobu provozu (podpora vytápění, ohřev pitné vody).
1

1

Uvedení do provozu
V této části naleznete užitečné tipy z praxe pro uvádění velkých solárních soustav
do provozu. Jsou zde stručně vysvětleny všechny důležité kroky od protokolu o uvedení
do provozu až po kontrolu zařízení.

Upozornění

Formuláře protokolů
a upozornění k uvedení
do provozu najdete na:
www.viessmann.cz >
Login Partner > Ke stažení
> Nástroje > solární systémy. Informační list
č. 44 „Termické solární
soustavy – dokumentace
od předání a prohlídky“
je k dispozici zdarma ke
staženi v českém jazyce.

Jako u každého zásobovacího zařízení musí
být sepsán protokol o uvedení do provozu
i u solárního systému.
Výrobci solárních systémů v Německu se
dohodli na nutných bodech protokolu o uvedení do provozu a vydali protokol se správnými komentáři. Viessmann doporučuje jeho
užívání (viz Upozornění).
Tyto zkušenosti a poznatky je možné aplikovat i na solární soustavy montované v České
republice.
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5.1 Protokol o uvedení do provozu

5.3 Plnění solárního okruhu

Upozornění

Aby se usnadnily pozdější práce na údržbě,
jsou v protokolu o uvedení do provozu nezbytné
tyto údaje:

Za normálních podmínek si teplonosná
kapalina ponechává svou funkci v zařízení
po mnoho let. Při plnění zařízení se proto
musí některé pracovní kroky provádět velmi
pečlivě. Pokud se tyto práce provedou
ledabyle a nepřesně, může to vést k závažným problémům při provozu zařízení.

Formulář pro záznam
naměřených hodnot
tlaku s dalšími informacemi najdete na:
www.viessmann.cz >
Login Partner > Ke stažení
> Nástroje > solární systémy. Informační list
č. 34 „Bezpečnost provozu solárních systémů“
je zde zdarma k dispozici
ke stažení.

n Vstupní tlak membránové expanzní nádoby
(MAG).
n Plnicí a provozní tlak zařízení (při cca 20 °C).
n Výrobce a typ teplonosné kapaliny.
n Zkušební hodnoty těsnosti (ochrana proti
mrazu) a hodnota pH teplonosné kapaliny
po naplnění a odvzdušnění.

Vstupní tlak expanzní nádoby (MAG)
Důležitým opatřením před naplněním zařízení
by mělo vždy být přezkoušení vstupního
tlaku expanzní nádoby. Pokud je již kapalina
v zařízení pod tlakem, je nastavení vstupního
tlaku velmi náročné.

n Nastavení regulace.
Navíc je třeba zohlednit, že poskytovatelé
dotací mohou vyžadovat speciální protokoly.

5.2 Zakrytí kolektorů
Není možné plnit solární systém nebo jej
uvádět do provozu, když kolektory ohřívá
sluneční záření. Buď se musí práce ukončit
včas před dopadem prvních slunečních
paprsků na kolektory, nebo se musí kolektory
zakrýt.
Začínat s uvedením do provozu před východem slunce se často jeví jako riskantní,
protože nikdy nelze s jistotou odhadnout dobu
trvání uvedení do provozu. Pokud se uvedení
do provozu nepovede včas, musí se přerušit
– což je v případě, že je zařízení částečně
naplněno, složité.
Lepší je tedy kolektory zakrýt. Ploché kolektory Viessmann se dodávají s fólií na proskleném krytu – je vhodné odstranit tuto fólii až
po uvedení do provozu. Pro vakuové trubicové
kolektory jsou krycí fólie k dostání zvlášť.

Ke správnému nastavení potřebného vstupního tlaku expanzní nádoby se osvědčil
jednoduchý, ale důsledný výpočet, který je
srozumitelně uveden ve formuláři pro záznam
naměřených tlakových hodnot  (viz Obr. 5.1).
Takový formulář pro záznam naměřených
tlakových hodnot by neměl chybět v žádné dokumentaci zařízení. Takto zůstávají nastavení
srozumitelná i pro pozdější kontroly.
Druhou možností k určení nutného vstupního
tlaku expanzní nádoby je využití programu
dimenzování SOLSEC firmy Viessmann. Jako
výsledek vyjde nutný vstupní tlak expanzní
nádoby – rovněž všechna další opatření
a komponenty pro zajištění zařízení v případě
stagnace. Program SOLSEC se dá stáhnout
na internetové stránce Viessmann v sekci
Login Partner.
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Obr. 5.1  Formulář na sestavení tlaků

1

Dokumentace tlakových poměrů
1

Systémový tlak na
nejvyšším místě

1 bar

2

Přídavek na metr
statické výšky

+ 0,1 bar / m

3

Provozní tlak zařízení
(manometr)

_____ bar

Provozní tlak zařízení

_____ bar

Tlaková rezerva pro odvzdušnění + 0,1 bar
2

Plnicí tlak

_____ bar

Provozní tlak zařízení

_____ bar

Odečet pro vodní předlohu

– 0,3 bar

4

Přídavek na metr výškového
+ 0,1 bar / m
rozdílu manometru – exp. nádoby

5

Vstupní tlak

3

4

5
3 Manometr
5 Membránová expanzní nádoba (MAG)

Tlakové poměry v solárním okruhu
jsou rozhodující pro bezporuchový
provoz zařízení. Hlavní význam má
přitom vstupní tlak v membránové
expanzní nádobě, který lze spolehlivě určit pomocí tohoto formuláře
pro záznam naměřených hodnot
tlaku.

_____ bar
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Tlaková zkouška
Před vypláchnutím a odvzdušněním se musí
zařízení přezkoušet na těsnost. Aby se zabránilo zvýšeným teplotám a kolísání tlaku, nesmí
na kolektor dopadnout sluneční žáření ani při
tomto procesu. Většina výrobců solárních
systémů se dohodla na tom, že je dostačující
zkušební tlak 90 % reakčního tlaku pojistného
ventilu – tak se během tlakové zkoušky
nemusí přerušit funkce pojistného ventilu
ani membránové expanzní nádoby.

Propláchnutí zařízení
Aby se zabránilo proniknutí nečistot do
kolektoru během proplachování, je zejména
v případě ocelových potrubí vhodné oddělit
od systému kolektory na proplachování. Kolektory samotné se dodávají vyčištěné a mohou
se po vypláchnutí potrubí zase snadno připojit.
U pájeného měděného potrubí se musí proplachovat tak dlouho, dokud už v potrubí není
žádný troud, protože troud vede k vysokému
zatížení teplonosné kapaliny kyslíkem.
Zejména u větších zařízení by se mělo proplachovat kapalinou teplonosného média, protože
často nelze zabránit zbývajícím zbytkům např.
vody v systému.
Zkušení odborníci mají na proplachování
kanystr s proplachovací teplonosnou kapalinou (Tyfocor), která se může k tomuto účelu
použít několikrát.

Odvzdušnění zařízení
Při uvedení do provozu se musí zařízení
pečlivě odvzdušnit. Standard dnešní techniky
je odvzdušňování a plnění přes otevřenou proplachovací nádrž v rámci jedné pracovní operace. Ze zkušenosti trvá odvzdušnění minimálně
30 minut. Proces se dá ukončit teprve tehdy,
když už se do nádrže nedostávají vzduchové
bublinky z vratného potrubí zařízení.
Přitom se musí zohlednit správná obsluha ventilu na přítoku k nádrži. Přes ventil se zabrání
podtlaku v kolektoru a v následných potrubích.

Upozornění

Musí-li se zvýšit vstupní
tlak expanzní nádoby
(MAG), měl by se vždy
použít pouze dusík. Tím
se zabrání, aby kyslík
pronikl membránou do
solární kapaliny. Vstupní
tlak tak zůstane déle
stabiní.

Na manometru musí být během odvzdušňování stále stanoven alespoň statický tlak
zařízení.
Je-li odvzdušňování ukončeno, uzavře se ventil na přítoku k nádrži a zařízení se uvede do
provozního tlaku. Je vhodné uvést zařízení do
provozu s mírně převýšeným plnicím tlakem
(cca 0,1 až 0,2 bar vyšší než provozní tlak),
protože kapalina při zvýšené teplotě uvolňuje
plyn a podle toho klesá tlak. Po naplnění se
doporučuje nechat solární okruh na dva až tři
dny protékat, aby se odvzdušnění spolehlivě
ukončilo.
Charakteristiky teplonosné kapaliny (ochrana
proti mrazu a hodnota pH) se musí po naplnění
změřit a zaprotokolovat.

Obr. 5.2  Solární regulace Viessmann Vitosolic 200
Solární regulace Vitosolic 200 má
předem nastavené průměrné hodnoty. Všechny hodnoty se musí
v rámci uvedení do provozu
přezkoušet a případně přizpůsobit
skutečným provozním podmínkám.
Regulace solárního systému
Vitosolic 200 dokáže navíc po
vložení paměťové SD karty zaznamenávat provozní stavy. Takto je
možné vygenerovat data (.csv formát) pro vytvoření tabulek a grafů
v daném systému.

5.4 Uvedení regulace do provozu
Po naplnění a odvzdušnění se může uvést
do provozu regulace. Po výběru a nastavení
vhodného schématu zařízení se připojené
komponenty v ručním provozu přezkouší na
řádnou funkci. Také u čidel se musí přezkoušet
správné připojení a správnost naměřených
hodnot. V případě pochybností pomůže
„metoda zapalovače“, čidlo se krátce nahřeje.
Tak se dá na regulaci nejlépe poznat, o jaké
čidlo se právě jedná. Nastavení regulace se
musí v protokolu také zaznamenat. A i když
to trvá trochu déle:
Při uvedení regulace do provozu by se
měly vyvolat všechny provozní parametry
a přezkoušet jejich správnost. Hodnoty
v regulaci jsou předem nastaveny pro průměrný provoz, měly by se tedy vždy přizpůsobit skutečným provozním podmínkám. To
se týká zejména oblastí, které se týkají souhry
s dalšími topnými zařízeními a případně
i dalšími regulacemi, tedy například termické
dezinfekce nebo dohřevu.
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5.5 Kontrola zařízení
Zvláštní význam má u větších solárních
soustav jejich kontrolování. Pokud by zařízeních jednou vypadlo, ne vždy si toho ihned
někdo všimne, protože v postavených zařízení
přebírá zásobování teplem automaticky pomocné topení, tedy kotel.
Existuje hodně možností, jak dohlížet na
funkčnost zařízení nebo měřit a hodnotit jeho
výnos. K tomu byla vypracována a v létě 2012
vydána VDI směrnice 2167. Tam jsou představeny různé formy funkční kontroly (ruční
a automatická) a popsány měřicí techniky
pro výnos zařízení, které jsou k dostání na
trhu. Dají se zde najít vhodná řešení pro různé

Kontrola zařízení s komponenty Viessmann
Kontrolování menších zařízení probíhá v dostatečné míře pomocí funkcí zabudovaných v regulacích Viessmann. Evidováním a vyhodnocením
naměřených teplot v zásobníku a kolektoru se
dá rychle zjistit výpadek solárního systému.
K měření výnosů lze regulátor doplnit o měřič
množství tepla.
Zjištěné hodnoty je možné stejně jako případná
hlášení o chybách (v případě regulace Vitotronic
a solárního modulu SM1) zpřístupnit pomocí
zařízení Vitodata nebo Vitocom. Tak mohou
být provozovatelé zařízení nebo odborní topenáři rychle informováni o stavu zařízení.

typy a velikosti zařízení. Důležité je, aby
zůstaly náklady a úsilí vynaložené na měření
a kontrolu v přiměřeném rámci: jistě není
vhodné investovat několikanásobek hodnoty
ročního výnosu zařízení do jeho evidování.

Obr. 5.3  Vitodata
Viessmann poskytuje pomocí
zařízení Vitodata a Vitocom obsáhlé
a pohodlné možnosti pro kontrolu
zařízení (platí pro kombinaci
Vitotronic a SM1 modulu).
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