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Úvod
Tato příručka, popisuje a vysvětluje hlavní podklady pro projektování, instalaci a provoz
solárního termického zařízení. Je vhodná jako příručka, stejně jako podklad pro odbornou
přípravu a další vzdělávání nebo jako podpora při konzultaci.

Upozornění
Výběr a posuzování témat je zaměřen na
oblasti, které jsou důležité z hlediska projektování – pokyny k odborné realizaci se dávají
tehdy, jsou-li prospěšné speciálně pro instalaci solárního zařízení. Tak jsou například v části
"potrubí" podrobně popsána specifická témata
týkající se solární techniky, jako je délková
roztažnost nebo ochrana střešní izolace,
nenajdete zde však žádný návod k pájení
potrubí solárního okruhu.
Obrázky v této příručce slouží k pochopení
jednotlivých komponentů, hydrauliky
a regulace solárního zařízení a usnadňují
tak rozhodování o projekci v případě volby
systému. Z tohoto důvodu je mnoho obrázků
složeno schematicky a zaměřeno
na to podstatné.
Pro každodenní práci doplňují tuto knížku
známé podklady k produktům Viessmann.

Listy technických údajů s pokyny týkajícími se zpracování, přesnými rozměry nebo
údaji o výkonech komponentů jsou pro
projektování k dispozici, stejně jako úplná
schémata zařízení se všemi armaturami.
K některým projekčním postupům najdete
v textu upozornění na dostupnost elektronické nápovědy, která je na internetu připravena na stránkách www.viessmann.cz.

Úvod
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Předmluva
Energetickou situaci na celém světě charakterizují omezené rezervy zemního plynu
a ropy a zároveň stoupající spotřeba a drastické zvyšování cen. Vzrůstající emise CO2
navíc ohřívají naši atmosféru a vedou k nebezpečné změně podnebí. To vybízí k zodpovědnému zacházení s energií. Vyžaduje se
více efektivity a větší využití obnovitelných
energií. Jako největší spotřebitel energie
může trh zabývající se výrobou tepla významně přispět k potřebné úspoře energie tím,
že bude využívat inovační a efektivní topnou
techniku.
Ke kompletní nabídce Viessmann patří systémová řešení pro všechny nosiče energie,
které omezují spotřebu zdrojů pro bezpečné
a pohodlné zásobování teplem na minimum
a snížením emisí CO2 tak chrání životní
prostředí. Ať už se jedná o kondenzační kotel
na olej a plyn, peletkový kotel nebo tepelné
čerpadlo – ideálním doplněním ke každému
zdroji tepla je solární termické zařízení na
přípravu teplé vody a podporu vytápění.
Pomocí solárního zařízení lze pokrýt asi 60
procent energie potřebné za rok na ohřev
pitné vody. Solární zařízení, která navíc
podporují vytápění, ještě více snižují náklady
na energii. S nimi lze ušetřit až 35 procent
ročních nákladů na topení a přípravu teplé
vody.
Předpokladem integrace solárních termických
zařízení do systémů topné techniky jsou
přesně sladěné jednotlivé komponenty, aby se
dosáhlo maximálního solárního zisku a náklady
se udržely pod kontrolou. Základem musí být
správně naprojektovaná zařízení. Viessmann
začal před více než 30 lety vyvíjet a vyrábět
výkonné systémy k využití sluneční energie,
a může se tak opřít o bohaté zkušenosti. Tyto
zkušenosti vám chceme v ucelené formě
předat v této projekční příručce.

Při výběru tématu jsme kladli důraz na
projekční a odbornou topenářskou jistotu
při instalaci solárních zařízení. Protože správný
projekt a odborné provedení jsou základními
podmínkami nejen pro bezporuchový a efektivní provoz solárního zařízení, ale také pro
bezpečnost člověka a budovy.
Jsem přesvědčen, že tato projekční příručka
poskytne dobrou a vítanou podporu všem
těm, kteří by chtěli využít vynikající šanci
na budoucím trhu solárních termických
zařízení. K tomu přeji všem uživatelům hodně
úspěchů.
Dr. Martin Viessmann
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A Základy
Aby se dalo využít obrovských potenciálů solárního záření, potřebujeme dobré komponenty
a vyspělé systémy.

Sluneční energie se dá využít aktivně nebo
pasivně. U pasivního využití sluneční energie
se záření využívá přímo (např. okno, zimní
zahrada), tedy bez technických pomůcek.
K aktivnímu využití sluneční energie jsou
k dispozici různé technologie. Slunce se
dá kromě výroby tepla (solární termie) využít
také k výrobě energie (fotovoltaika). Tato
knížka pojednává výhradně o oblasti solárních
termických zařízení.

Je závislé na ročním období, místě a užitné
ploše.
Kolektor (lat.: collegere = sbírat) je hlavní
součástí pro využití slunečního záření a zobrazuje se v této části s důležitými parametry.
Při zapojení dalších komponentů vzniká
solární termická energie, kterou lze provozovat
různým způsobem.

Základem pro využití solární energie je
sluneční záření, které je na zemi k dispozici.
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A.1

Potenciály termického využití solárního záření

Potenciály termického využití solárního záření.
Slunce je dlouhodobě nejspolehlivějším zdrojem energie,
který je lidem k dispozici.

Možnosti využití tohoto zdroje energie
ke každodenní výrobě tepla jsou z technologického hlediska velmi promyšlené. Potenciál
ke skutečnému využití solární energie však
není ještě zdaleka vyčerpán.
Tato kapitola popisuje z čeho je složeno
využitelné sluneční záření, co je zvláštního
na "palivu Slunce" a jak lze efektivně využít
bezplatnou sluneční energii. V prvním
přehledu jsou vysvětleny běžné solární
termické systémy a vzájemně se srovnávají.

Tyto základní vědomosti tvoří základ správného a odborného zacházení se solární technikou
pro výrobu energie.
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Obr. A.1.1-1  Spektrální hustota solárního a infračerveného záření

Intenzita záření [W/(m2 . µm)]
1000 mil

100 mil
Solární záření fotosféry
10 mil

1 mil

A.1.1  Slunce jako zdroj záření
Z každého zdroje záření vychází záření
o různých vlnových délkách. Délka vln je
závislá na teplotě, záření nabírá na intenzitě
se stoupající teplotou. Až po teplotu 400 °C
září těleso v oblasti dlouhých vln, oblasti ještě
neviditelného infračerveného záření, nad ní
začíná oblast viditelného záření. Dočervena
rozžhavené kovy s teplotou 850 °C vyzařují
už viditelné světlo. Halogenové žárovky vysílají od cca 1 700 °C skoro bílé světlo a nepatrný
podíl už neviditelného, krátkovlnného ultrafialového záření. Celkové spektrum různých vlnových délek zdroje záření se jmenuje spektrální
hustota.
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Výkon záření Slunce
Slunce je vzhledem ke své vysoké teplotě
mimořádně silným zdrojem energie. Oblast
viditelného slunečního záření představuje jen
malý úsek z celého spektra záření, má však
nejvyšší intenzitu záření.
Uvnitř Slunce probíhají fúzní procesy, při nichž
se atomy vodíku slučují na atomy helia.
Ze vznikajícího hmotnostního defektu (hmota
v jádru helia je menší než součet jeho jednotlivých částí) více než čtyři miliony tun za sekundu se uvolní energie, která ohřeje vnitřek
Slunce na teplotu cca 15 milionů stupňů Celsia.

krátkovlnného záření.

Na povrchu Slunce (fotosféra) činí teplota už
stěží 5 500 °C. Tady se odevzdává energie
formou záření, přičemž intenzita tohoto záření
odpovídá výkonu 63 MW/m2. V průběhu dne
se vyzáří na jeden metr čtvereční energie
1 512 000 kWh, to odpovídá energetickému
obsahu cca 151 200 litrů topného oleje.

Potenciály termického využití solárního záření

Obr. A.1.1–2 Slunce a Země

Solární konstanta

Díky této vzdálenosti se zmenšuje střední
výkon záření až po nejvzdálenější okraj
Zemské atmosféry na intenzitu záření
1 367 W/m2. Tato hodnota je stanovenou
hodnotou a nazývá se solární konstanta
– definovala ji Světová meteorologická organizace při OSN (WMO). Skutečná intenzita
záření kolísá o ± 3,5 procenta. Na základě
eliptické oběžné dráhy Země okolo Slunce není
vzdálenost Země od Slunce konstantní – leží
mezi 147 mil. a 152 mil. km. Kromě toho se
mění i sluneční aktivita.

Vliv stupně zeměpisné šířky a ročního
období
Zatímco Země oběhne kolem Slunce jednou
za rok, je jeho severojižní osa nakloněna
o 23,5° vůči ose její oběžné dráhy. Od března
do září je více ke Slunci nakloněna severní
polokoule, od září do března jižní polokoule.
Z toho plynou rozdílné délky dne v létě a v zimě.

1,4 mil. km

Slunce

Slunce je staré téměř pět miliard let a vydrží
nám asi ještě jednou tolik. Má průměr
1,4 milionů kilometrů, průměr Země je oproti
tomu jen 13 000 km. Vzhledem k velké vzdálenosti k Zemi (asi 150 mil. km) je však ohromný
výkon záření snížen na míru, která na naší
planetě umožňuje život.

Země

63 000 kW
na m²

1,367 kW
na m²

13 000 km

A.1

150 mil. km

Délku dne však určuje i stupeň zeměpisné
šířky, tzn. čím dále se spěje na sever, tím se
dny prodlužují (v létě) popř. zkracují (v zimě).
Ve Stockholmu např. má 21. červen délku dne
18 hodin a 38 minut, v Madridu naproti tomu
jen 15 hodin a 4 minuty. V zimě je to přesně
naopak. Potom se Madrid 21. prosince dostane na délku dne 9 hodin a 18 minut, Stockholm jen na 6 hodinách a 6 minutách.
I na území ČR dopadá sluneční záření pod
různými úhly.

Obr. A.1.1-3 Pohyb země kolem Slunce
Sklon zemské osy při oběhu Slunce
je příčinou rozdílné délky trvání
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záření a ročních období.
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Obr. A.1.1-4 Délka dne
Délka dne závisí na ročním období
a stupni zeměpisné šířky.
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Příklad

Nejnižší stav dne 21. prosince:

Praha leží na 50° severní zeměpisné šířky.

Hs = 90° – stupeň zeměpisné šířky – 23,5°

S přihlédnutím k úhlu os 23,5° to znamená polední
nejvyšší úroveň Slunce dne 21. června 63,5°.
V poledne 21. prosince dělá tento úhel jen 16,5°.
Čím dále se nyní dostaneme na severní polokouli
na jih, tím výše je polední Slunce na nebi, tzn. úhel
dopadu Slunce stoupá s klesajícím stupněm
zeměpisné šířky. Nejvyšší úroveň Slunce 90°
k horizontu (Slunce v zenitu) se dosáhne v rámci

Příklad

Stockholm (59,3°): Hs = 90°–59,3°–23,5° = 7,2°
Praha (50°):

Hs = 90°–50°–23,5° = 16,5°

Madrid (40,4°):

Hs = 90°–40,4°–23,5° = 26,1°

obratníků).

Nejvyšší popř. nejnižší stav poledního Slunce
vztaženo na stupeň zeměpisné šířky se dá
vypočítat pomocí těchto vzorců:

Úhel záření poledního Slunce
v průběhu roku kolísá o 47°.

Nejvyšší stav dne 21. června:
Obr. A.1.1-5 Sluneční dráha

Hs = 90° – stupeň zeměpisné šířky + 23,5°
21.6.
63,5°

Příklad

21.3./23.9.
40°

Stockholm (59,3°): Hs = 90°–59,3°+23,5° = 54,2°
Praha (50°):

Hs = 90°–50°+23,5° = 63,5°

Madrid (40,4°):

Hs = 90°–40,4°+23,5° = 73,1°

zenit

21.12.
16,5°

sever

jih

Východ Slunce ve městě
Praha

8:14 hod.

6:24 hod.
východ

5:11 hod.
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A.1.2 Množství záření na zemský povrch
Atmosféra snižuje výkon záření
Slunce. Část záření se absorbuje
a odráží. Druhá část dosahuje
zemského povrchu jako
difúzní a přímé záření.

Sluneční záření

Solární konstanta 1 367W/m2
Atmosféra

Odraz od mraků

Rozptýlení
v atmosféře
Pohlcení
atmosférou
Difúzní záření

Odraz od Země

Přímé záření

A.1.2  Množství záření dopadajícího           
na zemský povrch

Globální záření
Z 1.367 W/m2 (solární konstanta) zasáhne
vlivem atmosféry maximálně asi 1.000 W/m2
zemský povrch. Atmosféra má různé účinky
na celé spektrum záření. Vrstvy mraků
odrážejí část záření, další část absorbuje
atmosféra (latinsky: absorbere = pohltit). Jiné
součásti záření rozptýlí hustější vrstvy atmosféry nebo mraků, a tím se stanou difúzním
zářením. Části záření zasahují Zemi přímo.

Hmotnost vzduchu
Intenzitu záření na zemský povrch určuje délka
dráhy, kterou toto záření prochází atmosférou.
Tento snížený účinek se označuje jako Air
Mass (AM) "hustota vzduchu" a určuje ho úhel
dopadu slunečního záření.
Nejkratší cesta existuje při svislém dopadu
záření (= 90°) a označuje se jako AM 1. Čím
delší je cesta záření na zemský povrch, tím
víc se zvětšuje snižující účinek atmosféry.

Část záření, která zasahuje Zemi, zemský
povrch buď odráží nebo pohltí. Absorpcí se
zemský povrch ohřívá. Odraz rovněž vytváří
difúzní záření.
Souhrn difúzního a přímého záření se nazývá
globální záření. Podíl difúzního záření na
globálním záření činí v ČR v ročním průměru
cca 50 procent – v létě méně, v zimě více.
Rozdíl mezi přímým a difúzním zářením je
zajímavý pro využití v solární technice zejména
pro koncentrující systémy (parabolické zrcadlo
popř. žlabové zrcadlo), protože tyto systémy
využívají jen přímé záření (viz kapitola C.2.6).

Intenzita záření
Výkon záření dopadajícího na definovanou
plochu se nazývá intenzita záření. Z fyzikálního hlediska je tedy intenzita záření výkon
připadající na jednu plochu a udává se ve
wattech na metr čtvereční (W/m2). Intenzita
solárního záření výrazně kolísá. Od silně
zatažené oblohy s přibližně 50 W/m2 dosahují
hodnoty až 1.000 W/m2 v případě velmi jasné
oblohy.
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Obr. A.1.2 - 2 Globální záření (ČR)
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Hranice výkonu mezi difúzním a přímým zářením jsou plynulé. I zdánlivě slabé světlo s vysokým podílem
difúzního záření poskytuje použitelnou intenzitu záření.

Obr. A.1.2-3  Sluneční záření (ČR)

Maximální denní úhrny v ČR jsou asi 8 kWh/m2
v létě. Ale i za slunečného zimního dne je
k dispozici intenzita záření až 3 kWh/m2.
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Aby se dalo spočítat, jaké množství solárního
záření se skutečně změní na solárně termickou energii, musí se navíc zohlednit délka
trvání ozáření. Jako energie se tedy označuje
výkon během definovaného časového rozpětí,
měrná jednotka je watthodina (Wh). Energie globálního záření se udává v denním,
měsíčním a ročním úhrnu.
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Průměrné denní hodnoty globálního záření během dne kolísají v průběhu roku skoro o faktor 10. Podíl
difúzního záření činí v ročním průměru cca 50 procent.
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Průměrné roční hodnoty globálního
slunečního záření leží v ČR v dlouholetém
průměru mezi mezi 850 kWh/(m2.a)
a až 1 250 kWh/(m2.a) v jihočeské
a v jihomoravské oblasti. Z celosvětového
hlediska leží hodnoty mezi 800 kWh/(m2.a)
např. ve Skandinávii a 2 200 kWh/(m2.a)
např. na Sahaře.

Obr. A.1.2-4 Globální sluneční záření v ČR

Jednotlivé měsíční hodnoty globálního
slunečního záření se mohou od dlouholetého
průměru lišit až o 50%, jednotlivé roční
hodnoty až o 30%.

1300     1250    1200     1150     1100    1050     1000      950      900
kWh/(m2.a)
Globální záření

Odchylky od těchto průměrů jsou však zčásti
výrazné. Kromě rozdílných ročních hodnot
existují i regionální a dokonce místní odchylky.

Obr. A.1.2-5 Počet hodin slunečního svitu v ČR
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V ČR se pohybuje počet hodin solárního svitu
(bez oblačnosti) mezi cca 1400 h/a až 1700 h/a.
Největší počet hodin má jihovýchod, naopak
nejmenší počet hodin má severozápad.
Rozdíl je většinou průměrně kolem 10%.
V lokalitách se silně znečištěnou atmosférou
je nutno počítat s globálním zářením až o 10%
nižším. Naopak u oblastí s vyšší nadmořskou
výškou od 700 do 2000 m n.m. je možné
počítat s nárůstem globálního záření až o 5%.
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Obr. A.1.2-6 Sklon, orientace a ozáření
Podle sklonu a orientace plochy se
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vůči horizontální ploše.
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Odchylka od globálního záření

Sklon přijímací polohy
Hodnoty pro energii globálního záření
se vztahují na horizontální rovinu. Tyto
hodnoty ovlivňuje sklon přijímací polohy.
Je-li přijímací poloha nakloněna, mění se
úhel ozáření, intenzita záření a tím i množství
energie. Roční úhrn energie globálního záření
dopadajícího na plochu je tedy také závislý na
jejím sklonu.
Množství energie je největší, když záření
dopadá na přijímací polohu v pravém
úhlu. Protože se tohoto sklonu v našich
zeměpisných šířkách vztaženo na horizontálu nikdy nedosáhne, dá se tomu "dopomoci" nakloněním přijímací polohy. V ČR
se na přijímací polohu se sklonem 35° při
nasměrování na jih ve srovnání s horizontální
polohou vyzáří v průměru asi o dvanáct procent energie více.

Nasměrování přijímací polohy
Dalším faktorem pro výpočet množství
energie, které se očekává, je nasměrování
přijímací polohy. Na severní polokouli je
nasměrování na jih optimální. Odchylky
přijímací polohy od nasměrování na jih popisuje "úhel azimutu". Plocha nasměrovaná na jih
má úhel azimutu 0°.

V solární technice se úhly udávají jinak než u kompasu, jih = 0, západ = + 90°, východ = – 90° atd.
Na obrázku A.1.2-6 je zobrazeno vzájemné
působení nasměrování a sklonu. Ve srovnání
s horizontálou z toho vyplývají větší a menší
výtěžky. Mezi jihovýchodem a jihozápadem
a při úhlech sklonu mezi 25° a 70° se dá
vymezit oblast, ve které jsou solární energetické zisky zařízení optimální. Větší odchylky,
například u zařízení na fasádě, lze kompenzovat adekvátně větší plochou kolektoru.
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Základní parametry kolektorových zařízení
Kolektory jsou zdroje tepla, které se od konvenčních zdrojů tepla v mnoha ohledech
liší. Nejnápadnějším rozdílem je primární zdroj tepla využitý pro výrobu tepla, "palivo"
sluneční záření.

Na jedné straně se dá tento bezplatný zdroj
energie podle lidského uvážení nekonečně
dlouho používat, na straně druhé se dá pro
aktuální potřebu sotva propočítat a je ve své
skutečné nabídce omezený. Zejména v topné
sezóně, když je tepla nejvíce potřeba, je
k dispozici nejméně sluneční energie – a naopak. Slunce se navíc nedá podle potřeby
zapnout nebo vypnout. Tato výchozí situace
vyžaduje zásadně jiný postup než projektování
energetických zařízení, jejichž výkon je
k dispozici na vyžádání. Až na několik málo
vyjímek se proto zařízení, která využívají
energii slunečního záření, v rámci zabezpečení zásobování doplňují o druhý zdroj tepla
– projektují se a provozují jako bivalentní
(= dvojhodnotové) systémy.

Výše uvedený obrázek ukazuje jednoduché
bivalentní zařízení: Kotel zajišťuje, aby bylo
v jakoukoliv dobu k dispozici definované
množství teplé vody. Kolektorové zařízení se
tak integruje do systému, aby se tak získalo
co nejvíce energie ze slunečního záření a kotel
spotřeboval co nejméně paliva.
Už z tohoto jednoduchého příkladu je patrné,
že úspěšný provoz solárního zařízení nezávisí
jen na kolektoru, ale na rozumné souhře všech
použitých komponentů. Aby se dal naplánovat
způsob účinku kolektoru v celém systému,
jsou v dalších odstavcích vysvětleny jeho
základní vlastnosti a posuzovací hlediska.
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A.2.1  Účinnost kolektoru
Účinnost kolektoru označuje podíl slunečního
záření dopadajícího na plochu apertury kolektoru, který se přeměňuje na užitečnou tepelnou energii. Jako plocha apertury se označuje
solárně účinná plocha kolektoru (viz kapitola
B.1.3). Účinnost je mimo jiné závislá na provozním stavu kolektoru, způsob výpočtu je pro
všechny typy kolektorů stejný.

lze vypočítat pomocí koeficientů tepelné
ztrátovosti k1 a k 2 a rozdílu teplot ΔT (vyslovuj:
delta T) mezi absorbérem a okolím. (Podrobnosti k absorbéru viz kapitola B.1.2). Teplotní
rozdíl se udává v K (= kelvin).

Část slunečního záření dopadajícího na kolektor se odrazem a absorpcí na skleněné tabuli
a odrazem na absorbéru ztrácí. Z poměru mezi
ozářením na kolektor a výkonem záření, který
se na absorbéru přeměňuje na teplo, se dá
vypočítat optická účinnost. Označuje se jako
η0 (vyslovuj: eta nula).
Ohřívá-li se kolektor slunečním zářením,
odevzdává část tepla do okolí – tepelnou
vodivostí kolektorového materiálu, sáláním
a prouděním (pohybem vzduchu). Tyto ztráty

Obr. A.2.1-1 Toky energie v kolektoru
Záření, které dopadá na kolektor,
se snižuje o optické ztráty. Zbývající
záření ohřívá absorbér. Části tepla,
které pak kolektor odevzdává do
okolí, jsou tepelné ztráty.
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Obr. A.2.1-2 Charakteristické parametry různých typů kolektorů
Koeficienty tepelné ztrátovosti
a optická účinnost jsou důležitými

Koeficient tepelné
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parametry pro výkonnost kolektorů

Plochý kolektor
Plochý kolektor s antireflexním sklem
Vakuový trubicový
kolektor

Upozornění

Čím větší je teplotní
rozdíl mezi kolektorem
a venkovním vzduchem,
tím se zvětšují tepelné
ztráty – účinnost tedy
klesá se zvyšováním
provozní teploty kolektoru nebo s poklesem
venkovní teploty.

η  =  η0 –

Optická účinnost a koeficienty tepelné ztrátovosti se vypočítavají podle metody popsané
v evropské normě EN 12975 a představují
důležité parametry kolektoru. Musí být uvedeny v listech technických údajů k jednotlivým
přístrojům (viz www.viessmann.cz > produkty
> solární systémy).

η		
η0		
k1		
k 2		
ΔT		
Eg		

Tyto tři hodnoty spolu s hodnotou intenzity
záření Eg stačí pro zobrazení účinnosti kolektoru a jeho charakteristiky.

k1 · ΔT
Eg

–

k 2 · ΔT2
Eg

účinnost kolektoru
optická účinnost
koeficient tepelné ztrátovosti v W/(m2 · K)
koeficient tepelné ztrátovosti v W/(m2 · K 2)
teplotní rozdíl v K
intenzita záření v W/m2

Maximální účinnosti se dosáhne, když rozdíl
mezi teplotou kolektoru a okolním prostředím
činí nulu a kolektor nemá žádné tepelné ztráty
do okolí.

Obr. A.2.1-3 Charakteristické účinnosti
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A.2.2  Odstavná (klidová) teplota

A.2.3  Výkon kolektoru

Neodebírá-li se kolektoru teplo (kapalina
teplonosného média už necirkuluje, čerpadlo
stojí), zahřeje se kolektor až na takzvanou
odstavnou (klidovou) teplotu. V tomto stavu
jsou tepelné ztráty právě tak velké jako přijatý
výkon záření, výkon kolektoru je nulový.

Maximální výkon
Maximální výkon kolektoru je definován jako
součin optické účinnosti η0 a maximálně
přijatého ozáření 1000 W/m2.

V ČR dosahují běžné ploché kolektory v létě
odstavných teplot více než 200 °C, vakuové
trubicové kolektory cca 300 °C.

V případě přijaté optické účinnosti 80 procent
tedy maximální výkon metru čtverečního
kolektoru leží při 0,8 kW. Za normálního provozu se však této hodnoty dosáhne zřídkakdy,
maximální výkon je důležitý pouze pro projektování bezpečnostní techniky.

Dimenzovaný výkon
Pro projektování solárního zařízení se proto
stanoví dimenzovaný výkon. Je potřebný pro
projektování instalace a především pro dimenzování tepelných výměníků.
Jako spodní hranice je k tomu v normě
VDE 6002 část 1 určen specifický výkon
kolektoru 500 W/m2, my doporučujeme
k bezpečnému projektování o něco vyšší
hodnotu 600 W/m2 při použití s nižšími
teplotami, tedy u provozů, kde se dá očekávat
dobrá účinnost kolektorů. Všechny systémové
komponenty a solární balíčky Viessmann jsou
vypočítány s touto hodnotou.

Instalovaný výkon
V odborné literatuře se objevuje další velikost
výkonu, která se používá jen pro statistické
účely ke srovnání výrobců energie. Ke statistickému průzkumu všech instalovaných kolektorových zařízení v regionu se kromě údaje
v m2 udává také instalovaný výkon. Ten činí
700 W/m2 plochy absorbéru (průměrný výkon
při maximálním ozáření) a není pro projektování zařízení důležitý.

A.2

Základní parametry kolektorových zařízení

A.2.4  Výtěžek tepla z kolektorů
Pro dimenzování solárního zařízení a dimenzování systémových komponentů je méně
důležitý výkon kolektorů než naopak očekávaný energetický zisk zařízení.
Energetický zisk kolektoru vyplývá ze
součinu průměrně očekávaného výkonu
(kW) a příslušné časové jednotky (h). Takto
vypočítaná hodnota v kWh se vztahuje na
metr čtvereční plochy kolektoru nebo plochy
apertury (viz kapitola B.1.3) a udává se
v kWh/m2. Z hlediska dne je tato hodnota
důležitá, aby se dal dimenzovat akumulátor
sluneční energie. Specifický energetický zisk
kolektoru pozorovaný po celý rok se udává
v kWh/(m2.a) a je důležitou hodnotící veličinou
pro dimenzování a způsob provozu zařízení.

Nasměrování na
nejvýhodnější polohu
při ozáření je rozumné
jen tehdy, když se dá
kdykoliv využít množství
záření dopadající na
kolektor.

Čím větší je hodnota, tím více energie posílá
kolektorové zařízení do systému. Do ročního
sledování pronikají i provozní stavy, ve kterých
by sice mohl kolektor ještě dodávat energii,
akumulátor je už však úplně nabitý. V tomto
případě se nenahospodaří žádný energetický
zisk. Energetický zisk kolektoru je důležitou
hodnotící veličinou pro efektivitu solárního
zařízení. Je mimořádně vysoký tehdy, když
je plocha kolektoru optimálně nasměrována
podle těžiště využití a není zastíněna.
Nejvýhodnější poloha pro ozáření nemusí
být přitom nejvýhodnější z hlediska energetického zisku.

Obr. A.2.4-1 Energetický zisk a sklon

Relativní energetický zisk kolektoru (%)

Upozornění

U zařízení pro solární podporu vytápění
je například pro celkový energetický zisk
a chování v provozu vhodnější strmější úhel
sklonu, protože optimální výtěžek je rozhodující pro přechodnou dobu a zimu. V létě, když
se solárně podporuje jen ohřev pitné vody, se
kvůli "horšímu" úhlu sklonu dosahuje menších
přebytků, v přechodném období potom kvůli
"lepšímu"úhlu sklonu více užitečného výtěžku.
Příprava energie, která se sleduje po celý rok,
se tak stává vyrovnanější a energetický zisk
zařízení je vyšší než při nasměrování zařízení
na maximum ozáření.
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Měsíční rozdělení energetického zisku v případě plochy nakloněné na jih je závislé na úhlu sklonu.
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A.2.5  Míra solárního krytí
Pro projektování solárního zařízení je takzvaná
míra solárního krytí – vedle energetického
zisku – druhou důležitou hodnotící veličinou.
Solární krytí udává, kolik procent energie
potřebné na předpokládané využití solární
zařízení připraví.

protože tady je solární krytí mimořádně
závislé na energetické kvalitě budovy (izolace,
vzduchotěsnost, atd.) (viz kapitola C.2.2).

Způsob pozorování, který vzájemně srovnává
solární energetický zisk s využitým množstvím
tepla, přihlíží k akumulačním ztrátám a prosadil se jako běžný údaj pro solární krytí. Existuje
však i možnost vzájemného srovnání solárního
energetického zisku s využitým množstvím
energie pro dohřev. Takto vypočítané solární
krytí je potom vyšší. Při srovnání solárních
systémů se tedy musí dávat pozor na to, který
způsob výpočtu je základem uvedeného
solárního krytí.

Zásadně platí: čím větší je míra solárního
krytí, tím menší je specifický energetický zisk
na metr čtvereční kolektorové plochy – kvůli
přebytkům v létě, kterým nelze zabránit,
a malé účinnosti kolektorů.
Upozornění: účinnost klesá při stoupajícím
teplotním rozdílu mezi kolektorem a teplotou
okolního prostředí.
Dobrý kompromis mezi výnosem a solárním
krytím je zpravidla i dobrý kompromis mezi
investičními náklady za solární zařízení a ušetřenou konvenční energií.
V ČR je běžné projektovat rodinný dům na
50–60 procent solárního krytí na ohřev pitné
vody, u vícepodlažních obytných budov na
30–40 procent. Pro solární podporu vytápění
se takřka nedají uvádět standardní hodnoty,

Obr. A.2.5-1 Míra solárního krytí pro ohřev pitné vody
70
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Čím vyšší je míra solárního krytí, tím vyšší
je úspora konvenční energie. Tak je pochopitelné, že si zájemci často přejí zařízení s co
nejvyšším solárním krytím. Rozumný projekt
solárního zařízení však vždycky znamená,
že se musí najít dobrý kompromis mezi energetickým ziskem a mírou solárního krytí.
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Pro každé solární zařízení se musí najít dobrý kompromis
mezi mírou solárního krytí a solárním energetickým ziskem.

Velké solární zařízení
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Základní rozdíly ve způsobu provozu
V ČR jsou nejrozšířenější solární termická zařízení, která se skládají z kolektorů, regulační
jednotky s čerpadlem a dobře izolovaného tepelného akumulátoru.

V kolektoru dopadá sluneční energie na
povrstvené plechy (absorbér). Na spodní
straně absorbérů jsou upevněny měděné
trubky, kterými protéká kapalina teplonosného
média. Absorbér se ohřívá pomocí slunečního
záření a odevzdává teplo do kapaliny teplonosného média v trubkách absorbéru. Regulátor
a čerpadlo zajišťují, že se teplo dopravuje přes
potrubí. V zásobníku se pak odevzdává přes
tepelný výměník teplo do pitné vody.
Co se týče principu, mají všechna solární
zařízení poháněná pomocí čerpadel tento druh

konstrukce. Ve způsobu provozu však existují
základní rozdíly, které jsou dále vysvětleny.
Provedení pro samotížná zařízení (termosifonová zařízení) si lze přečíst v kapitole B.2.4.2.
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A.3.1  Systém se stálým tlakem
s nemrznoucí směsí

A.3.2  Systém se stálým tlakem
s mrznoucí kapalinou

U těchto systémů s nemrznoucí směsí se
používá teplonosné médium, které se zpravidla skládá ze směsi z vody a nemrznoucí kapaliny (glykol). Teplonosné médium – poháněné
čerpadlem – se tlačí trubkami absorbéru,
přijímá přitom tepelnou energii absorbéru
a potom ji odevzdává do tepelného výměníku
zásobníku.

Systém s mrznoucí kapalinou je postaven
podobně jako vedle popsaný systém s nemrznoucí směsí. Rozdíl spočívá v tom, že
teplonosné médium se skládá z čisté vody
(např. topné vody) bez přísady nemrznoucí
směsi. Aby voda nemohla zamrznout, dopravuje se v zimě konvenčně vyrobené teplo
ze zásobníku ke kolektoru. Pro energetické
hodnocení těchto sytémů se musí odečíst
zimní spotřeba energie na vyhřátí kolektoru
od letního energetického zisku. Využití energie
v zimě je velmi závislé na aktuálních teplotách,
zpravidla neleží pod deseti procenty solárních
výtěžků.

Glykol chrání zařízení v zimě před zamrznutím
– teplonosné médium zůstává vždy zcela
v systému. Tento systém navíc poskytuje co
největší ochranu před korozí, protože běžné
kapaliny teplonosného média jsou navíc vybaveny antikorozními inhibitory.
Uzavřené systémy se stálým tlakem vyžadují
vždy expanzní nádobu, která může zachytit rozpínání teplonosného média a k tomu
případný objem páry kolektoru.

Pokud se tato zařízení budují bez oddělení
systému od topného okruhu, musí se při projektování a instalaci přihlížet k jiným pravidlům
(zacházení s vodou topného okruhu, zkušební
tlaky atd.) než u oddělených solárních okruhů.

Upozornění

Solární systémy
Viessmann jsou systémy
s nemrznoucí směsí se
stálým tlakem.
Tyto systémy:
n zaručují
nejspolehlivější
ochranu před
mrazem v zimě,
n nespotřebují žádnou

konvenčně vyrobenou
topnou energii
k ochraně kolektoru
před mrazem,
n umožňují jednoduché

trubkové vedení
v solárním okruhu,

Tento systém je ve střední Evropě s 95 procentním podílem na trhu nejrozšířenější.

n poskytují největší

antikorozní ochranu
všech komponentů
zařízení.

Obr. A.3.1 Systém s nemrznoucí směsí

Obr. A.3.2 Systém s tepelnou ochranou proti mrazu  
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A.3.3  Systém drainback
Charakteristické pro systémy drainback je,
že teplonosné médium vytéká z kolektoru,
pokud není zařízení v provozu. To funguje jen
s kolektory, které jsou napojeny zespodu
a jejich absorbéry umožňují vyprázdnění na
základě gravitační síly. Všechna potrubí, která
odvádějí kapalinu z kolektoru, musí být provedena sestupně. Teplonosné médium se zachycuje v zásobníku.
Systém drainback je samovyprazdňovací
systém, který se zpravidla provozuje s čistou
vodou. Proto se musí dát zcela vyprázdnit
všechny díly zařízení, které jsou ohroženy mrazem. Zařízení drainback se v zimě při nízkých
teplotách v žádném případě nesmí zapnout,
i pokud se kolektor sám ohřeje slunečním
svitem, což lze zejména ve stávajícím stavu
realizovat jen těžko. Tento typ zařízení musí
mít průběžně klesající potrubní vedení.
Stále více se systémy drainback provozují
se směsí z vody a glykolu. Potrubí se proto
v zimě nesmí úplně zaplnit, aby se zařízení
chránilo před zamrznutím. Tyto systémy
byly původně vyvinuty proto, aby se méně
zatěžovalo teplonosné médium u zařízení,
u kterých se očekávají velmi dlouhé prostoje.

Obr. A.3.3   Systém drainback

Pomocná energie (elektrická energie pro
čerpadlo) se u systémů drainback používá
vždy více než u systémů s trvalým tlakem,
protože zařízení se na začátku provozu
pokaždé znovu naplní (je třeba překonat
vysoký rozdíl v systému = silnější čerpadlo
= vyšší spotřeba při provozu).
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B Komponenty
Dobré znalosti o montáži a funkci důležitých komponentů solárních termických zařízení
jsou základním předpokladem pro projektování a instalaci efektivních systémů.

Tato kapitola se věnuje jednotlivým komponentům solárních termických zařízení.
Vysvětluje jak technické detaily, tak důležité
funkční souvislosti. Přitom je patrné, čím se
vyznačuje dobrý kolektor, jak se musí obstarat
vhodný zásobník a na co se musí dávat pozor
při projektování a instalaci součástí
v primárním okruhu.

Znalosti, které jsou zde zprostředkovány,
ukazují, že solární tepelná zařízení se dají
s výkonnými komponenty provozovat
bezpečně a velmi efektivně.
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Kolektory
Průmyslová výroba slunečních kolektorů začala uprostřed 70. let jako reakce na ropnou
krizi. Od té doby se na celém světě, především ve střední Evropě vyvinul standard
pro tyto přístroje. Sluneční kolektory jsou kvalitatnivně hodnotné produkty s dobou
životnosti více než 20 let.

Technologický vývoj kolektorů je vyspělý,
v základní koncepci přístrojů se v dalších
letech nedají očekávat žádné výrazné změny.
Potenciál optimalizace se skrývá pouze
v detailech, jako jsou např. použité materiály.
Stěžejním úkolem současného výzkumu
a vývoje je tedy systémová integrace a nové
způsoby použití solární termické technologie.
Obr. B.1-1 Acredal-Kolektor –
Viessmann má více než 30 let
zkušeností v oblasti solárních
kolektorů.

Tato část pojednává o základech kolektorové
techniky. Upozorňuje se zde na rozdíly mezi
typy kolektorů – ploché a vakuové trubicové
kolektory – a jejich funkce za různých provozních podmínek.
Typickými rozeznávacími znaky kolektorů jsou
konstrukce absorbéru a izolace kolektoru proti

působení okolního prostředí. Fyzikální postup – přeměna světla na užitečné teplo – je
však u všech kolektorů stejný: na absorbéru
se světelná energie přeměňuje na energii
tepelnou.
Speciální použití koncentrujících systémů na
solárně termickou výrobu elektrické energie
se popisuje v kapitole C.2.6.
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B.1.1  Montáž a funkce

Ploché kolektory
V Německu mají v současné době ploché
kolektory 90% podíl na trhu vztaženo na celkovou zastavěnou plochu. V ČR je to zhruba
85%. U plochých kolektorů je absorbér trvale
chráněn před povětrnostními vlivy zpravidla
pláštěm z povrstveného ocelového plechu,
hliníku a ušlechtilé oceli a předním krytem ze
solárního bezpečnostního skla s nízkým obsahem železa. Antireflexní povrstvení skla může
navíc snižovat odraz. Tepelná izolace snižuje
tepelné ztráty.
Konstrukce plochého kolektoru Viessmann se
skládá z rotačně ohýbaného hliníkového rámu
bez zkosených řezů a ostrých hran. Spolu
s utěsněním krycího skla v bezešvém provedení, (tzv. nekonečný vulkanizovaný těsnící
profil) odolným proti povětrnostním vlivům,
UV záření a zadní stěnou odolnou proti
proražení zabezpečuje dlouhou životnost
a trvale vysokou efektivitu.

Ploché kolektory se dají jednoduše a bezpečně instalovat na střechách domů, jako
způsob řešení existuje buď instalace ve střeše
(integrace) nebo nad střešní krytinou. Stále
více se kolektory montují i na fasádě nebo
se instalují na volném prostranství. Ploché
kolektory jsou levnější než trubicové kolektory
a používají se nejčastěji na ohřev pitné vody,
ohřev vody v bazénu, ale také na podporu
vytápění místnosti.
U standardních plochých kolektorů se prosadila hrubá plocha kolektoru (venkovní rozměry)
cca 2 – 2,5 m2.

Obr. B.1.1-1 Plochý kolektor
Vitosol 200-F

Vakuové trubicové kolektory
Přeměna světla na teplo na absorbéru je na
plochém kolektoru a trubkovém kolektoru
v zásadě úplně stejná. Výrazné rozdíly existují
u tepelné izolace: u trubicového kolektoru
je absorbér podobně jako u termosky zabudován ve skleněné trubici, ve které je vakuum.
Vakuum má dobré tepelně-izolační vlastnosti,
tepelné ztráty jsou proto nižší než u plochých
kolektorů – zejména při vysokých teplotách,
zvláště tedy za provozních podmínek, které
lze očekávat při vytápění budovy nebo klimatizování.

Předpokladem pro spolehlivost a dlouhou dobu užívání vakuových trubicových kolektorů je
dlouhodobé udržování vakua díky spolehlivému
utěsnění. U kolektorů Viessmann je toto
zaručeno. Minimální množství plynu (hlavně
vodíku), které do trubice přesto vstoupí, váže
tenký film – baryum ("pohlcovač plynů"), který
se napařuje na vnitřní stranu trubice.

Obr. B.1.1-2 Vakuový trubicový
kolektor Vitosol 300-T
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Obr. B.1.1-3 Vakuový trubicový kolektor Vitosol 200-T

U vakuových trubicových kolektorů se
rozlišuje mezi typem konstrukce s přímým
průtokem a technikou heatpipe.
Ve vakuových trubicových kolektorech
s přímým průtokem cirkuluje teplonosné
médium přímo v trubkách absorbéru uvnitř
trubic. Velmi dobře se proto hodí zejména pro
montáž, která je nezávislá na poloze.

Vakuový trubicový kolektor s přímým průtokem s koaxiální trubkou na absorbéru.

Obr. B.1.1-4 Vakuový trubicový kolektor Vitosol 300-T

U principu heatpipe se v trubce absorbéru,
která je uzavřena, odpařuje médium, zpravidla
voda. Na horním konci trubic kondenzuje pára
v kondenzátoru – zde se předává energie do
teplonosného média. Tento proces vyžaduje
určitý úhel sklonu kolektoru, aby mohlo dojít
k přenosu tepla z trubice do kondenzátoru
(25–70°). Zde je velkou výhodou mnohem
menší objem glykolové směsi v kolektoru
s ohledem na přehřátí – stagnaci.

Vakuový trubicový kolektor s přenosem tepla technikou heatpipe.

B.1.2  Absorbér
Nejdůležitější částí kolektoru je absorbér. Tady
se dopadající záření mění na teplo. Z povrstveného plechu absorbéru se do kapalného teplonosného média odvádí teplo přes přiletované,
nalisované nebo přivařené potrubí. Absorbér
se většinou skládá z měděného, popř. hliníkového plechu nebo také ze skla. Nanesený
povlak je vysoce selektivní, tzn. že slouží k tomu, že nastalé záření se co nejvíce přeměňuje
na teplo (vysoká absorpce, α = alfa) a velmi
málo tepla se sáláním horkého absorbéru zase
ztrácí (malé emise, ε = epsilon).
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Plechy se buď galvanicky povrství (černý chromový absorbér), nebo se vrstva absorbéru
napaří na nosný materiál (takzvané "modré
vrstvy"). Vysoká selektivita je dána u obou
metod, vrstvy se liší svou odolností vůči
vlivům okolního prostředí v určitých oblastech
použití (např. vzduch s obsahem chloridu
v blízkosti moře) a svým chováním v souvislosti s absorpcí a emisí v případě rozdílných
teplot. Posledně jmenované má ostatně velmi
malý vliv na chování solárního zařízení v provozu a lze ho při projektování vynechat.
Části potrubí absorbéru, které jsou vystaveny
slunečnímu světlu, mohou být nalakovány
matně černě, pro absorbér se už tato metoda
nedá využít. Moderní absorbéry nejsou černé,
ale působí podle úhlu pozorování namodrale
nebo nazelenale.

Obr. B.1.2-2 Povrchy absorbérů

černý lak
(neselektivní)

Povrch

Černý lak

černý chrom
(selektivní)

Výroba

Lakování

„modrá vrstva“
(selektivní)

Absorpční faktor

Emisní faktor

α

ε

0,95

0,85

Černý chrom

Galvanizace

0,95

0,15

"Modré vrstvy"

Napaření

0,95

0,05

Při přeměně záření na teplo se
povrchy vyrovnávají, při sálání se
však projevují rozdíly.

Absorbér u plochých kolektorů
U plochých kolektorů se absorbér skládá
z pruhovitých nebo celoplošných plechů
(žebrový nebo celoplošný absorbér). Žebrové
absorbéry se skládají z pruhů absorbéru, na
kterých je vždy umístěna rovná trubka absorbéru. Ty se vždy spojují do tvaru harfy (obr.
B.1.2-2). U celoplošných absorbérů se dá
trubka vést i meandrovitě přes celou plochu
absorbéru (obr. B.1.2-3).

Obr. B.1.2-2 Trubka harfového absorbéru (žebřík)

Kolektory s harfovými absorbéry mají za
běžných provozních podmínek srovnatelně
nižší tlakovou ztrátu, skrývají však riziko
nerovnoměrného průtoku. Meandrovité
absorbéry zaručují velmi spolehlivý odběr
tepla, protože médium se vede jen jednou
jedinou trubkou.
U malých zařízení není tento rozdíl z hlediska
projektování důležitý, u větších komplexních
kolektorových polí se k těmto rozdílům
v průtoku musí přihlížet (viz kapitola C.1).
Plochý kolektor s harfovými absorbéry
poskytuje výhody na základě svého
menšího průtokového odporu.
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Abb. B.1.2–3 Trubka meandrového absorbéru

Je nutno přihlížet k počtu přípojek na absorbéru. Má-li kolektor jen dvě přípojky, lze kolektory připojit vždy jen sériově bez dodatečného
externího trubkového vedení. Kolektory
se čtyřmi přípojkami poskytují z hlediska
hydrauliky mnohem větší flexibilitu – značně
usnadňují projektování a spolehlivý provoz
zejména větších kolektorových polí.

Kolektory s "meandrovou trubicí" nabízejí
výhody ve stejnorodém a jistém odběru
tepla z celé plochy kolektoru.

Absorbér u vakuových trubicových
kolektorů
Abb. B.1.2–4 "Technika Heatpipe" a "přímo protékané"

Heatpipe

Přímo protékané

Žebrový absorbér
U tohoto typu kolektoru se absorbér skládá
z rovného pruhu s přivařenou trubkou absorbéru. U trubic s přímým průtokem se používá
koaxiální trubka. Ve vnitřní trubce se teplonosné médium vede z vratného toku do trubice,
přes vnější trubku přivařenou na absorbéru se
médium vrací do oběhu a přitom se ohřívá.
U principu heatpipe se používá jediná trubka,
která je uzavřena.
U vakuových trubicových kolektorů Viessmann
lze každou vakuovou trubicí otáčet přes
podélnou osu – tak lze absorbér v případě
nepříznivých poloh nasměrovat ke slunci.

K odvedení tepla z absorbéru je buď
použit princip „samotíže“ u Heatpipe,
nebo přímo protékané systémem.

Obr. B.1.2-5 Kondenzátor (horní
válec) u Heatpipe je k solárnímu
okruhu napojen „suchou cestou“
(přenos tepla kov na kov).

Kulaté absorbéry se solárním sklem
U tohoto typu kolektoru se spolu svaří
a vakuují dvě v sobě ležící skleněné trubice.
Absorbér je napařen na vnitřní skleněnou
trubici. Přes tepelně vodivé plechy a trubky
absorbéru, které jsou v nich vloženy, se
solární teplo odevzdává do teplonosného
média. Aby se u tohoto typu absorbéru dalo
využít i záření na zadních dílech absorbéru,
musí být vybaven zrcadlem. Vztaženo na
plochu apertury leží optická účinnost tohoto
typu kolektoru vzhledem k jeho konstrukci
asi 20 procent pod hodnotou kolektorů
s plochými absorbéry. Častým jevem je
znečistění zrcadla a tím zásadní snížení výkonu celého kolektoru.
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B. 1. 3  Označení ploch
U kolektorů se používají tři různé údaje
o plochách jako výchozí hodnoty pro údaje
o výkonu nebo energetickém zisku.
V literatuře však už není správně uvedeno,
který zřetel plochy se tím myslí. Pro kolektory
Viessmann se v listech technických údajů
uvádějí všechny hodnoty.

Plocha apertury
Jako apertura se v optice označuje –
zjednodušeně řečeno – otvor optického
přístroje. Přeneseno na kolektor je plocha
apertury největší navrženou plochou, kterou
může vstupovat sluneční záření.
U plochého kolektoru je plocha apertury
viditelnou oblastí skleněné tabule, tedy oblast
uvnitř rámu kolektoru, kterou se může světlo
dostat do přístroje.

Hrubá plocha kolektoru
Hrubá plocha kolektoru popisuje vnější
rozměry kolektoru a vyplývá z délky x šířky
vnějších rozměrů. Pro výkon přístrojů popř.
jejich hodnocení nemá hrubá plocha kolektoru
žádný význam, je však důležitá pro projekt
montáže a potřebných střešních ploch.
I v případě žádosti o dotace často rozhoduje
hrubá plocha kolektoru.

U vakuových trubicových kolektorů jak
s plochými absorbéry, tak s kulatými absorbéry bez odrazivých ploch je plocha apertury
vymezena jako součet podélných řezů všech
skleněných trubic. Protože jsou nahoře a dole
v trubicích malé úseky bez plechu absorbéru,
je plocha apertury u těchto kolektorů vždy
o něco větší než plocha absorbéru.

Plocha absorbéru
Plocha absorbéru se vztahuje výhradně
na absorbér. U žebrových absorbérů se
nezapočítávají překrytí jednotlivých pruhů,
protože skryté oblasti nepatří k aktivní ploše.
U kulatých absorbérů se počítá celá plocha,
i když zde určené oblasti absorbéru nejsou
nikdy vystaveny přímému slunečnímu záření.
Proto může být plocha absorbéru u kulatých
absorbérů větší než hrubá plocha kolektoru.

Upozornění

Jako rozhodující veličina
pro projektování kolektorového zařízení se
jako standard stále více
prosazuje použití plochy
apertury. Ojediněle
se však přibírá i plocha absorbéru. Proto
je důležité přesně
rozlišovat mezi jednotlivými hodnotami.

U trubicových kolektorů s odrazivými plochami umístěnými vzadu je projekce této zrcadlové plochy definována jako plocha apertury.

Obr. B.1.3-1 Označení ploch u plochých kolektorů a vakuových trubicových kolektorů
Velikost kolektoru se udává v metrech čtverečních. Rozhodující
přitom je, ze které výchozí hodnoty
je tvořen údaj o velikosti.

A
B

B
A Plocha absorbéru
B Plocha apertury
C
C

Hrubá plocha

A
C
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B.1.4  Kvalita a certifikáty
Kolektory jsou stále vystaveny vlivům
počasí a velkému kolísání teplot. Musí být
proto složeny z materiálů, které v těchto podmínkách obstojí.
Kolektory Viessmann se vyrábějí z kvalitních materiálů, jako je ušlechtilá ocel, hliník,
měď a ze stabilního speciálního solárního
skla. Certifikační instituty kontrolují velkou
odolnost, která s tím souvisí, a také údaje
o výkonech kolektorů.

Zkouška kolektoru podle EN 12975
Tato zkouška zahrnuje testy ke zjišťování
výkonnosti kolektorů a zkoušky týkající se
odolnosti vůči vlivům okolního prostředí, jako
je déšť, sníh nebo kroupy.
Solar Keymark
Základem certifikace podle Solar Keymark
je rovněž zkouška kolektoru podle EN 12975,
zkušební vzorky si však nezávislý institut bere
přímo z výrobního procesu. Kolektory
Viessmann se zkoušejí podle Solar Keymark.

Obr. B.1.4-1 Vysoká efektivnost
a dlouhá doba užívání kolektorů
Viessmann jsou výsledkem
intenzivní práce na vývoji.

Označení CE
Označením CE (zde podle směrnice o tlakových nádobách) zaručuje výrobce sám
dodržení patřičných norem. Nemusí se
provádět žádné externí zkoušky.
"Modrý anděl" (RAL-UZ 73)
"Modrý anděl" se dá získat jako dodatečná
etiketa. Toto značení nemá žádné stavebně
právní důsledky nebo důsledky důležité
pro schválení a platilo do roku 2007 jako
předpoklad pro čerpání z německého programu tržních pobídek. Pro toto označení se
navíc k údajům o výkonech prověřovala schopnost recyklace kolektoru a použité materiály
s ohledem na jejich kumulované energetické
náklady (KEA).
Další značky spolků nebo společností
pro jakost
Kromě normativně řízených zkoušek existují
etikety nebo pečeti jakosti, jejichž dodatečný
užitek pro uživatele, výrobce nebo zpracovatele se dá jen těžko poznat. Viessmann se
jako většina prodávajících firem na takových
dodatečných označeních nepodílí.
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B.1.5  Výběr vhodného typu kolektoru
U výběru kolektoru je však zárověň také
rozhodující poměr ceny/výkonu. Charakteristika sama by vždy rozhodla ve prospěch vakuového trubicového kolektoru. Ploché kolektory
jsou však cenově zajímavější než vakuové
trubicové kolektory a mají v poměru s cenou
dobré energetické zisky zejména při ohřevu
pitné vody.

Rozhodující pro výběr typu kolektoru je –
kromě nabídky místa a dále popsaných podmínek instalace – teplotní rozdíl ΔT, který lze
očekávat mezi průměrnou teplotou kolektoru
a venkovním vzduchem (viz kapitola A.2.1).
Průměrná teplota kolektoru vyplývá z průměru
výstupní a vstupní teploty a podstatně
ovlivňuje účinnost kolektoru, tedy jeho výkon.
Pro výběr kolektoru je rozhodující energetický
zisk solárního zařízení, pro hodnocení se proto
musí vypočítat očekávaný rozsah účinnosti
kolektoru po celou dobu provozu – u většiny
použití je to obvykle jeden rok. Z toho potom
vychází očekávaný teplotní rozdíl.
Obrázek B.1.5-1 ukazuje, že průměrný teplotní
rozdíl ΔT například u zařízení na ohřev pitné
vody s malým solárním krytím je jasně menší
než u zařízení s vyšší mírou krytí nebo
u zařízení na solární podporu vytápění.

Obr. B.1.5-1 Křivky účinnosti kolektoru
Čím větší je teplotní rozdíl mezi
kolektorem a okolním prostředím,

0,9
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Obr. B.1.6-1 Možnosti upevnění

A

n

Ploché kolektory nelze instalovat naležato.

n

Vakuové trubice s přímým průtokem by se měly
v případě, že se očekávají dlouhé stagnační fáze,
instalovat vodorovně a se sestupnými přípojkami.

B

F

n

Heatpipe potřebují určitý minimální úhel nastavení,
nelze je však instalovat ani naležato ani vodorovně.

E

C

n

D

Velkoplošné kolektory koncipované pro montáž do
střechy nelze instalovat volně na rovné střeše nebo
na volném prostranství.

G

A B

Šikmá střecha

C D

Plochá střecha

E

F

Fasáda, zábradlí balkonu, balustráda

G

Montáž na volném prostranství

B.1.6  Aspekty pro připevnění kolektoru
Sluneční kolektory jsou zdroje tepla, které
jsou při správné montáži a způsobu provozu
funkční přes dvacet let. Protože jsou narozdíl
od většiny jiných komponentů topné techniky
trvale vystaveny povětrnostním podmínkám,
souvisí s tím velmi specifické požadavky na
jejich upevnění: musí být trvale odolné proti
korozi a staticky bezpečné, velmi významná
je ochrana před bleskem a kvůli exponované poloze je velmi důležité architektonické
uspořádání kolektorového zařízení.
Jako odpověď na prudký vývoj trhu v uplynulých letech jsou mezitím k dispozici
předvyrobená řešení pro téměř všechny
druhy střech a montážní polohy. Kolektor
a připevnění přitom tvoří statickou jednotku.
Viessmann má v programu kompletní staticky
přezkoušené systémy pro všechny běžné typy
střešní krytiny a pro všechny kolektory Vitosol
– to znamená největší jistotu pro projektanty
a řemeslníky.
V následujících odstavcích jsou vysvětleny
základy rozdílných možností připevnění

– podrobné pokyny k montáži a všechny
příslušné stavební prvky včetně obsáhlých
grafických zobrazení jsou v technických podkladech Vitosol.

B.1.6.1 Možnosti upevnění
Sluneční kolektory se vzhledem ke svým
rozmanitým konstrukcím instalují téměř ve
všech různě řešených budovách – jak v novostavbách, tak i při modernizaci na budově nebo
v její blízkosti. Dají se umístit na šikmých,
plochých střechách a na fasádách nebo instalovat na volném prostranství.
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a. Šikmá střecha

Obr. B.1.6–2 Možnosti montáže na šikmé střeše
U kolekorů na šikmých střechách je
velký rozdíl mezi integrací a montáží

V rodinném domě je nejčastějším způsobem
připevnění montáž na šikmou střechu
paralelně se střechou. Dá se montovat nad
střešní krytinou (montáž na střechu) nebo
do střešní krytiny (integrace do střechy).

nad střešní krytinou.

Aby se dalo posoudit, který druh montáže lze
realizovat na šikmé střeše, provede se hrubý
odhad plochy potřebné pro instalaci kolektorového zařízení. Přitom je nutné počítat s dostatkem místa kolem kolektoru, aby se zaručila
bezpečná montáž a v případě potřeby se dal
umístit i krytinový rám.
Nezbytné je zkontrolovat situaci ohledně
zastínění: Pozorováno od kolektoru nasměrovaného na jih, by měla být oblast mezi
jihovýchodem a jihozápadem bez zastínění,
a to s úhlem k horizontu, který není větší než
20°. Mělo by se myslet na to, že zařízení bude
fungovat déle než 20 let a v tomto období mohou někde v okolí vyrůst stromy.
U první prohlídky střechy se zaznamená typ
střešní krytiny, aby se při vypracování nabídky mohlo přihlédnout k potřebným stavebním prvkům. Rovněž kalkulace montážních
nákladů je závislá na typu střešní krytiny:
existují patrné rozdíly mezi jednoduchými
šikmými střechami (např. frankfurtská vlnová
taška), složitějšími šikmými střechami (např.
esovitá taška, která se pokládá do malty)

Obr. B 1.6-3 Situace okolo zastínění

a střechami, u kterých se doporučuje
spolupráce s pokrývačem (např. břidlice).
Montáž kolektorů nesmí mít negativní vliv
na ochrannou funkci střechy. Po provedené
montáži musí být proto střecha na všech
bodech připevnění a průniku střechou z "konstrukčního hlediska" těsná, aby mohla voda
nepřetržitě odtékat.

Obr. B.1.6-4 Situace okolo zastínění (pohled ze strany)

Nezastíněná oblast

Nezastíněná oblast

20°

Při výběru montážní plochy lze tolerovat zastínění

S ohledem na 20 let doby užívání se musí přihlédnout

jen v ranních popř. večerních hodinách.

i k očekávanému zastínění.

B.1

Kolektory

Obr. B.1.6-5 Montáž na střechu (řez)
Při výběru upevňovacího systému
je nutno přihlédnout ke statickým
požadavkům. Standardní upevnění poskytuje bezpečnost jen pro standardní
případ s normálním zatížením.

Obr. B.1.6-6 Montáž na střechu se střešním hákem a držákem

Montáž na střechu
U zařízení s montáží na střechu se spolu vždy
spojuje kolektor a krov, aby se zajistila staticky
bezpečná montáž: na jeden bod připevnění
prostupuje vždy jedna součástka (střešní hák,
střešní držák) krytinu pod kolektorem. Přitom
se musí vytvořit dokonalá ochrana proti děšti
a spolehlivé ukotvení, aby po instalaci už nebyly vidět body upevnění a tedy i případné vady.
Výběr upevnění závisí na očekávaném zatížení
větrem nebo sněhem (viz kapitola B.1.6.3).
Oba způsoby připevnění (střešní držák, střešní
hák) poskytují spolehlivé spojení s krokví.
Připevnění na stávajícím laťování střechy je
nevhodné: kvalita a pevnost se nedají nebo
se dají jen velmi těžko posoudit, v případě
připevnění na běžných střešních latích se
dá navíc jen velmi těžko vypracovat celková
statika. U kolektorů Vitosol se musí pracovat
s příslušným montážním materiálem.

V závislosti na statických požadavcích se při montáži na střechu pro upevnění používají střešní háky nebo
držáky.

Montáž do střechy
U montáže do střechy se místo střešní krytiny
instaluje plochý kolektor. Kolektor přilehne
staticky bezpečně na celou spojenou konstrukci z latí a krokve.
Obr. B.1.6-7 Montáž do střechy (řez)
Výhoda montáže do střechy spočívá
v tvůrčích možnostech. Kolektor se
integruje do střechy a stává se
opticky součástí střechy.

Co se týče průtoku vody existují dvě rozdílná
řešení montáže: buď tvoří skleněný kryt
kolektoru vodonosnou vrstvu (v podstatě tedy
nahrazuje "zastřešení" podle DIN 4102-7)
nebo se pod kolektor namontuje dodatečná
těsnicí rovina. Viessmann upřednostňuje
druhou variantu, protože se zde v případě
rozbití skla nebo jiných vad na kolektoru
zamezí proniknutí vody. Tyto škody sice
vznikají jen velmi zřídka (např. při obrovském
krupobití nebo vandalismu), následné škody
způsobené vodou však mohou být za určitých
okolností závažné.
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Těsnicí pásy mohou snížit následky prosakování nebo mohou být vhodné ze stavebně fyzikálního hlediska, nemohou však nikdy nahradit
trvale nepropustnou vodonosnou vrstvu.
Zabezpečení před vnikající vodou nebo
sněhem poskytuje i minimální úhel střechy,
pro který jsou povoleny montážní systémy
do střechy (viz technické podklady). Pokud
leží kolektor příliš rovně, nevytvoří kvůli
svému vlnovému tvaru/zakřivení jako "velká
vlnová taška" v přechodových oblastech ke
střešní krytině pozitivní sklon.

Obr. B.1.6-8 Montáž do střechy.

b. Plochá střecha
U větších projektů vícepodlažních budov nebo
u průmyslových použití se kolektory často
montují na ploché střechy. Výhoda: zařízení lze
zpravidla nasměrovat na jih a montovat
v optimálním úhlu.
I tady se jako první krok při projektování ověří
proveditelnost a provede se hrubý odhad
montážní plochy s ohledem na potřebné
vzdálenosti od okraje a spolehlivou montáž.

Kolektorové zařízení lze upevnit na pevně
namontovanou spodní konstrukci nebo
instalovat jako volně stojící. U montáže, kdy
kolektorové zařízení volně stojí, se toto zařízení
zajistí závažím proti posunutí a nadzvednutí.
Posunutí znamená posunování kolektorů na
střešní ploše způsobené větrem na základě
chybějící adheze (např. dešťová voda) mezi
střešní plochou a upevňovacím systémem
kolektorů. Zabezpečení proti posunutí lze
realizovat i kotvením nebo upevněním na
jiných částech střechy. Tady je vždy potřeba
zvláštního výpočtu.
U montáže na plochou střechu
lze úhel sklonu kolektorů přizpůsobit
způsobu provozu zařízení. Podle
hlavního využití se zvolí prudší
nebo plošší úhel.

Obr. B.1.6-9 Montáž na spodní konstrukci

Obr. B.1.6-10 Montáž volně stojícího kolektoru

možnost změny
sklonu kolektoru
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Obr. Montáž na plochou střechu (vzdálenost mezi řadami)

Způsob výpočtu je stanoven v Německé
normě VDI 6002 část 1. Nelze tak sice zabránit ranním a večerním fázím zastínění, ztráty
energetického zisku jsou však zanedbatelné.
Vzdálenost mezi řadami kolektorů, která
z toho vychází, se vypočítá takto:

h

α

β

z
h

sin(180° – (α+β))
sinβ

=

z
z

Vzdálenost mezi řadami kolektorů

α

Úhel sklonu kolektoru

h

Výška kolektoru

β

Úhel polohy slunce

Aby se zabránilo zastínění,

z = vzdálenost mezi řadami kolektorů
h = výška kolektoru
α = úhel kolektoru
β = úhel polohy slunce

musí být mezi řadami kolektorů
dostatečná vzdálenost.

Vzdálenost mezi řadami kolektorů
Aby se zabránilo zastínění, musí se při
montáži několika řad kolektorů za sebou
dodržet vhodná vzdálenost. Pro její stanovení je potřeba úhel polohy slunce v poledne
21.12., v nejkratší den v roce. V ČR tento úhel
leží vždy podle stupně zeměpisné šířky mezi
15,5° (Šluknov) a 18° (Vyšší Brod).

Příklad

Vezměme si příklad s kolektorem vysokým 1,2 m,
který má sklon 45°:
z
1,2 m

=

sin(180° – (45°+16,5°))
sin16,5°

= 3,72 m

Vzdálenost os "z" řad kolektorů musí tedy v tomto
případě činit minimálně 3,72 m.

Příklad

Praha leží asi 50° severní šířky. Na severní

V projekčních podkladech Viessmann jsou pro
všechny typy kolektorů příslušné vzdálenosti
mezi řadami s různými úhly polohy slunce.

polokouli se tato hodnota odečítá od pevného úhlu
(90° – 23,5° = 66,5°) (viz kapitola A.1.1).
V Praze je slunce v poledne dne 21.12. tedy 16,5°
(66,5° – 50° = 16,5°) vysoko.

Obr. B.1.6-13 Montáž na plochou střechu (vodorovná)

Obr. B.1.6–12
Montáž na plochou střechu
(vodorovně)

Plochá střecha – naležato
Vakuové trubicové kolektory s přímým
průtokem lze na plochých střechách montovat
i naležato. Energetický výtěžek na jeden m2
kolektorové plochy je v tomto případě sice
o něco menší (viz kapitola A.1.2), zato však
montážní náklady podle okolností mnohem
nižší. Leží-li kolektor s trubicemi směrem
východ-západ, lze energetický výtěžek mírně
zvýšit otočením jednotlivých trubic až o 25°.
Ploché kolektory nelze montovat naležato,
protože v horizontální poloze nemůže dojít
k samočištění skleněného krytu deštěm
a znesnadňuje se větrání a odvzdušnění
kolektoru.
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c. Fasáda
Na fasádách je v zásadě možné namontovat
všechny typy kolektorů.
Musí se brát zřetel na to, že tento způsob
montáže podléhá jistým právním požadavkům.
Pravidla pro realizaci kolektorových zařízení
je nutno vyčíst ze seznamu Technických stavebních ustanovení. K tomu přijaly všechny

Obr. B.1.6-15 Montáž na fasádu (svislá)

> 4m

U svislé montáže vakuových trubicových kolektorů
na fasádu lze přizpůsobit sklon absorbéru. Záchytná
nádoba slouží pro bezpečnost.

Obr. B.1.6-16 Montáž na fasádu (šikmá)

Německé spolkové země tzv. "Technická pravidla pro použití lineárně položených zasklení –
TRLV" (DIBT = Německý institut pro stavební
techniky) do kterých spadají i kolektory.
V TRLV jde především o ochranu pochůzných
a sjízdných ploch před padajícími skleněnými díly.
Obr. B.1.6-14 Montáž na fasádu,
svislé plochy

Prosklení s úhlem sklonu větším než 10°
se nazývají nadhlavová prosklení, prosklení
s úhlem sklonu menším než 10° vertikální
prosklení.
TRLV se uplatňuje u všech nadhlavových prosklení a u vertikálních prosklení, jejichž horní
hrana leží čtyři metry a výše nad dopravní
plochou. Zde jsou dovolena bezpečnostní skla
normovaná výhradně podle DIN 1249. Kolektory se sklem tuto normu nesplňují, protože
jinak by se velmi poškodily jejich optické vlastnosti. Z tohoto důvodu musí být kolektory nad
dopravními plochami zabezpečeny pomocí
opatření jako jsou snížené napnuté sítě nebo
záchytné nádoby (vany).
U montáží paralelně s fasádou (zaměření na
jih) dosáhne kolektor v ročním průměru asi
o 30 procent méně záření než u podepřených
zařízení se sklonem 45°. Pokud se jich využívá
hlavně v přechodném období nebo v zimě
(solární podpora vytápění), lze přesto za
jistých okolností získat z kolektorů vyšší energetické zisky (viz kapitola A.2.4).
Neumístí-li se kolektory paralelně s fasádou,
je situace co se týče energetického zisku
stejná jako u plochých a šikmých střech
se stejným sklonem. Umístí-li se několik
kolektorů nad sebou, musí se i zde zachovat
určité odstupy vzhledem k tomu, aby se
zabránilo zastínění. Jinak než u podepřených
zařízení na plochých střechách se v tomto
případě nemusí brát ohled na nejvyšší úroveň
slunce v zimě, ale na tu uprostřed léta.

Při šikmé montáži lze přizpůsobit sklon kolektoru.

Obr. B.1.6-17 Montáž na fasádu,
šikmé plochy

B.1

Kolektory

B.1.6.2 Odolnost proti korozi
Sluneční kolektory Viessmann a upevňovací
systémy jsou složeny z materiálů, které jsou
velmi odolné proti povětrnostním vlivům
a mají dlouhou životnost – toho se musí při
montáži kolektorů využít. To platí zejména
pro výběr upevňovacích materiálů co se týče
jejich odolnosti proti korozi a manipulace při
montáži.
Nejspolehlivější je použití ušlechtilé oceli
anebo hliníku. Oba materiály jsou samy
o sobě a při vzájemné kombinaci velmi odolné
proti korozi. Při použití v pobřežních oblastech se musí hliníkové díly eloxovat nebo
chránit dodatečně nějakým jiným způsobem.
Upevnění Viessmann se skládají výhradně
z ušlechtilé oceli nebo hliníku a to včetně
příslušných šroubů, matic a jiných spojovacích
součástí. Pokud se držák kolektoru kvůli
zvláštním stavebním danostem projektuje
a vyrábí zvlášť, musí i jeho ochrana proti korozi
splňovat tyto vysoké požadavky na kvalitu.

Upozornění

Drobné součásti z pozinkovaného železa nejsou
v konstrukci z hliníku
nebo ušlechtilé oceli
odolné proti korozi.
Rezavé šrouby – a takové šrouby budou rezivět
– nejenže jsou nevzhledné, ale postupem času
začnou ohrožovat
i statiku celé konstrukce.

Obr. B.1.6-18 Při výběru materiálů
se musí dbát na to, aby byla
spolehlivě vyloučena koroze.
Vpravo: Obr. B.1.6-19
Upevňovací prvky odolné
proti korozi.

Používá-li se u větších zařízení (na ploché
střechy) z nákladových důvodů nebo kvůli
statickým požadavkům konstrukce z pozinkovaných ocelových nosičů, musí se vyrobit
postupem běžným pro upevňování v oblasti
střechy: poté, co se pozinkovaná konstrukce
namontovala na střechu, neprovádějí se už
žádné závrty! Vlastní upevnění kolektorů se
montují pomocí svorek nosičů. Před pozinkováním se nedoporučuje, aby se na nosiči
prováděly otvory (vrtáním), protože později
pak na staveništi velmi zřídka na milimetr
přesně sedí.

I upevnění kotev nebo střešních háků musí
být v provedení odolném proti korozi. Zde sice
nedochází ke kontaktu s dešťovou vodou, na
kovových součástech přímo pod střešním
pláštěm však často kondenzuje vlhkost vzduchu.
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B.1.6.3 Zatížení větrem a sněhem
Každé upevnění kolektoru musí mít takovou
konstrukci, aby mohlo zachytit maximální
možné zatížení větrem a sněhem v daném
místě a chránit tak přístroje nebo stavbu před
škodami. Příslušná pravidla, která je nutno
respektovat, jsou popsána v normě DIN 1055
popř. EN 1991.
Sníh působí na konstrukci jako dodatečná
zátěž. U konstrukce solárního zařízení se
proto musí přihlížet k sněhovému zatížení
oblasti, ve které se má zařízení postavit.
Vítr působí na konstrukci jako tlak nebo sání,
důležitou roli tu hraje výška budovy. V normě
DIN 1055 jsou určeny zóny zatížené sněhem
a vlastnosti terénu, které spolu s výškou budovy poskytují specifické předpoklady zatížení.
Kolektory Viessmann a všechny upevňovací
prvky a díly příslušenství jsou zkoušeny podle
normy EN 12975, jejich pevnost je potvrzena – i při souhře všech komponentů. To platí
jak pro standardní upevnění, tak pro zvláštní
provedení za mimořádných podmínek, jako
například pro oblast zatížení sněhem 3 (méně
než 3 procenta plochy ČR).
Prokázaná pevnost podle normy EN 12975 je
nutným předpokladem pro pevnost celé konstrukce, při projektování zařízení však sama
nestačí. Aby bylo možné zajistit bezpečnost
celé konstrukce, musí být při projektování
zodpovězeny především tyto dotazy:

1. Snese stávající nebo naprojektovaná
střešní konstrukce váhu kolektoru, jeho
spodní konstrukce a dodatečné zatížení
sněhem, tlak větru nebo sání větru?
2. Jsou upevňovací body nebo – u volně
stojících zařízení – předpokládané zátěže
správně vyměřeny, aby se s ohledem na
výšku budovy zaručila bezpečná stálost
zařízení?
Otázku 1 nelze zodpovědět, pokud není dost
informací o budově popř. stavu budovy
a nejsou známé určité parametry z odpovědi
na otázku 2. Aby se jednoduše a prakticky
umožnilo poslední jmenované, připravila firma

Upozornění

V okrajových oblastech vznikají zvláštní
podmínky (velmi těžko
spočítáme nebo
odhadneme turbulence
a tlaky), které mohou
být pro běžné systémy
upevnění za hranicí
použitelnosti. Montáž
kolektorů v této oblasti
je riskantní, a proto je
nepoužívejte.

Viessmann výpočtový program. Po zadání
několika málo údajů (typ kolektoru, úhel nastavení, výška budovy, umístění atd.) lze pro
upevnění rychle stanovit důležité předpoklady
zatížení.
Určité části střechy podléhají zároveň
zvláštním požadavkům:
• rohová oblast – vymezená na dvou
stranách konce střechy,
• okrajová oblast – vymezená na jedné
straně konce střechy (bez okapu). Šířka
pruhu rohových a okrajových oblastí se
musí vypočítat podle normy DIN 1055 část
4 vztaženo na budovu a umístění. Nesmí
podkročit 1 m. Takový výpočet je součástí
programu.

Rohové a okrajové oblasti střechy

Obr. B.1.6-20 Rohová a okrajová oblast

nejsou vhodné pro montáže
kolektorů.

Rohová část
Okrajová část
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Obr. B.1.6-21 Dělicí vzdálenost

B.1.6.4 Ochrana před bleskem
Instalace bleskosvodu je dobrovolná, pokud
ho nepředepisuje úřední nařízení (např. stavební zákon, vyhláška příp. norma). Podle
polohy budovy, její výšky a druhu využití mohou úřady stanovit úroveň ohrožení, ze které
vyplývá příslušná třída ochrany před bleskem.
Ta je rozhodující pro nutnost a provedení bleskosvodu.
Pro kolektory, jejich upevnění a komponenty
platí stejná pravidla jako pro části budov
a instalace ohrožené úderem blesku.
U instalace termických solárních zařízení se
proto musí respektovat příslušná nařízení a uznávaná technická pravidla týkající se ochrany
před bleskem. To se týká odvrácení nebezpečí
způsobených přímými zásahy blesku (venkovní ochrana před bleskem) a nebezpečí
způsobených indukovaným přepětím (vnitřní
ochrana před bleskem).

a. Venkovní ochrana před bleskem
Pokud je zabudováno zařízení na ochranu před
bleskem, musí se zásadně do něj integrovat
kolektory a jejich upevnění. Na základě této
změny se musí celé zařízení bleskosvodu
přizpůsobit aktuálnímu stavu. Stávající zařízení
bleskosvodu, která jsou po technické stránce
zastaralá popř. už neodpovídají normě, jsou
nevyhovující, jakmile se na zařízení provedou
změny.

0,5 m

U montáže kolektorů je nutno zachovat bezpečnostní vzdálenost od zařízení bleskosvodu.

Ochrana před bleskem na šikmých
střešních plochách
Solární zařízení na šikmé ploše budovy se
musí do ochrany před bleskem integrovat
tak, aby byly před přímým zásahem blesku
chráněny i kolektory. Proto musí ležet celá
plocha kolektoru uvnitř ochranné oblasti
zařízení na ochranu před bleskem, přitom je
nutno zachovat kolem dokola bezpečnostní
vzdálenost cca 0,5 m od kolektorového pole
k odvádějícím dílům zařízení na ochranu před
bleskem. Přesný výpočet této dělicí vzdálenosti lze vyčíst z normy DIN EN 62305 část 3.
Ochrana před bleskem na plochých
střechách
Pokud se kolektory na ploché střeše budovy
chrání zařízením bleskosvodu, musí svodné
tyče bleskosvodu dostatečně přesahovat
horní hrany kolektoru (např. tzv. valící se
koule).

Obr. B.1.6-22 Metoda bleskové koule

Třída ochrany

Poloměr

před bleskem

bleskové koule

I

20 m

II

30 m

III

45 m

IV

60 m

1

2

1

Svodné tyče musí být tak vysoko, aby se blesková koule nemohla dotknout kolektorů.

Blesková koule (poloměr podle třídy ochrany před bleskem)

2

2

Svodná tyč
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Obr. B.1.6-23 Přehled ochrany před bleskem
Montáž kolektorů na střechách
nabízí otázku k systémům ochrany

Je k dispozici zařízení bleskosvodu?

před bleskem. Je třeba stávající
systém přepracovat nebo je třeba

Ano

postavit nový? Zde je potřeba odbor-

Ne

Leží všechny části zařízení v ochranné oblasti?
(dodržovat dělicí vzdálenost)

ného poradenství.

Jsou některé části zařízení vystaveny zvlášť?
(možnost přímých zásahů bleskem)

Ne

Ano

Sestavení venkovní ochrany před bleskem, popř. provedení
analýzy rizikovosti.

Ano

Dodatečná opatření:
– připojení vedení solárního okruhu na vyrovnání napětí
– přepěťová ochrana čidla a regulace

Ne

V zásadě není potřeba dodatečných ochran proti blesku.
Dodatečná opatření:
– připojení vedení solárního okruhu na vyrovnání napětí
– přepěťová ochrana čidla a regulace

K přezkoušení se dá využít "metody bleskové
valící se koule": myšlená koule se valí přes
zařízení, které se má chránit. Povrch koule se
přitom může dotknout výhradně svodných
tyčí. Poloměr koule určuje třída ochrany před
bleskem.
Budova bez zařízení na ochranu před
bleskem
Riziko přímého zásahu blesku se montáží
kolektorového pole na šikmé střeše nezvyšuje.
Jinak se chová při montáži na ploché střeše.
Tady jsou kolektory často nejvyššími body
a proto potenciálními body zásahu. Pro solární zařízení jsou proto potřebná ochranná
opatření.
Dostatečnou ochranu poskytuje uzemnění
kovových komponentů přes zemnicí vedení,
které je položeno venku (s dodržením dělicí
vzdálenosti k jiným kovovým součástím), které
se spojí se základovým zemničem nebo jiným
vhodným zemnicím zařízením.
Pro hodnocení rizika škod způsobených bleskem nabízí norma DIN EN 62305 část 2 různé
metody popř. pomůcky. Pro rychlou orientaci,
zda a jaká opatření je nutno zavést, slouží
přehled v obr. B.1.6-23.

b. Vnitřní ochrana před bleskem

Upozornění

Vnitřní ochrana před bleskem brání u přímých
zásahů bleskem do budovy škodám, které
způsobuje přeskok jiskry do instalace budovy.

Je velmi rozšířeným
omylem, že upuštění
od vyrovnání napětí
vede k menšímu riziku
zásahu kolektorového
pole, které je v tom
případě neuzemněné.

U budov a kolektorů bez venkovní ochrany
před bleskem se musí integrovat potrubí
výstupní a vratné vody primárního okruhu
stejně jako všechna ostatní instalační potrubí
do hlavního vyrovnání potenciálů.
Je-li kolektorové zařízení na budově instalováno s venkovní ochranou před bleskem
a k dispozici dostatečná vzdálenost mezi
komponenty kolektoru a zařízením bleskosvodu, dá se postupovat stejně.
V případě samostatně uzemněného kolektorového pole (plochá střecha bez zařízení
na ochranu před bleskem) se doporučuje
zapojení solárního kolektoru do hlavního vyrovnání potenciálů pomocí měděných kabelů
minimálně 16 mm2.
Vnitřní ochrana před bleskem je kromě
toho důležitá v případě, že jsou komponenty
zařízení ohrožené blízkým úderem blesku,
snižuje přitom nebezpečí přepětí způsobených
elektromagnetickými impulsy blesku v budově
a chrání komponenty zařízení. K odvrácení
nebezpečí se jako přepěťová ochrana používají
takzvané protibleskové zásuvky.

B.1

Kolektory

B.1.7  Kolektory jako dekorační prvek
Ploché a trubicové kolektory poskytují rozmanité možnosti pro estetické utváření budov.
Ve spojení s velkou funkčností těchto systémů
se moderní architektuře nabízejí zajímavé
možnosti.
Trubicové kolektory Viessmann se budově
nemusí jednoduše jen přizpůsobit, ale dají
se použít jako dekorační stavební prvek.
Prostřednictvím stavby "City of tomorrow"
ve švédském Malmö se například působivě
realizovala představa ekologického vzorového
města. 500 bytových jednotek odebírá celou
svou potřebu energie výhradně z obnovitelných zdrojů energie. Vakuové trubicové
kolektory Viessmann propůjčují fasádě tohoto
sídliště avantgardní vzhled a demonstrují ukázkovou integraci techniky do architektury.

Obr. B.1.7-1 Fasáda z kolektorů v "City of tomorrow".

Kolektory Viessmann mohou prokázat zvláštní
efekt i jako prostorné vyčnívající části stavby:
zatímco sluneční kolektory absorbují sluneční
energii, slouží zároveň jako prvek k zastínění,
jako například na škole ve městě Albstedt.

Obr. B.1.7-2 Kolektor jako odstínění
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Rámy a krycí plechy kolektorů firmy
Viessmann jsou stejně jako přípojkové skříně
k dostání ve všech barvách RAL a zajišťují
harmonický přechod mezi plochou kolektoru
a střechou.

Obr. B.1.7-3 Kolektor jako barevně přizpůsobený střešní prvek

Existuje hodně dalších příkladů pro kolektory jako dekorační prvky. Ukazují, že solární
zařízení jsou více než "jen" kolektory. Jsou
multifunkčním a navíc jasně viditelným, esteticky příjemným přínosem pro ochranu zdrojů
a ovzduší. To by se mělo vždy objevit v argumentaci pro investici do solárního zařízení.

Obr. B.1.7-4 Kolektor jako dekorační prvek na budově Heliotrops
ve Freiburgu

B.2

Zásobníky

Zásobníky
Úkolem zásobníku solárního zařízení je vyrovnávat kolísání a nestejné časy mezi
nabídkou solárního záření a potřebou užitečného tepla.

V předchozích kapitolách byla popsána nabídka solárního záření a kolektorová technika.
Přitom bylo vysvětleno, že potřeba energie
a vyrobená energie u solárních tepelných
zařízení se musí sledovat nejen z hlediska
kvantity, ale z hlediska všech věcí v jejich
časovém průběhu – narozdíl od zařízení s kotli,
u kterých je instalovaný výkon stále k dispozici. Z tohoto důvodu má u solárních tepelných
zařízení velký význam technika zásobníků.

Obr. B.2–1 Vitocell 100-U s integrovanými sol. součástmi (Solar-Divicon,
regulace, armatury atd.) přímo v plášti.

V této kapitole jsou vysvětleny základy
techniky zásobníků a různé typy zásobníků
a možnosti jejich nabíjení. Upozornění k dimenzování v souvislosti s použitím najdete v kapitole C.2.
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B.2.1  Proč akumulovat?
Lze odhadnout maximální výkon na
jeden metr čtvereční kolektorové plochy.
Pravděpodobný očekávaný energetický
výtěžek kolektoru vztažený na libovolné
období se dá také vypočítat (v kW na časovou
jednotku). Přitom platí: Čím delší je sledované
období, tím přesnější bude prognóza týkající
se energetického zisku a naopak – čím kratší
je období, tím méně přesná je předpověď.

Pro způsob provozu solárního zařízení jsou
charakteristické dva příznaky, které určují
požadavky týkající se akumulace:
Zaprvé vyplývají minimálně během
slunečných dnů poměrně dlouhé "doby běhu
hořáku", tzn. že kolektor vyrábí teplo po delší
období. Pro získání požadovaného množství
energie musí být tedy výkon kolektorového
zařízení nižší než například u kotle, který
poskytuje požadované množství energie
s výrazně kratšími dobami běhu hořáku, ale
s vyšším výkonem.

Tak lze roční nabídku záření a z ní vyplývající
roční energetický zisk předpovědět s poměrně
malým výkyvem. Je však nemožné učinit
takovou prognózu na jednotlivé dny nebo
hodiny. V tom se výrazně liší zdroj tepla

Zadruhé se málokdy shoduje období výroby

– sluneční kolektor od kotle.

tepla a období odběru tepla. Výrobu tepla
u konvenčního zařízení řídí potřeba, výroba tepla u kolektorového zařízení je závislá
výhradně na nabídce solárního záření.
Tyto zvláštnosti vedou k tomu, že pro úspěšný
provoz termického solárního zařízení je nezbytný dostatečně dimenzovaný zásobník pro
zajištění solárně získaného tepla.

Obr. B.2.1-1 Profil odběru
Průběh dne odběrního profilu
u rodinného domu pro více rodin

8

ukazuje potřebu užitečného tepla.
7

Výroba tepla solárním systémem se
však neřídí touto potřebou, ale podle

Objemový tok (při 45 °C) v l/min

Výroba tepla solárním systémem
6

nabídky záření.

5
Potřeba akumulace
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B.2.2  Základy techniky zásobníků

B.2.2.2 Obsah energie

B.2.2.1 Médium

Upozornění

U vytápění budovy nebo
klimatizování se solární
podporou působí jako
zásobník i budova
– k její kapacitě se musí
přihlédnout při dimenzování zařízení.

Pro akumulaci tepelné energie se zpravidla
používá voda. Je levná, kdykoliv k dispozici
a z technického hlediska se dá velmi dobře
ovládat (uskladnění, nabíjení, vybíjení).
Navíc má voda vysokou tepelnou jímavost
cw = 4,187 Kj/(kg.K). V tepelné technice je
běžnější údaj cw = 1,163 Wh/(kg.K). Pro akumulaci tepla není důležité, zda se přitom jedná
o vodu pro vytápění, nebo o teplou pitnou
vodu.
Kromě krátkodobé akumulace solárního
tepla v běžných stojacích zásobnících existují
i možnosti akumulovat tepelnou energii
po delší období. Takzvané dlouhodobé
a sezónní zásobníky pracují většinou s vodou
jako akumulačním médiem a mají objem
několika tisíců litrů (velké stojací zásobníky),
nebo dokonce několika tisíců kubických metrů
(např. betonové nádrže).

Rozhodující pro projektování zásobníku není
jeho objem, ale objem energie. Množství
energie zásobníku je závislé na teplotním
spádu: Čím větší je teplotní spád, tím větší
bude využitelný objem energie na objemovou
jednotku zásobníku.
Aby se určil objem zásobníku, přihlédne se
k teplotnímu spádu na straně odběru tepla:
Maximální teplotu zásobníku stanoví médium – voda. Rozhodující veličina pro určení
potřebného objemu zásobníku je proto
minimálně možná teplota zásobníku.
Pro dimenzování zásobníkových ohřívačů
vody se za průměřnou teplotu studené vody
(např. 10 °C) pokládá minimální teplota.
U akumulačních zásobníků pro ohřev pitné
vody (např. prostřednictvím modulu čerstvé
vody) určuje minimální teplotu zásobníku
teplota studené vody a teplotní rozdíl mezi
vstupem a výstupem na tepelném výměníku
pitné vody (stupňovitost). U solární podpory
vytápění místnosti stanoví minimální teplotu
v topném období vratný tok.

Dále se zkoumá akumulování tepla fyzikálněchemickým způsobem. Přitom se mluví
o zásobnících latentního tepla, které k akumulaci tepla využívají např. střídání fází (pevná na
kapalnou a naopak) u materiálů jako je parafín
nebo solanka.

Obr. B.2.2-1 Obsah energie
Obsah energie zásobníku rozhodujícím způsobem určuje nejnižší
teplota, která je v zásobníku možná.

Zásobník teplé
pitné vody

Akumulační zásobník
pro ohřev pitné vody

Akumulační zásobník
pro podporu vytápění

90 °C

90 °C

90 °C

80 K
46,4 kWh

Studená
voda

75 K
43,5 kWh
Vratný tok
tepelného
výměníku
15 °C

Maximální obsah energie u objemu zásobníku 500 litrů

60 K
34,8 kWh
Vratný tok
topného
okruhu
30 °C
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Příklad

B.2.2.3 Teplotní vrstvení

Rodinný dům se 4 osobami, na osobu 28 l
potřeba teplé vody (60 °C), odpovídá 112 l na den.
Při teplotě studené vody 10 °C to odpovídá množství
energie 6,5 kWh,
plus potřeba tepla na akumulační ztráty (1,5 kWh)
a cirkulaci (1,5 kWh).
Celkové množství energie na ohřev pitné vody tedy
činí 9,5 kWh.

Nezávisle na objemu jsou solární zásobníky
zásadně provedené jako štíhlé stacionární
zásobníky – tak lze kvůli různé hustotě teplé
a studené vody vytvářet dobré teplotní vrstvení. Lehčí teplá voda přitom "plave" na těžší
studené vodě. Pokud nedojde k províření na
základě vnitřního proudění, je toto vrstvení
velmi stabilní (tzv. stratifikace).

Pro vysoké solární krytí se má akumulovat dvojnásobné množství energie, tedy 19 kWh.

Obr. B.2.2-4 Teplotní vrstvení

Objem zásobníku se vypočítá takto:
m=

Q
cw · ∆T

m		 akumulované množství (objem zásobníku)
Q		 množství energie
cw		 tepelná jímavost
∆T		 teplotní rozdíl

Solární zásobník

Příklad

Při teplotě studené vody 10 °C činí potřebný objem
k akumulování 19 kWh při maximální teplotě
zásobníku
60 °C:

19.000 Wh/(1,16 Wh/(kg·K) · 50 K)

328 l

80 °C:

19.000 Wh/(1,16 Wh/(kg·K) · 70 K)

234 l

90 °C:

19.000 Wh/(1,16 Wh/(kg·K) · 80 K)

205 l

Obsah energie zásobníku (viz obr. B.2.2-1)
se dá vypočítat přestavením vzorce.
Q = m · cw · ∆T

Až na několik málo centimetrů vysokou dělicí vrstvu se
teplotní vrstvy nesmíchávají a zůstávají velmi stabilní.

Co nejstudenější studená spodní vrstva
v zásobníku zaručuje, že solární okruh může
pracovat s nízkou teplotou vratné vody a solární zařízení s dobrou účinností. Proto se musí
teplotní vrstvení v zásobníku chránit před
provířením.

Upozornění

V zásobníkovém ohřívači
vody může vést zejména
cirkulace teplé vody
k závažnému promíchání
objemu zásobníku.
Kromě objemového
toku a doby chodu
cirkulačního čerpadla se
musí dbát i na připojení
vratného toku cirkulace.
Nesmí se připojit
k přítoku studené vody
zásobníku, protože
jinak by se celý objem
zásobníku cirkulačním
čerpadlem promíchal.

B.2
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B.2.2.4 Tepelné ztráty
Při stanovení objemu zásobníku pro solární
systémy se musí přihlédnout i k tepelným
ztrátám zásobníku. Větší objemy zásobníků
mohou kumulovat více energie, mají však
vyšší tepelné ztráty (a navíc jsou dražší).
S větší velikostí zásobníku sice klesají specifické tepelné ztráty, absolutní ztráty se však
zvětšují.
Zásadně platí: velký objem je výhodnější
než několik malých. Tepelné ztráty velkého
zásobníku jsou kvůli lepšímu poměru povrchu a objemu ve srovnání s několika malými
zásobníky vždy výrazně nižší. Při výběru je
nutno zvážit objektivní omezení jako např.
šířky dveří a výšku místnosti (klopná míra).
Počet zásobníků popřípadě určuje zvolené
zapojení do systému.

Větší tepelné ztráty se objevují např. tehdy,
když může teplo ze zásobníku vystoupit
potrubím. Těmto konvekčním ztrátám lze zabránit připojením příslušného potrubí pomocí
termosifonu nebo gravitačních brzd.
Velmi kritické jsou nedostatečně izolované
přípojky zásobníků – tepelná ztráta tak může
lehce dosáhnout dvojnásobné hodnoty.
U zásobníku s objemem 300 l se může
v průběhu roku ztratit například
4 kWh/d . 365 d = 1.460 kWh. Předpokládá-li
se polovina z toho jako ztráta, které nelze zabránit, znamená samotná ztráta, které zabránit
lze, u 50 procent solárního krytí větší potřebu
asi 1 m2 kolektorové plochy a větší spotřebu
minimálně 50 m3 zemního plynu nebo
příslušného množství jiného paliva.

Akumulační ztráty se rozlišují na pohotovostní
tepelné ztráty (v kWh/d, srovnávací norma
DIN 4753-8) a míru tepelných ztrát (v W/K,
srovnávací norma DIN V ENV 12977-3).
Podle velikosti má kvalitní standardní zásobník
k solárnímu ohřevu pitné vody v rodinném
domě předpokládanou tepelnou ztrátu mezi
1,5 a asi 3 kWh/d, zásobník a jeho přípojky
byly provedeny optimálně. V případě
nedostatečné izolace mohou být tepelné
ztráty výrazně vyšší.

Obr. B.2.2-5 Konvekční ztráty
Rozdíl v hustotě vody zásobníku
může vést k nežádoucím tepelným

Směšovač užitkové vody

ztrátám způsobeným konvekčním
prouděním. Teplo ze zásobníku
přitom plynule uniká přes přípojky
popř. trubky.
Tepelné
ztráty

Solární
zásobník

Tepelné ztráty

Solární zásobník

Potrubní přípojka

Konvekční ztráty způsobené
gravitační cirkulací v potrubním okruhu

Konvekční ztráty způsobené
vnitřní potrubní cirkulací
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B.2.2.5 Materiál na výrobu zásobníků
Zásobníkové ohřívače vody na předzásobení
ohřáté pitné vody se skládají z ušlechtilé
oceli nebo oceli s vrstvou smaltu. Protože
při nanášení vrstvy smaltu nemůže ani
nejpečlivější výroba vyloučit „slabší místa“,
je u těchto zásobníků potřeba dodatečná
ochrana proti korozi. Tuto funkci přebírají
anody proti bludnému proudu nebo obětní
popř. magnesiové anody.

Nepoužívané nádrže s topným olejem jsou
jako údajně levné řešení k akumulaci tepla
nevhodné, i když poskytují velký objem
několika tisíců litrů:

Zásobníkové ohřívače vody z ušlechtilé oceli
zpravidla nepotřebují dodatečnou ochranu
proti korozi. Navíc mají výhodu co se týče
hmotnosti.

•

•

•
•

Akumulační zásobníky naproti tomu neobsahují pitnou vodu s velkým obsahem kyslíku,
ale vodu pro vytápění. Ocelové zásobníky lze
proto používat bez jakékoliv ochrany proti korozi. Protože se navíc provozují s nižším tlakem
(topný okruh místo sítě pitné vody), mají proti
zásobníkovým ohřívačům vody cenovou výhodu.
Jako doplnění by se daly zmínit ještě akumulační zásobníky z umělé hmoty. Tento materiál
je sice lehký a levný, dá se však provozovat
jen s nižšími maximálními teplotami. Navíc
tyto zásobníky dovolují jen beztlaký provoz,
takže je důležitý další tepelný výměník.

•

Velmi nevýhodný poměr povrch/objem
a izolace, kterou lze velmi těžko umístit,
mají za následek vysoké ztráty. V létě se
proto nádrž stává nežádoucím interním
zdrojem tepla.
Velmi nákladné je zabudování techniky pro
nabíjení a vybíjení zásobníků.
Zpracování (řezání, broušení, svařování)
je možné jen s plněním dusíkem.
Takové zásobníky umožňují jen beztlaký
provoz.
S ohledem na životnost zásobníků pro
ohřev pitné vody je vhodné vždy používat
ve standartním bezpečnostním vybavení
pojistný (redukční) ventil a expanzní nádoby na pitnou vodu.

B.2
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B.2.3  Typy zásobníků

B.2.3.1 Zásobník s interním výměníkem
tepla (spirálou)

Obr. B.2.3–1
Solární zásobníky Viessmann jsou

a. Akumulační médium pitná voda

výborně použitelné díky své úzké
válcové konstrukci. Jsou vyrobeny
jak z ušlechtilé, tak z uhlíkové oceli
s ochranným smaltováním, které
zaručuje vysokou odolnost proti
korozi. Vždy je použita ekologické
izolace bez Fckw přísad, která
zaručuje velmi nízké ztráty.

Bivalentní zásobníky
U novostavby nebo při montáži zcela nového topného zařízení je u menších zařízení
přednostní variantou na ohřev pitné vody
bivalentní zásobníkový ohřívač vody.

Pokud se jako akumulační médium používá
pitná voda, lze ohřev pitné vody podporovat
jedním solárním zařízením. Vybíjení zásobníku
za jiným účelem, než například pro podporu
vytápění, není rozumné. Zásobníkové ohřívače
vody musí být zpravidla tlakuvzdorné do
10 bar.
Monovalentní zásobníky
Pokud se stávající topné zařízení doplní
solárním zařízením a má-li se dále využívat
zásobníkový ohřívač vody, který je k dispozici,
zapojí se druhý monovalentní zásobníkový ohřívač vody. Větší (i nově instalovaná)
zařízení k ohřevu pitné vody lze realizovat
pomocí dvou monovalentních zásobníků.
Ohřev celého objemu vody probíhá přes
tepelný výměník, který sahá hluboko na dno
zásobníku a má spirálovitý tvar.

Obr. B.2.3-2 Monovalentní zásobník

Monovalentní zásobníkový ohřívač vody Vitocell 100-V

Bivalentní zásobníkový ohřívač vody je vybaven dvěma tepelnými výměníky – spodní
pro připojení na kolektorový okruh k solárnímu
ohřevu pitné vody a horní pro připojení
k dodatečnému ohřevu pomocí kotle.
Obecně se musí u akumulačního média
– pitné vody – dávat pozor na to, aby se
tepelně dezinfikovaly solárně vyhřívané zóny
zásobníků nebo předřazených zásobníků podle
příslušných předpisů týkajících se hygieny pitné vody (ochrana proti Legionele).

Obr. B.2.3-3 Bivalentní zásobník

Bivalentní zásobníkový ohřívač vody Vitocell 100-B
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b. Akumulační médium – topná voda
Zvolí-li se jako akumulační médium topná
voda, používají se akumulační nebo kombinované (multivalentní) zásobníky. Ty se používají
hlavně u zařízení, ve kterých se má získané
solární teplo využívat dodatečně k ohřevu
pitné vody i pro podporu vytápění místnosti
(solární podpora vytápění).
I ve velkých zařízeních k ohřevu pitné vody
se jako akumulační médium používá topná
voda. V tomto případě odpadá tepelná
dezinfekce akumulačního média.

Akumulační zásobníky
U akumulačního zásobníku na topnou vodu se
dá solárně získané teplo odebírat přímo nebo
použít na ohřev pitné vody přes modul čerstvé
vody.
Na akumulační zásobníky lze připojit i další
zdroje tepla, například kotel na tuhá paliva.
V akumulačním zásobníku tak lze optimálně
"spravovat výkonové proudy" v bivalentních
nebo multivalentních zařízeních.

Zásobníky se dimenzují podle tlakových
stupňů v topném okruhu. Protože se jedná
o uzavřené okruhy zásobníků, je důležitá
ochrana proti korozi.

Obr. B.2.3-4 Akumulační zásobník

Obr. B.2.3-5 Princip akumulačního zásobníku

Kotel

Kolektory

solární
zásobník

Ohřev
pitné vody

Topný
okruh

Akumulační zásobník jako "správce
energie" umožňuje integraci různých
zdrojů tepla a tepelných spotřebičů.

Akumulační zásobník na topnou vodu Vitocell 140-E
se solárním tepelným výměníkem umístěným uvnitř.

B.2
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Kombinovaný (multivalentní) zásobník
Kombinovaný zásobník je kombinací
akumulačního zásobníku topné vody
a zásobníkového ohřívače vody. Je vhodný
rovněž pro několik zdrojů tepla. Odběr
tepla na ohřev pitné vody probíhá přes
zabudovaný tepelný výměník (u akumulačních zásobníků Viessmann na topnou vodu
Vitocell 340-M a 360-M přes vlnitou trubku),
kterým vede přitékající studená voda, a tak
se ohřívá. Výhodou je postupný průchod přes
jednotlivé vrstvy tepla při ohřevu TV. Studená
voda na vstupu je vždy v nejnižší části zásobníku.

Obr. B.2.3-6 Kombinovaný zásobník

B.2.3.2 Zásobníky pro externí nabíjení
Pro výběr zásobníků s externím nabíjením
je rozhodující jen velikost, protože nabíjecí
výkon určuje volba deskového výměníku
tepla (viz kapitola B.2.5.2). Možnosti použití
a požadavky na ochranu proti korozi a tlakuvzdornost odpovídají zásobníkům s interními
výměníky tepla.

Obr. B.2.3-7 Zásobník teplé (pitné) vody

Nabíjecí zásobník Vitocell 100-L.

Multivalentní akumulační zásobník na topnou vodu
s integrovaným ohřevem pitné vody Vitocell 340-M.

Obr. B.2.3-8 Akumulační zásobník

Zásobník pro akumulaci topné vody Vitocell 100-E.
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B.2.4  Vrstvené nabíjení  

B.2.4.1 Vrstvené nabíjení
U principu vrstveného nabíjení se solárně
ohřátá voda ukládá do úrovně (vrstvy), která
vykazuje stejnou teplotu. Ke smíchání se
studenějšími vrstvami přitom nedochází. Pro
vrstvené nabíjení jsou vhodné jak interní, tak
externí výměníky tepla.

Princip vrstveného nabíjení
U nabíjení zásobníků s interními výměníky
tepla bez vrstveného nabíjení se celý objem
zásobníku ohřívá rovnoměrně. Dokud se
nedosáhne užitečné teploty v pohotovostní
části zásobníku, musí se poměrně dlouhou
dobu dodávat teplo přes kolektorové pole.
Je-li teplo zapotřebí už před dosažením této
teploty, vytváří se požadovaná úroveň teploty
pomocí přídavného topení.

S principem vrstveného nabíjení se dá snížit
potřeba tepla získaného dohřevem tím, že se
solárně ohřátá nesmíchaná voda navrství do
pohotovostní části zásobníku (princip termosifonu). Tímto způsobem lze potřebné teplo
poskytnout dříve – za optimálních podmínek
před připojením dohřevu.

Obr. B.2.4-1 Princip vrstveného nabíjení
Výhoda vrstveného nabíjení spočívá
v rychlejším dosažení cílové teploty.

n

U normálního bivalentního zásobníku ohřívá
kolektor plynule celý objem zásobníku. S dosažením cílové teploty je ohřátý celý objem.
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U vrstveného nabíjení se už dříve v horním
objemu zásobníku dosáhne cílové teploty. Celý
objem je ve stejnou dobu na cílové teplotě jako
u normálního zásobníku.
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Obr. B.2.4-2 Provoz matched-flow
Podle záření bude kolektorový okruh
pracovat s vysokým nebo nízkým
objemovým tokem. Tak lze zásobník nabít na úroveň cílové teploty.
Pokud už záření nestačí, nabíjí se na
nižší úrovni teploty.

65°C

65°C

45 °C

25°C

Pro vrstvené nabíjení bude kolektorový okruh
obecně pracovat s větším teplotním spádem,
tzn. že objemový tok je oproti konvenčnímu
nabíjení zásobníku snížen. Z toho vyplývá
vyšší střední teplota kolektoru, tzn. odpovídající účinnost kolektoru následkem toho klesá.
Vakuové trubicové kolektory jsou proto na
základě svých nižších tepelných ztrát pro vrstvené nabíjení vhodnější než ploché kolektory
– to platí zejména pro zařízení k solární
podpoře vytápění.

Obr. B.2.4-3 Vrstvené nabíjení s interním výměníkem tepla

25°C

25 °C

Objemový tok v kolektorovém okruhu se
pro vrstvené nabíjení reguluje tak, aby byla
na výstupu kolektoru (solární výstup) stále
zachována cílová teplota, tzn. užitečná teplota
včetně stupňovitosti tepelného výměníku.
Nestačí-li k tomu solární záření, vrství se pro
zachování vrstvení hlouběji nebo se nabíjí jiný
zásobník. Z toho vyplývají různé objemové
toky v solárním okruhu podle záření a právě
dosažené úrovně teploty, mluví se o takzvaném provozu matched-flow.

Technická realizace
Zásobníky s interními výměníky tepla mají
prvky usměrňující proudění, ve kterých může
voda ohřátá na užitečnou teplotu pokud
možno co nejméně promíchaná vystoupat
do pohotovostní části zásobníku. Pokud se
na výstupu kolektoru už nedosáhne cílové
teploty, vystoupí méně ohřátá voda pod úrovní
užitečné teploty ve vrstvě se stejnou teplotou
(= stejná hustota) ze stoupacího "komínu"
(např. potrubí).

U vrstveného nabíjení se stoupacím komínem (např.
děrovaná trubka) stoupá solárně ohřátá voda v komíně
až do výšky vrstvy se stejnou teplotou.
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Obr. B.2.4-4 Vrstvené nabíjení s externím výměníkem tepla
Buď následují otáčky čerpadla záření
a zásobník se nabíjí na cílovou
teplotu, nebo se nabíjení zásobníku
u konstantního objemového toku
reguluje pomocí ventilů.
Vrstvené nabíjení pomocí
regulace otáček čerpadla

U externího přenosu tepla se zásobník nabíjí
shora tak dlouho, dokud může kolektorový
okruh poskytovat cílovou teplotu. Pokud
se této cílové teploty už nedosáhne, nabíjí
se solární teplo buď přes ventily do hlubší
chladnější zóny zásobníku, nebo čerpadla
vypnou.

Hodnocení
Vhodné předpoklady pro vrstvené nabíjení
na straně odběru tepla poskytují systémy
s vysokým teplotním spádem, jak je tomu
u solárního ohřevu pitné vody. Potenciální
výhoda vrstveného nabíjení (úspora energie
získané dohřevem) je u zařízení s vysokým
solárním krytím (> 50 procent) účinná jen
tehdy, když je dopolední potřeba užitečného
tepla stanovena i v létě.
U odběrných profilů s ranními a večerními
spotřebními špičkami má solární zařízení
v letních měsících přes den dostatek času,
aby se zásobník dostatečně ohřál i bez vrstveného nabíjení. Vrstvené nabíjení u tohoto
odběrného profilu je tedy výhodné jen
v přechodném období (podzim/jaro).
V obou případech je vrstvené nabíjení výhodou jen tehdy, když je dohřev regulován
přesně podle potřeby.

Vrstvené nabíjení pomocí
systému ventilů

Velká solární zařízení k ohřevu pitné vody,
která se dimenzují podle VDI 6002 část 1 na
vysoké výnosy a tím pádem nižší solární krytí,
sotva dosahují úrovně užitné teploty. Velké
zásobníky, kterých se přitom využívá, se sice
zpravidla vybavují externími výměníky tepla,
protože provoz zařízení se však nereguluje na
teplotu teplé vody jako cílovou teplotu, není
zde vrstvené nabíjení vhodné.
U solárních zařízení s podporou vytápění
místnosti jsou pro vrstvené nabíjení vhodné
zejména topné okruhy, které pracují s velkým
spádem (radiátory).
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B.2.4.2 Nabíjení působením gravitace:
Termosifonová zařízení samotížná

Princip gravitace
U termosifonových zařízení probíhá cirkulace
mezi zásobníkem a kolektorem podle principu
gravitace, nazývaného také termosifonový
princip. Místo čerpadla se jako hnací energie
využívá rozdíl v hustotě teplé a studené
kapaliny teplonosného média. Proto se
musí kolektor (výroba tepla) umístit pod
zásobníkem (odběr tepla).

Obr. B.2.4-5
Termosifonová zařízení Viessmann
se ve střední Evropě nepoužívají.

Kapalinu teplonosného média ohřívá v kolektoru sluneční záření. Teplá kapalina v kolektoru
umístěném dole je lehčí než studená kapalina
v zásobníku nad kolektorem. Jakmile lehčí
teplá kapalina vystoupá, vytvoří se gravitační
cirkulace.
V zásobníku odevzdá ohřátá kapalina své teplo
do akumulované pitné vody a potom zase
klesá do nejhlubšího bodu v kolektorovém
okruhu. Vzniká cirkulace. Tato cirkulace se

přeruší, když je rozdíl v teplotě/hustotě mezi
kolektorem a zásobníkem tak malý, že už
nestačí pro překonání tlakové ztráty v kolektorovém okruhu.
Čistá voda prostá vzduchu s teplotou 20 °C
má specifickou hmotnost 0,998 kg/l, 50 °C
teplá voda váží 0,988 kg/l – rozdíl hmotnosti
podle toho činí cca 10 gramů na litr (= 1 procento). Poháněcí síla v tomto oběhu je tedy
ve srovnání s čerpacími systémy velmi malá.
Z toho plynou typické zvláštnosti termosifonového zařízení v provozu:
• Objemový tok je malý.
• V absorbéru se nevyskytují turbulentní
proudění.
• Kolektorový okruh musí vykazovat velmi
malou tlakovou ztrátu (malá délka, velké
průřezy).
• Musí se zabránit tomu, aby zásobník v noci
kvůli opačné gravitační cirkulaci vychladl.

Obr. B.2.4-6 Termosifonová zařízení
Systémy s jedním okruhem se
používají jen v regionech, kde
je jistota, že nepřijdou mrazy.
U systémů se dvěma okruhy
se používají zásobníky s dvojitým
pláštěm jako tepelné výměníky.

Zařízení s jedním okruhem

Zařízení se dvěma okruhy
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Zařízení s jedním a dvěma okruhy
U termosifonových zařízení se rozlišuje mezi
zařízeními s jedním a dvěma okruhy. V zařízení
s jedním okruhem se pitná voda ohřívá přímo
v kolektoru. U zařízení se dvěma okruhy jsou
teplonosné médium v kolektorovém okruhu
a pitná voda v zásobníku odděleny přes
tepelný výměník.
Zařízení s jedním okruhem se používají
výhradně v regionech, kde je jistota, že
nepřijdou mrazy, protože kolektory by už při
malém mrazu mohly zamrznout a zničit se.
Mimoto musí být všechny komponenty
odolné proti korozi, protože s pitnou vodou se
do systému neustále dostává kyslík. Výhodou
tohoto systému je především jednoduchá
kompaktní konstrukce a podle toho i výhodná
cena.

Kromě kolektorového okruhu je možnému
mrazu vystavena i strana s pitnou vodou.
Zásobník se proto instaluje buď v prostoru nad
kolektory, který je odolný proti mrazu, nebo se
pomocí přídavného topení trvale chrání před
zamrznutím. Také připojená potrubí (studená
a teplá voda) se musí zahrnout do ochrany
proti mrazu. Alternativně se může zásobník
včetně přívodního potrubí v případě nebezpečí
mrazu vyprázdnit.
Potřebný dohřev probíhá buď přímo v zásobníku přes elektrickou topnou tyč nebo se
teplá pitná voda dohřívá pomocí přiřazeného
regulovaného průtokového ohřívače. Poslední
uvedená varianta je z energetického hlediska
vhodnější.

V regionech, ve kterých se nedá mráz vyloučit, se používají zařízení se dvěma okruhy.
Kolektorový okruh se přitom provozuje s nemrznoucím teplonosným médiem. K přenosu
tepla se většinou používají zásobníky s dvojitým pláštěm. Teplonosné médium ohřáté
v kolektoru odevzdává teplo mezi vnitřním
a vnějším pláštěm zásobníku do pitné vody.

Obr. B.2.4-7 Varianty dohřevu
K dohřevu se většinou používá
Elektrická topná tyč

Průtokový ohřívač

elektrická topná tyč. Průtokový
ohřívač je nákladnější, ale z energetického hlediska vhodnější.

B.2

Zásobníky

B.2.5  Tepelné výměníky

B.2.5.1 Interní výměníky tepla

Tepelné výměníky v solárně termických
zařízeních mají za úkol přenést relativně malé
výkony s co nejmenší tepelnou ztrátou. Na to
se musí při výběru tepelných výměníků vždy
dávat pozor. Pokud se zde udělají chyby, může
se tím výrazně snížit výtěžnost zařízení. Cílem
každého dimenzování je zajistit pro
kolektor co nejstudenější médium.

U interních výměníků tepla je běžný teplotní
rozdíl mezi výstupem solárního okruhu
a okolní vodou zásobníku od 10 K do 15 K.
Podle konstrukce zásobníku tak vychází
poměr kolektorové plochy k ploše výměníku 10:1 až 15:1, tzn. na metr čtvereční plochy výměníku se dá připojit 10 až 15 metrů
čtverečních kolektorové plochy. Připojení
větších kolektorových ploch může vést
k tomu, že se překročí teplotní spád 15 K.

Pro výpočet tepelných výměníků se jako
dimenzovaný výkon předpokládá v závislosti
na typu hodnota 600 W na metr čtvereční
kolektorové plochy.

Upozornění

V solárních termických
systémech záleží
především na tom,
aby se kolektor co
nejefektivněji ochladil,
tzn. aby se z něj odebralo co nejvíce tepla.

Pro program zásobníků Viessmann vycházejí
hodnoty, které jsou zobrazeny v obr. B.2.5-1.

Teplotní rozdíl v tepelném výměníku mezi
výstupem na primární straně (ke kolektoru)
a vstupem na sekundární straně (od zásobníku) – u interních výměníků tepla okolní vodou
zásobníku – musí být co nejmenší. Čím menší
je, tím více solárního tepla se dá na objem
zásobníku přenést.

Obr. B.2.5-1 Interní výměníky tepla
Přenášené výkony interních
výměníků tepla jsou závislé
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B.2.5.2 Externí výměníky tepla
U deskových výměníků tepla se za optimální
mezi zpátečkou solárního okruhu a zpátečkou
zásobníku pokládá 5 K. Aby se to umožnilo,
měly by se při výběru typu upřednostnit
výměníky, u kterých musí médium urazit ve
výměníku co nejdelší cestu (velká termická
délka).

Dimenzování
Dimenzování deskového výměníku tepla
v solárním zařízení je nezávislé na zvoleném
typu zásobníku a akumulačním médiu
– projekční podklady jsou stále stejné. Není
důležité, který program se pro dimenzování
zvolil: vstupní parametry se vypočítají stejným
způsobem.
Objemový tok na primární straně
Objemový tok v primárním okruhu ("strana
kolektoru") vychází z použitého typu kolektoru
a zvoleného specifického průtoku kolektoru,
u plochých kolektorů tedy například
25 l/(h·m2).

Výkon
Nezávisle na typu kolektoru se u běžných
použití (= běžné teploty) předpokládají dimenzované výkony 600 W/m2. U použití s vyššími
teplotami (procesní teplo) se dá tento dimenzovaný výkon snížit na 500 W/m2.
Tlaková ztráta
Osvědčilo se omezení tlakové ztráty na obou
stranách na max. 100 mbar.
V praxi může být při dimenzování vhodné
provedení srovnávacího výpočtu. První
výpočet probíhá s max. 100 mbar, druhý
s max. 150 mbar. Pokud tímto způsobem
vyjde výrazně levnější tepelný výměník, může
se výběr výměníku ohledně celkové tlakové
ztráty provést na příslušné straně (zpravidla
primární okruh).
Výše popsané parametry stačí k dimenzování deskového tepelného výměníku. Další
upozornění týkající se dimenzování najdete
v kapitole C.2.1.2.

Zabudování
Objemový tok na sekundární straně
Deskový výměník tepla se obvykle na
obou stranách dimenzuje s rovnoměrným
prouděním tepla. Aby se toho dosáhlo, musí
se na sekundární straně ("strana zásobníku")
deskového výměníku tepla předpokládat
o 15 procent nižší objemový tok než na
primární straně. Tím se vyrovná o něco nižší
tepelná kapacita směsí glykolu a vody.

Pro zabudování do solárních zařízení platí
běžné podmínky pro zabudování deskových
tepelných výměníků. Uzávěry a proplachovací
přípojky by měly být u každého deskového
tepelného výměníku samozřejmostí.
Upozornění k tepelným výměníkům v souvislosti s ohřevem bazénové vody najdete
v kapitole C.2.4.

Média
V primárním okruhu se ve střední Evropě
používá zpravidla propylenglykol v koncentraci
40 procent, v sekundárním okruhu se používá
voda.

Deskové výměníky musí být chráněny
proti zamrznutí, které je v zimě možné
díky chladnému glykolu.

Teploty
Na sekundárním okruhu se dá předpokládat
vstupní teplota 20 °C, nižších teplot akumulační voda za provozu nedosáhne. Dimenzujeli se s doporučenými 5 K, předpokládá se
výstupní teplota v primárním okruhu 25 °C.
Hodnoty teploty pro výstup sekundárního
okruhu a vstup primárního okruhu vyplynou
z výpočtu.

Obr. B.2.5-2 Externí výměníky tepla (deskové tepelné výměníky)                      
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B.3

Primární okruh

Primární okruh
Za primární okruh solárního zařízení se označují všechny komponenty a potrubí,
které spojují kolektor se zásobníkem.

Tato kapitola popisuje typické provozní
podmínky pro solární zařízení a jejich dopady na projektování. Jednotlivé komponenty
primárního okruhu se přitom podrobně pozorují a znázorňují při vzájemné součinnosti.
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B.3.1  Kolektorový okruh

B.3.1.1 Výpočet objemového toku
Kolektorová zařízení se dají provozovat
s různými specifickými objemovými toky.
Jednotkou je přitom průtok v litrech/(h . m2).
Výchozí hodnotou je plocha absorbéru.
Vysoký objemový tok znamená v případě
stejného výkonu kolektoru malý teplotní spád
v kolektorovém okruhu, malý objemový tok
velký teplotní spád.
U velkého teplotního spádu (= malého objemového toku) stoupá střední kolektorová
teplota a účinnost kolektoru klesá. U malých
objemových toků je ostatně pro provoz
čerpadla zapotřebí méně pomocné energie
a jsou možná méně dimenzovaná přípojná
potrubí.
Rozlišuje se mezi
• Low-flow provoz  = provoz s objemovým
tokem do cca 30 l/(h · m2)
• High-flow provoz = provoz s objemovým
tokem větším než 30 l/(h · m2)
• Matched-flow provoz = provoz
s proměnlivými objemovými toky

U vakuových trubicových kolektorů s přímým
průtokem, jejichž jednotlivé trubky v kolektoru
jsou paralelně sdruženy, je potřebný specifický objemový tok minimálně 40 l/(h . m2).
Provoz matched-flow se u tohoto typu kolektoru nedoporučuje, protože by bylo ohroženo
jinak rovnoměrné interní proudění v kolektoru.
Zřetelné překročení těchto hodnot ve
prospěch o něco vyšší účinnosti není rozumné, protože se nedá kompenzovat zvýšená
potřeba výkonu čerpadla, která je s tím spojena.
U komplexní hydrauliky kolektorového pole
s několika paralelně propojenými skupinami
kolektorů vyžaduje provoz matched-flow velmi
přesné projektování (viz kapitola C.1.2).

Příklad

Zařízení se sedmi plochými kolektory á 2,3 m2, tedy
s plochou absorbéru 16,1 m2 a požadovaným specifickým objemovým tokem 25 l/(h . m2) má průtokové
množství 402,5 l/h popř. 6,7 l/min.
Této hodnoty se musí dosáhnout při maximálním
výkonu čerpadla (= 100%).

Druhy provozu low-flow a high-flow nejsou
normativně stanoveny na určitou hodnotu
a v literatuře se používají různě.

Regulování lze provést přes výkonové stupně
čerpadla.
Zvolí se první stupeň čerpadla, který leží nad
požadovanou hodnotou.

Který druh provozu je vhodný?
Pro spolehlivé projektování platí: Specifický
objemový tok musí být tak vysoký, aby zaručil
spolehlivé a rovnoměrné proudění celým
polem. U zařízení s plochými kolektory a vakuových trubicových kolektorů s heatpipe dělá
tato hodnota 25 l/(h . m2) při výkonu čerpadla
100 procent.
V zařízeních se solární regulací Vitosolic se
optimální objemový tok (vztaženo na aktuální
teploty zásobníku a aktuální záření) v provozu
matched-flow automaticky přizůsobí. Zařízení
s jedním kolektorovým polem s oběma výše
uvedenými typy kolektorů lze bez problému
provozovat se specifickým objemovým tokem
sníženým přibližně na polovinu. Pro přesné
nastavení je nutno přihlédnout k návodu
k obsluze solární regulace.
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Obr. B.3.1-1 Rychlost proudění
Podle objemového toku a rozměru
trubky vycházejí různé rychlosti
proudění. Doporučený rozsah leží
mezi 0,4 a 0,7 m/s a představuje
dobrý kompromis mezi tlakovou
ztrátou a odvzdušněním.

Objemový tok

Rychlost proudění v m/s

(celková kolektorová plocha)

Rozměr trubky

v m3/h

v l/min

DN 10

DN 13

DN 16

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

0,125

2,08

0,44

0,26

0,17

0,11

0,07

0,04

0,03

0,15

2,50

0,53

0,31

0,21

0,13

0,08

0,05

0,03

0,175

2,92

0,62

0,37

0,24

0,15

0,10

0,05

0,04

0,2

3,33

0,70

0,42

0,28

0,18

0,11

0,06

0,05

0,25

4,17

0,88

0,52

0,35

0,22

0,14

0,08

0,06

0,3

5,00

1,05

0,63

0,41

0,27

0,17

0,09

0,07

0,35

5,83

1,23

0,73

0,48

0,31

0,20

0,11

0,08

0,4

6,67

1,41

0,84

0,55

0,35

0,23

0,13

0,09

0,45

7,50

1,58

0,94

0,62

0,40

0,25

0,14

0,10

0,5

8,33

1,76

1,04

0,69

0,44

0,28

0,16

0,12

0,6

10,00

2,11

1,25

0,83

0,53

0,34

0,19

0,14

0,7

11,67

2,46

1,46

0,97

0,62

0,40

0,22

0,16

0,8

13,33

2,81

1,67

1,11

0,71

0,45

0,25

0,19

0,9

15,00

3,16

1,88

1,24

0,80

0,51

0,28

0,21

1,0

16,67

3,52

2,09

1,38

0,88

0,57

0,31

0,23

1,5

25,00

5,27

3,13

2,07

1,33

0,85

0,47

0,35

2,0

33,33

7,03

4,18

2,76

1,77

1,13

0,63

0,46

2,5

41,66

8,79

5,22

3,45

2,21

1,41

0,79

0,58

3,0

50

10,55

6,27

4,15

2,65

1,70

0,94

0,70

Doporučený rozměr trubky

Upozornění

Narozdíl od topného
okruhu znesnadňují
odvzdušnění v solárním
okruhu předimenzované
trubky. Vzduch musí
dolů, ne nahoru!

Dimenzování potrubí solárního okruhu
Rozhodující pro dimenzování potrubí solárního
okruhu je rychlost proudění, které se dosáhne
při vypočítaném celkovém objemovém toku.

Z obrázku B.3.1-1 lze vyčíst rychlosti proudění
v různých dimenzích potrubí vždy v případě
různých objemových toků.

Aby se tlaková ztráta udržela co nejmenší,
nesmí se překročit rychlost proudění v trubce
1 m/s. Doporučují se rychlosti proudění mezi
0,4 a 0,7 m/s. Vyšší rychlost proudění zvyšuje
tlakovou ztrátu, výrazně menší znesnadňuje
odvzdušnění (viz kapitola B.3.3).

B.3.1.2 Základy pro výpočet tlakové ztráty

Příklad

Pro příklad se sedmi kolektory (průtočné množství
402,5 l/h, popř. 6,7 l/min) vychází tyto hodnoty:
• pro měděnou trubku 15x1 (DN 13) rychlost
proudění 0,84 m/s
• pro měděnou trubku 18x1 (DN 16) rychlost
proudění 0,55 m/s
• pro měděnou trubku 22x1 (DN 20) rychlost
proudění 0,35 m/s
Zvolí se tedy trubka 18x1.

Průtokový odpor solárního zařízení
Také u solárních zařízení je výpočet tlakové
ztráty jedním z předpokladů pro bezporuchový
a úsporný (pokud jde o proud čerpadla) provoz
celého zařízení. Zásadně zde platí stejná pravidla jako u všech hydraulických zařízení.
Celkový průtokový odpor primárního okruhu
solárního zařízení ("glykolový okruh") vychází ze
součtu těchto odporů:
•
•
•
•

kolektorový odpor,
odpor potrubí,
jednotlivé odpory armatur,
odpor interního výměníku tepla v zásobníku nebo primární strany externího deskového výměníku tepla.
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U nízkých teplot okolo bodu mrazu může
vést vysoká viskozita teplonosného média
k tomu, že výkon čerpadla musí být přibližně
o 50 procent vyšší než u čisté vody. Asi
od 50 °C teploty média, tedy pro pravidelný
provoz solárních zařízení, je rozdíl ve viskozitě
už relativně malý.

Obr. B.3.1-2 Tlaková ztráta a viskozita

500
200
100
Viskozita [mm2/s]

Upozornění k teplonosnému médiu
Ve výpočtu tlakové ztráty se musí přihlížet
k tomu, že teplonosné médium má jinou viskozitu než čistá voda. Hydraulické vlastnosti
médií se přizpůsobují tím více, čím více
stoupá teplota médií.
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2

Voda/Glykol
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Se vzrůstající teplotou se snižují rozdíly ve viskozitě vody
a směsí glykolu a vody.

Způsob výpočtu
1. Specifický objemový tok pro kolektory
určuje použitý typ kolektoru a projektovaný
způsob provozu kolektorového pole (viz
výpočet objemového toku). Podle propojení kolektorů tak vychází tlaková ztráta
kolektorového pole.

Obr. B.3.1-3 Výpočet tlakové ztráty

1

2. Celkový objemový tok zařízení vychází
z násobení specifického objemového
toku plochou absorbéru. Za předpokladu
potřebné rychlosti toku mezi 0,4 a 0,7 m/s
se tak vypočítá dimenze potrubí.

2

3

3. Je-li určena dimenze potrubí, dá se
vypočítat tlaková ztráta potrubí (v mbar/m).
4. Externí výměníky tepla se musí vypočítat
zvlášť a neměly by překročit tlakovou
ztrátu 100 mbar. U interních výměníků
tepla z hladkých trubek je tlaková ztráta mnohem nižší a u malých zařízení
(< 20 m2) zanedbatelná.
5. Tlakové ztráty komponentů dalšího
solárního okruhu lze vyčíst z technických
podkladů a zahrnout je do celkového
výpočtu.

5

4

1 Objemový tok a tlaková ztráta
kolektorového pole
2

Dimenzování potrubí

3

Tlaková ztráta potrubí

4

Tlaková ztráta tepelného
výměníku

5

Tlakové ztráty armatur atd.
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80
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Tlaková ztráta kolektorů
Pro kolektory platí stejná pravidla jako pro
všechny ostatní hydraulické součásti:
• U sériového zapojení se celková průtoková
tlaková ztráta rovná součtu jednotlivých
průtokových tlakových ztrát.
• U paralelního zapojení se celková
průtoková tlaková ztráta rovná jednotlivé
průtokové tlakové ztrátě.
(Předpoklad: všechny dílčí průtokové tlakové
ztráty jsou stejné).

Příklad

Zařízení se dvěma plochými kolektory á 2,3 m2
tedy s plochou absorbéru 4,6 m2 a požadovaným
specifickým objemovým tokem 25 l/(h.m2)
má průtokové množství 115 l/h.
Zapojí-li se kolektory paralelně, leží průtok kapaliny
na jeden kolektor přibližně na 1 l/min (57,5 l/h).
Jednotlivá tlaková ztráta kolektoru leží přibližně
u 70 mbar. Tlakové ztráty se nesčítají, celková tlaková ztráta celého kolektorového pole tedy rovněž leží
u 70 mbar.

Diagramy tlakových ztrát programu kolektorů
Vitosol najdete v technických podkladech
nebo na stránkách www.viessmann.cz.
Diagramy tlakových ztrát se vztahují vždy na
celý kolektor. Zapojí-li se kolektory paralelně,
rovná se tlaková ztráta celého kolektorového
pole tlakové ztrátě kolektoru. Zapojí-li se
kolektory sériově, zvyšují se tlakové ztráty na
základě vyššího objemového toku na kolektor a navíc se sčítají jednotlivé tlakové ztráty
všech kolektorů.

57,5

57,5

l/h

l/h

Objemový tok 25 l / (h . m2), tzn. 115 l / h

Zapojí-li se kolektory sériově, leží průtok kapaliny
na jeden kolektor přibližně na 2 l/min (115 l/h).
Jednotlivá tlaková ztráta kolektoru leží přibližně
u 200 mbar. Tlakové ztráty se sčítají, celková tlaková
ztráta celého kolektorového pole tedy leží u 400 mbar.

115 l / h

115 l / h

Objemový tok 25 l / (h . m2), tzn. 115 l / h

Obr. B.3.1–4 Tlaková ztráta Vitosol 200-F

V obou případech platí pro celé kolektorové pole:

V rozsahu specifického objemového
toku 25 l/(h.m2) leží průtoková

průměrná teplota kolektoru je identická, účinnost je

1000

tlaková ztráta kolektoru přibližně

skoro stejná.

u 70 mbar.

Průtoková tlaková ztráta v mbar

500
400
300
200

100

50
40
30

0,5

1

2

Průtokové množství v l/min

3
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Tlakové ztráty potrubí
Tlaková ztráta potrubí se většinou vypočítává
pomocí programu pro dimenzování
– u velkých zařízení s úplnou hydraulikou je
tento postup nevyhnutelný. U jednoduchých
zařízení s měděným trubkovým vedením
se dá za těchto předpokladů počítat s přibližnými hodnotami:
• provozní teplota: 60 °C
• médium: voda/glykol (60 : 40)
• 1 koleno (ne oblouk!) na 2 m měděné trubky
• potřebné kulové kohouty a T-kusy (např.
pro kohouty k vypouštění atd.)

Obr. B.3.1-5 Tlaková ztráta a průměr trubky

Objemový tok

Tlaková ztráta na metr potrubí (včetně armatur) v mbar/m
Rozměr trubky

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

Pro zařízení, které slouží jako příklad, se sedmi

0,450

18,2

6,8

2,4

kolektory (průtokové množství 402,5 l/h) ukazuje

0,475

20

7,4

2,6

tabulka pro zvolenou měděnou trubku 18x1 tlakovou

0,500

22

8,2

2,8

ztrátu asi 5,6 mbar/m včetně všech armatur.

0,525

8,8

3

0,550

9,6

3,4

Délka projektovaného potrubí solárního okruhu

0,575

10,4

3,6

dělá 18 m. Vychází tedy celková tlaková ztráta

0,600

11,6

3,8

cca 100 mbar.

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

Hodnoty v obrázku B.3.1-5 odpovídají těmto
přibližným hodnotám.
Příklad

Při použití předvyrobených solárních potrubí
Viessmann (vlnitá trubka z ušlechtilé oceli
DN 16) lze předpokládat průtokové tlakové
ztráty z obrázku B.3.1-6.

Obr. B.3.1-6 Tlaková ztráta vlnité trubky z ušlechtilé oceli DN 16

Průtoková tlaková ztráta v mbar/m

200

DN 13

100

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

70
50

Další komponenty primárního okruhu
Naprojektované komponenty primárního
okruhu se musí objevit ve výpočtu tlakové
ztráty podle údajů výrobce.

30
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5
3

3

5 6
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20

Průtokové množství v l/min

30 40

Jednotlivé odpory komponentů,
které jsou shrnuty u čerpací jednotky
Viessmann Solar-Divicon, jsou zohledněny
u výpočtů v této kapitole, která pojednává
o dimenzování čerpadel.

DN 16

DN 20

DN 25
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B.3.1.3 Čerpadlo solárního okruhu

Upozornění

Je nutno respektovat,
že pro regulaci otáček
musí být vhodné
čerpadlo a příp.
dodatečné elektrické
součásti. Ve spojení se
solární regulací Vitosolic
může být podle odebíratelného výkonu čerpadla
zapotřebí přídavné relé.
V tomto případě se musí
deaktivovat regulace
otáček pro čerpadlo.

Výběr typu
V uzavřených solárních okruzích se používají
běžná odstředivá čerpadla. Pokud je čerpadlo
na místě montáže spolehlivě chráněno proti
nadměrným teplotám, nemusí se přihlížet
k žádným zvláštním požadavkům na odolnost
proti teplotě. Provoz se směsí vody a glykolu
je za normálních okolností bezproblémový,
v případě pochybnosti se musí požádat o radu
výrobce čerpadla.
Ojediněle se nabízejí solární systémy, pro
které se doporučují odlišné typy čerpadel,
např. zubová čerpadla. Tyto typy čerpadel jsou
zapotřebí, protože se zde používají součásti
s velmi vysokou tlakovou ztrátou. Všechna
schémata zařízení, která jsou v této příručce,
a v nich používané komponenty Viessmann
jsou dimenzovány pro provoz s běžnými
odstředivými čerpadly.
S rozšířením solárních termických zařízení
se na trhu prosadila speciální solární čerpadla
s přizpůsobenou charakteristikou, která se
vyznačují dobrou účinností v typických oblastech provozu solárního zařízení (srovnatelně
nízké objemové toky při vysoké tlakové ztrátě).
Stále více se tato solární čerpadla provádějí
i jako takzvaná vysoce efektivní čerpadla
s nižší spotřebou energie, což zlepšuje celkovou efektivitu solárního systému.

Obr. B.3.1-7 Sériové provedení skupiny solárního okruhu
Solar-Divicon

Dimenzování čerpadel
Výběr čerpadla probíhá běžným způsobem
s přihlédnutím k charakteristice, pokud je
znám objemový tok a tlaková ztráta celého
zařízení.
Pokud se pro proměnlivé objemové toky
(provoz matched-flow) používají regulátory,
nemá to vliv na výběr čerpadla – to se musí
dimenzovat na maximální výkon. Při malém
záření mohou regulace otáček snížit odebíratelný výkon čerpadla a tím pádem i počet
otáček (ne zvýšit!).

Obr. B.3.1-8 Schéma Solar-Divicon

1

2

3

3

4

4
5

1 Vývod pro připojení předřazené nádoby pro exp.
nádobu
2 Připojení pojistné skupiny
a exp.nádoby

6

3 Uzavírací ventil

3

4 Teploměr
5 Zpětný ventil

7

6 Čerpadlo solárního okruhu
7 Zobrazení průtoku

Solar-Divicon obsahuje kromě čerpadla solárního
okruhu všechny komponenty potřebné pro provoz
primárního okruhu.
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Obr. B.3.1-9 Schéma Solar-Divicon řešení s 2 větvemi
Solar-Divicon lze pro zařízení
s bypasovým zařízením nebo
druhým okruhem čerpadla rozšířit

3

o přídavnou větev solárního

2

1

4

čerpadla.

5

1

Solar-Divicon

2

Solarní čerpací stanice

3

Pojistná skupina

4

Expanzní nádoba

5

Záchytná nádoba

Ta je rovněž k dostání ve dvou velikostech
výkonu (P10 a P20).

Do sériově vyráběného provedení skupin
solárního okruhu Viessmann (Solar-Divicon) je
už integrováno čerpadlo. Je vhodné pro provoz
s teplonosným médiem Viessmann.

Solar-Divicon a čerpací
stanice solárního okruhu nejsou vhodné pro
přímý kontakt s bazénovou vodou.

Pomocí charakteristik pro konstrukční
typy čerpací jednotky Solar-Divicon
(obr. B.3.1-10) lze dohodnout hydraulické
projektování zařízení. Pro běžná použití
v rodinném domě zpravidla postačí
Solar-Divicon PS 10, je rovněž součástí
solárních balíčků Viessmann.

Solar-Divicon obsahuje všechny komponenty
potřebné pro provoz zařízení a je k dostání
ve dvou velikostech výkonů (PS10 a PS20).
Pro zařízení s druhým okruhem čerpadla nebo
bypassovým zapojením není zapotřebí další
kompletní Solar-Divicon, ale jen přídavná
větev solárního čerpadla – solární čerpací
stanice.

Upozornění

Aby se při stagnaci
nemohla do expanzní
nádoby dostat
pára, montuje se
Solar-Divicon vždy
pod úroveň kolektoru.

Obr. B.3.1-10 Charakteristiky konstrukčních typů čerpací jednotky Solar-Divicon
Typ PS 10 popř. P 10

Typ PS 20 popř. Typ P 20
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Upozornění
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ve dvou velikostech výkonů.
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B.3.1.4 Ukazatel průtoku
Ukazatel průtoku, často označován jako
„flowmetr“, ukazuje objemový tok a slouží
– v kombinaci se dvěma teploměry – k funkční
kontrole. Oba jsou integrovány v čerpací
stanici Solar-Divicon.
V zařízeních s jedním kolektorovým polem
se ukazatel průtoku zabuduje na vstupu do
zařízení. V minulosti byl tento průtokoměr
často kombinován se seřizovacím ventilem,
kterým se dal nastavit objemový tok zařízení.
Tento postup dnes již není obvyklý, protože
snižování objemového toku pomocí hydraulického „škrcení“ by spotřebovalo daleko více
pomocné energie (příkon čerpadla).

Obr. B.3.1-11 Ukazatel průtoku

Nepatrné překročení nebo podkročení
doporučených objemových toků v zařízeních
s jedním kolektorovým polem energetický
zisk takřka neovlivní. Stačí se přiblížit
požadovanému objemovému toku v zařízení
pomocí nastavení stupňů na čerpadle. Tímto
způsobem se dosáhne lepší celkové energetické bilance systému.
Ukazatele průtoku, které jsou běžně k dostání,
mají průhlednou skleněnou nebo umělohmotnou trubičku se stupnicí, ve které
pružinou vybavený plovák ukazuje aktuální
průtok. Tato součástka je provedena jako
inline a je citlivá na teplotu, proto se vždy
používá v oblasti vstupu zařízení, kde je

Obr. B.3.1–12  Odečet ukazatele průtoku

L/min
12
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6
4
2

Přečtení hodnot
objemového toku
na spodní hraně
ukazatele.

Ukazatel průtoku v provedení inline
(vlevo) je součástí čerpací jednotky
Solar-Divicon. K vyrovnání několika
dílčích kolektorových polí se používá
bypassové provedení v blízkosti
kolektoru.

chráněna proti páře. Pokud tuto součástku
zničí příliš vysoká teplota, teplonosné médium
vyteče.
U zařízení s několika dílčími kolektorovými
poli se ukazatele průtoku používají v blízkosti
kolektoru, tedy v oblastech s očekávaným
vysokým tepelným zatížením. Zde se používají
bypassová provedení. Pokud se musí vyrovnat
dílčí kolektorová pole, jsou u těchto provedení
vhodné kombinace s regulačními armaturami.
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B.3.1.5 Zpětný ventil

B.3.2  Potrubí

Zejména v noci se může stát, že je kolektor
chladnější než voda v zásobníku. Existuje
nebezpečí, že se solární zásobník kvůli
nesprávné cirkulaci zase vybije. Čím větší
je teplotní rozdíl mezi horkým zásobníkem
a studeným kolektorem, tím vyšší je vztlaková
síla, která k takové nechtěné cirkulaci vede.
Nesprávnou cirkulaci lze poznat tak, že se
kolektor ohřívá bez záření.

Potrubí v solárním okruhu musí být – jako
všechny součástky – teplotně stálé a vhodné pro provoz s médii s obsahem glykolu.
Umělohmotné trubky jsou ale pro většinu
typů zařízení nevhodné, pokud nemohou
solární systémy spolehlivě vydržet v oblasti
nízkých teplot. Pozinkovaná ocelová trubka
je rovněž nevhodná, protože vrstva zinku
chemicky reaguje s teplonosným médiem,
které by tak zničila.

Aby se takové nesprávné cirkulaci zabránilo, zabuduje se na vstupu solárního okruhu
zpětný ventil (gravitační brzda). Diferenční
tlak pro otevření ventilu je nastaven tak,
že tepelný vztlak na jedné straně k otevření
ventilu nestačí a na druhé straně je potřeba
co nejméně pomocné energie (energie
čerpadla).
Ventil se vždy montuje ve směru toku za
čerpadlem a před výstupem k membránové
expanzní nádobě a pojistným ventilem.
V čerpací jednotce Solar-Divicon je zpětný
ventil již integrován.
U nevhodného vedení potrubí – tzn. dlouhé
svislé úseky bez úskoků – se ve výjimečných
případech stává, že tepelný vztlak ventil
přesto otevře. V tomto případě se doporučuje
zabudování dvoucestného ventilu, který se
nastaví paralelně s čerpadlem solárního okruhu a otevře se teprve tehdy, když je čerpadlo
v provozu.
K zamezení cirkulace uvnitř trubek na přípojce
teplé vody zásobníku normálně postačí klesající potrubí nebo smyčka termosifonu v potrubí
blízko přípojky zásobníku (viz kapitola B.2.2.4).

S přihlédnutím k přiměřenému poměru
výkon/cena pro celé instalované potrubní
vedení se do jmenovité světlosti DN 40 v praxi
jako nejvhodnější řešení osvědčila měděná
trubka – u větších průměrů se používá ocelová
trubka. Zde je třeba zkontrolovat kombinaci
materiálů s ohledem na možnost tvorby
elektročlánku (hlavně větší systémy).
S ohledem na provoz a energetický zisk
zařízení jsou oba materiály rovnocenné, pokud
jsou zaizolovány v souladu s předpisy a provede se kompenzace délkové roztažnosti.
Trubková spojení
Zpravidla se měděná potrubí v solárním okruhu pájejí natvrdo a lisují. Měkká pájení mohou
zejména v blízkosti kolektoru slábnout vlivem
maximálních teplot. Také jejich pevnost z dlouhodobého hlediska není zaručená – stárnutí
spoje (cínu) s ohledem na dilataci potrubí.
Grafitová těsnění nejsou v kombinaci s glykolem vhodná.
U spojů z konopí se musí použít tlakuvzdorné
a teplotně stálé těsnicí prostředky. Spoje
z konopí by se kvůli své relativně vysoké propustnosti vzduchu měly používat co nejméně
a v žádném případě ne v blízkosti kolektorů.
Nejvhodnější jsou kovové svěrné těsnicí spoje
nebo přípojky s dvojitými O-kroužky, jaké
používá Viessmann.

Upozornění

U lisovacích tvarovek
je nutno dbát na vhodné
těsnicí kroužky (odolnost
proti glykolu a teplotní
stálost). Možnost použití
jen těsnicích kroužků,
které povoluje výrobce.

Upevnění potrubí
Pro projektování a instalaci upevnění potrubí
solárního okruhu platí stejná pravidla jako pro
upevnění jiných potrubí na topení:
• Trubky nesmí být upevněny ani na jiných
vedeních ani se nesmí použít jako nosiče
pro jiná vedení.
• Upevnění musí zaručovat protihlukovou
ochranu.
• Musí se respektovat tepelná roztažnost
potrubí.

Obr. B.3.2-1 Délková roztažnost (měděná trubka)
Koeficient roztažnosti měděné

18

ocelové trubky.

Délková roztažnost (mm)

trubky leží 30% nad koeficientem

Délka potrubí: 5 m
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Obr. B.3.2-2 Kompenzace délkové roztažnosti
Pro očekávanou délkovou roztažnost
potrubí na základě vysokého teplotního rozdílu v primárním okruhu jsou
potřebná kompenzační opatření.

Pevný bod

Obr. B.3.2-3 Škody způsobené
délkovou roztažností

Pohyblivý bod

200

Poslední bod se liší od hodnot, které jsou
známé ze zkušenosti s budováním topení.
Na základě velkého maximálního teplotního
spádu v primárním okruhu solárního zařízení
(– 25 °C až více než + 175 °C = > 200 K)
vychází výrazně větší délkové roztažnosti.
Jeden metr měděné trubky se roztáhne
– nezávisle na průměru trubky – při zvýšení
teploty 100 K o cca 1,7 mm, tzn. v případě
potrubí solárního okruhu je nutno kalkulovat
minimálně s dvojitou délkovou roztažností
(cca 3,5 mm na metr).
U běžné instalace topení je délková roztažnost
výrazně nižší. Obvyklé rozměry pro upevnění,
roztažná kolena a kompenzátory nebudou
vyhovovat výrazně vyšším teplotním rozdílům
a častějším změnám zatížení v solárních
okruzích. Pokud by se na solární okruh přenesly běžné zkušenosti z praxe, následkem toho
by byla napětí, která vedou k tvoření prasklin
v trubce, tvarovkách nebo na spojích a tím
k netěsnostem.
K výpočtu kompenzačních opatření se u částí
potrubí, které mohou být zatíženy párou,
předpokládá maximální teplota 200 °C,
u zbývajících částí potrubí 120 °C. Používají-li
se pro připojení kolektoru například ohýbané
trubky (vlnité trubky z ušlechtilé oceli), nemají
roztažné síly škodlivý účinek na připojovací
šroubení. Rozhodně se musejí respektovat
hranice zatížení pro kompenzátory popř.
dilatační kusy. Projektanti zařízení by měli
na tyto zvláštnosti upozornit firmy, které projekt realizují.
Ke kompenzaci jsou v zásadě vhodná stejná
opatření jako u každé jiné instalace potrubí.
Aby se zabránilo škodám, musí se připojení
kolektoru udělat buď s opatřením v přímé
blízkosti k nějakému pevnému bodu nebo
se realizovat s pružným materiálem.
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Izolace
Aby se minimalizovaly tepelné ztráty na
potrubích primárního okruhu, musí se trubky
stoprocentně izolovat analogicky s potrubími topného okruhu a TV podle požadavků
nařízení o úspoře energie (Německo EnEV).
Používají-li se k izolaci materiály, jejichž
tepelná vodivost se liší od hodnoty uvedené
např. v EnEV, musí se podle toho přizpůsobit
minimální tloušťky izolační vrstvy.
Obecně musí předpokládané izolační materiály odolat očekávaným provozním teplotám
a musí být trvale chráněny proti vlivu vlhkosti,
protože jinak se zhorší izolační vlastnosti.
Některé maximálně tepelně vytížené izolační
materiály, jako jsou např. minerální vlákna, nelze
na základě časté změny zatížení s přiměřeně
velkými teplotními rozdíly v primárním okruhu
bezpečně chránit proti vlhkosti způsobené
kondenzací.

Obr. B.3.2-4 Izolace s pásmem inkrustace
Malou inkrustaci na vnitřní straně
izolačních návlekových hadic se
strukturou z uzavřených buněk,
které jsou vhodné pro vysoké
teploty, lze tolerovat.

Izolace

Obvyklým způsobem používaná vysokoteplotní provedení izolačních návlekových hadic
se strukturou z uzavřených buněk jsou sice
dostatečně odolná proti vlhkosti, mají však
maximální teplotu při zatížení přibližně 170 °C.
V oblasti připojovacího potrubí na kolektoru se
však mohou objevit teploty až 200 °C (plochý
kolektor), u vakuových trubicových kolektorů
ještě mnohem vyšší.

Měděná trubka

Pásmo inkrustace

Obr. B.3.2-5 Škody způsobené
okusováním drobnými zvířaty

U teplot nad 170 °C mění izolační materiál
svoje struktury a vzniká inkrustace, izolační
účinek se snižuje. Pásmo inkrustace se však
omezuje na několik málo milimetrů přímo na
trubce, převážná část průřezu izolační vrstvy
zůstává nepoškozena. Toto riziko sníženého
izolačního účinku v oblasti připojení kolektorů
je únosné, pokud dojde jen ke krátkodobému
přetížení a možné poškození izolace neznamená další nebezpečí pro ostatní součásti.
Obzvláště důležité je chránit izolaci potrubního
vedení primárního okruhu, které je položeno
na volném prostranství, proti škodám způsobeným klováním a okusováním drobnými
zvířaty a proti UV záření. Tato zatížení se často
podceňují – což vede k tomu, že potrubní izolace v této oblasti jistě nedosáhne životnosti
20 let. Použití izolačního materiálu odolného proti UV záření by bylo jen částečným
řešením, protože by se tím stejně nezabránilo
okusování drobnými zvířaty.

Obr. B.3.2-6 Ochrana proti
okusování drobnými zvířaty
a UV záření
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Obr. B.3.3-1 Varianty odvzdušňovačů
Podle místa montáže a požadavku existují
vhodné komponenty pro zajištění bezchybného
odvzdušnění primárního okruhu.

Ruční odvzdušňovač

Ruční odvzdušňovač

Odlučovač vzduchu

B.3.3  Odvzdušnění
Předpokladem bezporuchového a efektivního
provozu solárního zařízení je bezchybné
odvzdušnění kolektorového okruhu.
Vzduch v kolektorovém okruhu způsobuje
vznik hluku v solárním okruhu a ohrožuje
bezpečné proudění kolektory nebo jednotlivými dílčími kolektorovými poli. Mimoto vede
ke zrychlené oxidaci organických teplonosných médií jako jsou směsi z vody a glykolu,
které jsou běžně k dostání v obchodech.
Upozornění

Automatické
odvzdušňovače se musí
instalovat s uzavíracím
kohoutem, pokud se
nedá bezpečně vyloučit
pára v části potrubí.

Upozornění

V závislosti na
maximálně dosažené
teplotě teplonosného
média může odplynění
trvat až šest měsíců
(např. zimní pololetí).

K odstranění vzduchu z kolektorového okruhu
se používají odvzdušňovače – a to buď takové,
které se otevírají a uzavírají ručně, nebo automatické odvzdušňovače. Poslední jmenovaný
existuje jako automatický rychloodvzdušňovač
nebo jako odlučovač vzduchu. Protože se
musí teplonosná média odvzdušňovat déle
než čistá voda, upřednostňuje se v solárních
zařízeních automatické odvzdušňovací
zařízení.
Jako u každého plnění topných zařízení je
i v kolektorovém okruhu vzduch. Ten při
naplňování z větší části vytlačí teplonosné
médium. Část vzduchu však v proudu kapaliny formou malých bublinek zůstává a teprve
později se pozvolna eliminuje. Další část je
rozpuštěna v teplonosném médiu a znovu se
uvolňuje teprve při vyšších teplotách. Tento
vzduch se shromažďuje na nejvyšším místě
v kolektorovém okruhu nebo tvoří ve vodorovných částech potrubí takzvané
vzduchové pytle.

Větší množství vzduchu v kolektorovém
okruhu může zastavit přepravu teplonosného
média. Shromažďuje-li se vzduch v čerpadle,
existuje nebezpečí, že se přehřejí ložiska
a čerpadlo se poškodí.
K jednoduššímu naplnění systému lze umístit
odvzdušňovače na nejvyšším místě
kolektorového okruhu a na místech, na
kterých se může vytvořit vzduchový pytel.
Při stagnaci se odpařuje teplonosné médium
v kolektoru a parní bublina se roztahuje i do
částí potrubí. Proto se musí odvzdušňovače
na nejvyšších bodech zařízení – zejména na
kolektorech – po naplnění uzavřít uzavíracím
ventilem.
Při přímočarém vedení potrubí bez velkých
úskoků lze upustit od odvzdušňovačů v oblasti
střechy. Pro odvzdušnění za provozu se do
potrubí pro výstupní vodu v kotelně zabuduje
centrální odvzdušňovač ve směru proudění
před tepelným výměníkem (viz obr. B.3.3-2).
Místo montáže musí být odolné proti páře,
pokud hrozí dosah páry, je nutno ponechat
automat odstavený – např. kulovým ventilem.
Odvzdušňovací zařízení se musí vybrat
a dimenzovat velmi pečlivě. Ze směsí vody
a glykolu se dá vzduch odlučovat jen pomaleji
než z čisté vody. V létě, když je médium velmi
horké, vychází z teplonosného média větší
množství vzduchu – tento proces je znám
z topných zařízení v zimě.
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Je důležité zeptat se výrobců odlučovačů
vzduchu na to, jestli se odlučovací výkon,
který je uveden v technických podkladech,
vztahuje i na směsi z vody a glykolu.
Aby mohl odlučovač v topném prostoru – tedy
pod kolektorem – splnit svůj účel, musí se
vést vzduchové bublinky proti gravitační síle
s teplonosným médiem směrem dolů. Proto
se potrubí dimenzují tak, aby rychlost toku
ležela minimálně při 0,4 m/s. Protéká-li médium pomaleji, nevede už s sebou vzduchové
bublinky spolehlivě.
U zařízení se statickým tlakem nad 2,5 bar
(výška budovy > 25 m) už skoro není možné
odloučit vzduchové bubliny, které se uvolní
v topném prostoru. Aby se odvzdušnění
usnadnilo, namontuje se na vyšším místě
odlučovač vzduchu nebo vzduchový hrnec.
Vzduchový hrnec však potřebuje pravidelné,
po naplnění častější ruční odvzdušnění.
Zařízení s velkou statickou výškou, především
zařízení s několika dílčími poli, jsou obzvlášť
ohrožena vzduchem. Tady je vhodné použití
vakuových odplyňovacích zařízení: podsycením (odvakuováním) média se ze všech
částí zařízení vzduch spolehlivě odstraní.

Obr. B.3.3-2  Centrální odvzdušňovač na výstupu

Upozornění

Pozor u nejvyšších bodů
zařízení ohrožených
párou popř. u střešní
kotelny. Lze zde použít
jen vzduchové hrnce
s ručními odvzdušňovači.

2

1

1 Odlučovač vzduchu

2 Automatický
odvzdušňovač

B.3.4  Teplonosné médium
Teplonosné médium přepravuje teplo z kolektoru k zásobníku. V potrubích absorbéru se
teplonosné médium ohřívá, v zásobníku odevzdává energii přes tepelný výměník do vody
v zásobníku.
Základ teplonosného média tvoří voda – ta je
až na málo vyjímek pro svou vysokou tepelnou
kapacitu velmi vhodná v případě vysokoteplotních použití.
Aby nemohlo teplonosné médium zamrznout
a způsobit v kolektoru nebo venku položených
potrubích škody, přidává se do vody nemrznoucí prostředek (obvykle propylenglykol)
– ve střední Evropě v koncentraci asi 40 procent
objemu.
1,2-propylenglykol je obtížně vznětlivá
kapalina, netoxická a je biologicky odbouratelná. Není nutno ji označit podle kritérií EU
a nepodléhá zvláštním přepravním předpisům.
Teplota varu je u 188 °C, hustota u 1,04g/cm3.
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Teplonosná média, která používá firma
Viessmann, mají navíc ochranný účinek
proti korozi, což se vhodně projeví na délce
životnosti celého zařízení.
Glykol je organický produkt s běžnými projevy opotřebení. Teplonosné médium je proto
vybaveno ochranou proti stárnutí: alkalické
vyrovnávání zajišťuje, aby hodnota pH u média
zůstala v alkalické oblasti (> 7,0) po dlouhou
dobu stabilní. Tím se zabezpečí funkce ochrany proti korozi.

Teplonosná média, která jsou vystavena jen
malým tepelným zatížením, vydrží asi deset
roků. Musí se však pravidelně kontrolovat
hustota glykolu a hodnota pH (viz kapitola
E.1.4).
Vyšším zatížením je teplonosné médium
vystaveno v případě, že zařízení často stagnuje. Molekuly glykolu se rozbíjejí při teplotách
přibližně od 170 °C. Mohou se pak sloučit
s jinými molekulami a urychluje se tvorba
kyseliny (vzniká nebezpečí koroze).
Glykol se u vysokých teplot stává náchylným
pro oxidaci. Pokud je v zařízení kyslík, teplonosné médium se poškodí a mohou se tvořit pevné inkrustace. Vědecké výzkumy jasně ukazují, že netěsná zařízení s neustálým přívodem
kyslíku jsou mnohem problematičtější než
vysoké teploty způsobené stagnací.
U zařízení s plánovanými dlouhými dobami
stagnace (např. u solární podpory vytápění)
se doporučuje roční překontrolování teplonosného média včetně zaprotokolování výsledků
(viz kapitola E.1.4). Při rozpisu servisních prací
je bezpodmínečně nutné uvádět tyto aspekty
úplně a přesně.

Obr. B.3.4-1 Teplonosné médium s vážným poškozením
Pod vlivem vysokých teplot a kyslíku

Aby se dosáhlo optimální bezpečnosti provozu
a celkové vysoké efektivnosti, jsou systémy
Viessmann koncipovány pro použití propylenglykolu jako teplonosného média.

se teplonosné médium poškozuje,
tvoří se pevné inkrustace.

Alternativní teplonosné kapaliny, jako termooleje nebo tekuté solné přípravky, buď ještě
prochází výzkumem, nebo nejsou vhodné pro
provoz v teplotním rozsahu, který je běžný
u ohřevu pitné vody nebo podpory vytápění.

Obr. B.3.4-2 Teplonosné médium u firmy Viessmann

Tyfocor HTL

Tyfocor G-LS

Tyfocor LS

Barva

modrozelená

fialová

červená

prodává se

od 2001

05/2003 do 2008

od 04/2003; do 2008

—

—

dá se smíchat s

Tyfocor HTL
Tyfocor G-LS

—

Tyfocor LS

—
Smíchání dovoleno

Při doplnění se musí dávat pozor na to, že se mohou teplonosná média smíchat.

Teplonosné médium Tyfocor, které používá
Viessmann, je k dostání v různých provedeních. Rozdíly se netýkají použité základní
suroviny propylenglykolu, ale použitých přísad
(inhibitory) na ochranu proti korozi a stárnutí.
Příslušný druh lze poznat podle barvy. Pokud
se stávající solární zařízení doplní, musí se
dávat pozor na to, že se mohou média mezi
sebou smíchat.
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B.3.5  Stagnace a bezpečnostně technická
      zařízení

B.3.5.1 Stagnace solárních zařízení
Sluneční kolektor vytváří teplo vždy, když
na absorbér dopadne světlo – nezávisle na
akutální potřebě. Není-li už v systému možný
nebo vhodný odběr tepla, zařízení se vypne
a začne stagnovat. To vede u slunečního
záření k růstu teplot v kolektoru až na
maximální teplotu, při které energetický zisk
a ztráta udržují vzájemnou rovnováhu.
V kolektorech se přitom dosahuje teplot, které
zpravidla překročí bod varu solární kapaliny.

Vlastní bezpečnost znamená:
• Zařízení nesmí stagnací utrpět žádnou
škodu.
• Zařízení nesmí během stagnace
představovat žádné ohrožení.
• Zařízení musí po ukončení stagnace zase
samočinně najet do provozu.
• Kolektory a připojovací vedení se musí
dimenzovat na teploty očekávané
v případě stagnace.

Pro pravidelný provoz například zařízení
k solární podpoře vytápění je důležité, aby
se očekávané fáze stagnace zahrnuly do
projektování: pomocí simulačních programů
se dá zjistit, kdy a jak dlouho se dá se stagnací
přibližně počítat.

Během stagnace se v solárním zařízení
dosahuje nejvyšších teplot a tlaků. Proto
se musí udržení tlaku a bezpečnostní zařízení
dimenzovat na tento provozní stav.

Ale i defekty a výpadek proudu mohou vést
ke stagnaci zařízení, takže se už z kolektoru
neodebírá teplo. Takový provozní stav se musí
v projektování zařízení vždy zohlednit, tzn. že
musí být vždy zajištěna vlastní bezpečnost
zařízení.

Obr. B.3.5-1 Stagnace solárních zařízení
Z tohoto simulačního výsledku
počítat se stagnací.
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Chování kolektoru při stagnaci
Chování solárních zařízení v případě stagnace
se v minulých letech intenzivně zkoumalo.
Procesy, které se v kolektoru odehrávají při
stagnaci, jsou mezitím dobře známy a dělí se
na pět fází.

Obr. B.3.5-2 Fáze stagnace

Fáze 1
Stagnace začíná vypnutím
čerpadla solárního okruh.
M

T1 125 °C

Fáze 1: Roztažení kapaliny
Při slunečním záření už médium na základě
vypnutého čerpadla solárního okruhu necirkuluje. Objem teplonosného média se zvětšuje
a systémový tlak stoupá asi o 1 bar, dokud
není dosaženo teploty varu.
Fáze 2: Odpařování teplonosného média
Při teplotě varu se v kolektoru tvoří pára,
systémový tlak ještě asi o 1 bar stoupne.
Teplota média nyní leží při cca 140 °C.
Fáze 3: Bod varu teplonosné látky v kolektoru
Dokud je v kolektoru ještě teplonosné médium, produkuje se pára. Směs glykolu a vody
se přitom naředí, bod varu stoupá. Systémový
tlak stoupá dále a dosáhne svého maxima,
médium se zahřeje na teplotu až 180 °C.
Fáze 4: Přehřátí
Naředěním média se může odpařovat stále
méně vody. Dále stoupne bod varu a tím
teplota v kolektoru. Tím se zmenšuje výkon
kolektoru, množství páry v systému ubývá.
Tlak klesá, teplota v kolektoru dosahuje
stagnační teploty. Tento stav přetrvává, dokud
už nestačí záření, aby kolektor udrželo na
stagnační teplotě.
Fáze 5: Opětné naplnění kolektoru
V případě úbytku solárního záření klesá teplota
kolektoru a systémový tlak. Pára kondenzuje
a teplonosné médium se tlačí do kolektoru.
Když dopadne kapalina na přehřáté kolektory,
mohou se ještě objevit lehké parní rázy.

T2

90 °C

M

3,5 bar

T1

T2

Fáze 2
Po cca 10 minutách dosahuje
kolektor teploty varu a produkuje
páru.

M

T1 140 °C
T2

90 °C

M

4,5 bar

T1

T2

Fáze 3
Po dalších 30 minutách se pára
maximálně roztáhla.
M

T1 180 °C
T2

90 °C

M

5,0 bar

T1

T2

Fáze 4
Až do odeznění záření
má kolektor stagnační teplotu.
M

T1 200 °C
T2

80 °C

M

4,5 bar

T1

T2

Fáze 5
S ubývajícím zářením teplota
klesá a pára kondenzuje.
M

T1 130 °C
T2

50 °C

M

3,5 bar

T1

T2
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Definice pojmů
Aby se daly popsat a projektovat procesy
v kolektoru při stagnaci, byly pro solární
termické systémy nově zavedeny a vymezeny
některé pojmy:
• Maximální objem páry (Vd) udává
objem kapaliny, který se přijme během
odpařování membránovou expanzní
nádobou.
• Dosah páry (DR) udává délku potrubí,
která je při stagnaci zatěžována párou.
Maximální dosah páry je závislý na ztrátovém výkonu potrubí, tedy v podstatě
na izolaci. Běžné údaje se vztahují na
100 procent tloušťky izolace.
• Výkon při produkci páry (DPL)
je výkon kolektorového pole, který se
při stagnaci odevzdává formou páry
do potrubí. Maximální výkon při produkci
páry ovlivňuje chování kolektorů a pole
při vyprazdňování.

Chování různých kolektorových polí

Kolektorům Vitosol se dají s přihlédnutím
k jejich montážní poloze a druhu připojení
přidělit maximální výkony při produkci páry.
Ty jsou důležité pro dimenzování předřazené
nádoby (VSG) a membránové expanzní
nádoby (MAG).
Meandrovité absorbéry se ve srovnání
s harfovými absorbéry chovají lépe, protože
pára vznikající v horní oblasti kolektoru může
trubku meandrovitého tvaru úplně vytlačit.
U plochých kolektorů, které se optimálně
vyprazdňují, se vliv úhlu sklonu na stagnační
chování téměř nedá změřit. Naproti tomu
u vakuových trubicových kolektorů se
dá vhodným uspořádáním výrazně zlepšit
jejich chování při stagnaci.
Pokud jde o chování při stagnaci, osvědčil
se jako výhodný nízký systémový tlak. Proto
je důležité, aby se tlak zařízení optimálně
nastavil: 1 bar tlaku (při naplnění a teplotě
teplonosného média cca 20 °C) na kolektoru
zcela stačí.

Zatížení celého systému párou se dá snížit,
když je fáze 3 stagnace co nejkratší nebo
k ní vůbec nedojde. Tato situace nastane vždy,
když se tekuté médium ve fázi 2 zcela vytlačí
z kolektoru a teplota nedosáhne maxima
a kolektor tedy nemusí vřít naprázdno.

Upozornění

U vakuových
trubicových kolektorů
Vitosol 300-T (heatpipe)
se může nezávisle na
montážní poloze počítat
s DPL 100 W/m2.

Vhodné chování při stagnaci vykazují kolektory
tehdy, když se zamezí pytlům teplonosné
kapaliny, které se musí během 3.fáze odpařit.
Rozhodující je přitom vždy uspořádání celého
kolektorového pole, ne jednotlivého kolektoru.

Obr. B.3.5-3 Výkony kolektorů, popř kolektorových polí při produkci páry

Plochý kolektor bez pytle

Plochý kolektor s pytlem

Trubicový kolektor

Trubicový kolektor

teplonosné kapaliny

teplonosné kapaliny

přípojková skříň boční

přípojková skříň nahoře

Max. 100 W/m2

Max. 200 W/m2

Podle typu kolektoru a hydraulickéMax. 60 W/m2

Max. 100 W/m2

ho zapojení je nutno počítat s rozdílnými výkony při produkci páry.

B.3

Primární okruh

B.3.5.2 Chladicí úsek v systému se stálým
tlakem
Správné projektování, provedení a údržba
systému se stálým tlakem má pro provozní
bezpečnost solárního termického zařízení
hlavní význam (viz kapitola E.1.1). Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že tady je jedna
z nejčastějších příčin výskytu chyb.
Membránová expanzní nádoba splňuje tři
důležité funkce:
• Obsahuje zásobu kapaliny, která je důležitá
pro vykrytí snížení objemu média v systému za provozu, např. při nízkých teplotách
nebo po odplynění.
• Zachycuje rozpínání teplonosného média
způsobené stoupající teplotou při pravidelném provozu.
• Zachycuje objemovou roztažnost během
stagnačních fází způsobenou tvorbou páry.
Obě první funkce expanzní nádoby se neliší
od těch v běžných topných zařízeních
a srovnatelný je i jejich výpočet. Třetí funkce
tvoří vlastní projekční výzvu u solárního termického zařízení. V provozním stavu stagnace
dochází k tvorbě páry nejen v kolektoru,
ale i části připojovacích potrubí se naplňují
párou. Množství páry, ke kterému se musí při
dimenzování expanzní nádoby přihlédnout, je
tedy závislé i na montážní poloze a konstrukci
kolektorů.
Dosud se tato tvorba páry zahrnovala do
dimenzování pomocí paušálních přirážek.
Tento výpočet je stále přípustný, ani se
nemusí přestavovat nebo nově propočítat
stávající zařízení.
Mezitím se však rozsáhle prozkoumal výkon
při produkci páry závislý na montážní poloze,
takže bude na tomto místě představen mnohem přesnější způsob výpočtu, který na něm
staví. Zejména u větších zařízení z toho může
vyplynout levnější varianta k dosavadnímu
dimenzování expanzní nádoby. U projektování
systémů se stálým tlakem se musí nejprve
zjistit, jestli se v případě stagnace může pára dostat až k expanzní nádobě nebo jiným
teplotně citlivým armaturám. Je-li to tento
případ, musí se naprojektovat chladicí těleso.
Teprve když se stanovilo toto, může dojít
k určení objemu exp. nádoby.

Určení dosahu páry
Největší objemová roztažnost zabírá množství
páry, které vzniká během stagnace. To se
skládá z obsahu zcela vypařených kolektorů
(nepředpokládá se žádná zbytková kapalina)
a množství páry, která se ve fázi stagnace 3
(viz kapitola B.3.5.1) nachází v potrubích.
Délka potrubí, která je při stagnačním provozu
pod párou, se vypočítá z rovnováhy mezi
výkonem kolektorového pole při produkci páry
a tepelnými ztrátami tohoto potrubí.
Výkon celého pole při produkci páry je výsledek z plochy apertury a specifických výkonů
při produkci páry v W/m2 (viz obr. B.3.5-3).
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Pro určení tepelné ztráty měděného potrubí
solárního okruhu, které je ze 100 procent
zaizolováno běžným materiálem, se vychází
z hodnot získaných v praxi:
Velikost 12x1, 15x1 a 18x1:
Velikost 22x1 a 28x1,5:

25 W/m
30 W/m

Maximální dosah páry (DR) v metrech se
vypočítá takto:

DRmax =

DPLmax · Akolektor
potrubí

DRmax		 maximální dosah páry v m
DPLmax maximální výkon při produkci páry
				 v W/m2
Akolektor plocha apertury v m2
potrubí		 tepelný ztrátový výkon potrubí
				 v W/m
Příklad

Pro zařízení uvedené jako příklad se dvěma plochými
kolektory a potrubím solárního okruhu z měděné
trubky 15x1 znamená:
DPLmax = 60 W/m2
A kolektor = 4,66 m2
potrubí

DRmax =

= 25 W/m
60 W/m2 · 4,66 m2
25 W/m

Pára se tedy vtlačuje maximálně 11,18 m do
přípojného vedení kolektoru.

Obr. B.3.5-4 Chladicí úsek

2

Je-li dosah páry menší než skutečné délky
potrubí v solárním okruhu (přívod a zpátečka)
mezi kolektorem a exp. nádobou, nemůže
pára v případě stagnace exp. nádobou dostihnout. Je-li dosah páry větší, musí se k ochraně
membrány exp. nádoby před termickým
přetížením naprojektovat chladicí úsek. V tomto chladicím úseku pára znovu kondenzuje
a dostává takto zkapalněné teplonosné médium na teplotu < 70 °C.

1

K ochraně exp. nádoby před přehřátím se teplonosné
1

Zpětný ventil

2

Chladicí úsek

médium zchladí před exp. nádobou v chladicím úseku.

Upozornění

Není-li známa montážní
poloha a chování
kolektorů při stagnaci,
předpokládají
se maximální
hodnoty pro DPL
(100 popř. 200 W/m2).
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Obr. B.3.5-5 Rozšíření páry
Vlevo: pára se může rozšířit
na přívodu a zpátečce, exp. nádoba
s chladicím úsekem se instaluje
na vstupu.
Vpravo: pára se může rozšířit jen na
přívodu, exp. nádoba s chladicím
úsekem se instaluje na přívodu

1

Zpětný ventil

2

Chladicí úsek
2

2

1

1

Exp. nádoba a chladicí úsek na zpátečce

Exp. nádoba a chladicí úsek na přívodu

Určení polohy chladicího úseku

vhodné umístit expanzní nádobu a chladicí
úsek na přívodu. Vstup už potom není zatížen
párou, není však k dispozici ani jako tepelný
ztrátový výkon.

Podle místa zabudování teplotně citlivých
součástí, jako například čerpadel, může být
v případě, že se očekává častější stagnace,

Obr. B.3.5-6 Dimenzování chladicího úseku
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Délka trubky v metrech
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Příklad vyčtení: 16m2 plochý kolektor (s pytlem teplonosné kapaliny) při 30 m délky potrubí dává 850 W zbytkového chladicího výkonu
chladicího úseku.

V závislosti na DPL (výkon páry) kolektorového pole a tepelného ztrátového výkonu potrubí vyplývá příp. potřebný zbytkový chladicí výkon, který musí dodat chladicí úsek. Zařízení
s přípojnými vedeními ≥ DN 20 lze propočítat pomocí excelové tabulky (viz upozornění na straně 95).
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Určení zbytkového chladicího výkonu

Stanovení chladicího tělesa

Rozdíl mezi výkonem kolektorového pole při
produkci páry a ztrátovým tepelným výkonem
potrubí až k bodu připojení expanzní nádoby
dává ještě potřebný zbytkový chladicí výkon.
Tady se musí přihlédnout k poloze expanzní
nádoby a chladicímu úseku (chladicí těleso
– chladič), protože na tom závisí délka potrubí,
která je k dispozici efektivně jako zbytkový
tepelný výkon.

Je-li znám potřebný zbytkový chladicí výkon,
stanoví se druh chladicího tělesa. U menších
zařízení se k tomu účelu často používají
předřazené nádoby (VSG). Jejich chladicí
výkon do objemu cca 100 l se dá vyčíst
z obrázku B.3.5-5.

ks =

(DPLmax · Akolektor) – (

potrubí

· Lpotrubí )

chladicí výkon chladicího úseku
ks
DPLmax maximální výkon při produkci páry
v W/m2
Akolektor plocha apertury v m2
potrubí zbytkový tepelný výkon potrubí
v W/m
Lpotrubí délka potrubí

Jako doplnění předřazené nádoby nebo
místo ní může být vhodné i zabudování jiných
chladicích těles – u větších zařízení je takové
řešení možná levnější.
Jako chladicí tělesa lze potom použít žebrové
trubky nebo běžné radiátory. K určení výkonu
lze použít uvedené topné výkony na přívodu
a na zpátečce (75 °C / 65 °C), vynásobeno
faktorem 2 ke zohlednění výrazně vyšší
teploty.

Upozornění

Podle okolností se musí
plánovat ochrana před
dotykem, protože při
stagnaci kolektorového
pole může do chladicího
úseku vniknout pára
s teplotou i 140 °C.

Příklad

DPL kolektorového zařízení o velikosti 10 m2 dělá
600 W. Zařízení je připojeno 30 m Cu trubkou DN

Obr. B.3.5-7 Chladicí výkon VSG
Chladicí výkon předřazené nádoby při ∆T 115 K.

20. Dosah páry proto činí 20 m (600 W / 30 W na m),
2500

Předpokládá-li se dvojitá kolektorová plocha (20 m2),

2000

zdvojnásobí se i dosah páry na 40 m, pára tak může
dosáhnout k expanzní nádobě. Potřebný chladicí
výkon se počítá takto:
DPLmax = 60 W/m2
A kolektor = 20
potrubí

m2

= 30 W/m

Výkon (W)

není tedy potřeba žádného ochranného opatření.

je závislý na objemu.

1500
1000
500
0

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Objem (l)

L potrubí = 30 m
ks

= (60 W · 20 m2) – (30 W/m · 30 m)

Chladicí výkon Q ks činí 300 W.

Pro zařízení s přípojným vedením do DN 20
(tedy se ztrátovým tepelným výkonem potrubí
solárního okruhu 25 W/m) se dá potřebný
zbytkový chladicí výkon rychle vypočítat
z obrázku B.3.5-6.

Chladící výkon předřazené nádoby

Výpočet membránové expanzní nádoby
U výpočtu membránové exp. nádoby se musí
sečíst objem chladicího tělesa Vkk s objemem
kapaliny zařízení Va a objemem potrubí Vpotrubí.
K určení objemu páry v potrubích Vpotrubí
se sečtou objemy potrubí mezi kolektorem
a chladicím tělesem (jen přívod nebo přívod
+ zpátečka, podle montážní polohy) a objem
chladicího tělesa.

B.3

Primární okruh

Se zjištěním dosahu páry a zohledněním
případně použitých chladicích těles lze
nyní expanzní nádobu vypočítat přesně.
Potřebný objem určuje rozpínání teplonosného
média v kapalném stavu, zásobu kapaliny
a očekávaný objem páry s přihlédnutím
ke statické výšce zařízení a vstupnímu tlaku.

Ve = n · ( t1 – t0) · Va
Ve
n
t1
t0
Va

Jako první krok se zjistí objem kapaliny
zařízení Va. Vyplývá ze součtu objemů
všech komponentů primárního okruhu.

Va = Vpotrubí + Vvým + Vkolektor + Vzásoba
Va					
Vpotrubí 		
Vvým				
Vkolektor
Vzásoba		

Jako druhý krok se zjistí expanzní objem
Ve, který vzniká tepelným rozpínáním
teplonosného média v kapalném stavu.

objem zařízení v litrech
objem potrubí v litrech (včetně armatur)
objem tepelného výměníku v litrech
objem kolektoru v litrech
zásoba kapaliny

Zásoba kapaliny činí 4% objemu zařízení,
minimálně však 3 l.

expanzní objem
faktor rozpínání
horní teplota směsi v °C
spodní teplota směsi v °C
objem zařízení v litrech

Jako nejnižší teplota se předpokládá –20 °C,
jako nejvyšší (při běžných použitích)
130 °C – tato hodnota se současně nastaví
na regulátoru jako Tmax pro teplotu kolektoru.
Stoupne-li teplota nad ni, zařízení se vypne
a začíná stagnovat.
U tohoto teplotního rozdílu 150 K dělá koeficient
rozpínavosti pro teplonosná média Viessmann
ß = 0,13.

Ve = β · Va
Ve expanzní objem v litrech
β koeficient rozpínavosti
Va objem zařízení v litrech

Příklad

Zařízení se 2 plochými kolektory Vitosol 200-F
(typ SV), bivalentní zásobníkový ohřívač vody
Vitocell 100-B (300 l), 30 m potrubí solárního

Příklad

okruhu z měděné trubky 15x1:
Vpotrubí = 4 l
V vým

Pro zařízení použité jako příklad vychází:

= 10 l

Va = 20,66 l

V kolektor = 3,66 l

β = 0,13

Vzásoba = 3 l (minimum)

Ve = 0,13 · 20,66 l

Va = 4 l + 10 l + 3,66 l + 3 l

Expanzní objem dělá 2,69 l.

Objem zařízení Va tedy dělá 20,66 l.

Obr. B.3.5-8 Objem potrubí
Ke zjištění objemu páry v potrubí
je nutno zohlednit objem na jeden
metr trubky.

Měděná trubka

12x1  DN10 15x1  DN13 18x1  DN16 22x1  DN20 28x1,5  DN25 35x1,5  DN32 42x1,5  DN40

Objem l/m trubka

0,079

Vlnitá trubka

DN16

z ušlechtilé oceli
Objem l/m trubka

0,25

0,133

0,201

0,314

0,491

0,804

1,195
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Po zásobě kapaliny Vzásoba a expanzním objemu Ve se zjišťuje ještě celý objem páry Vd.
Skládá se z objemu kolektoru Vkolektor a objemu potrubí Vpotrubí zatíženého párou.
Ke zjištění objemu páry v potrubí Vpotrubí se
vynásobí délka potrubí zatíženého párou objemem potrubí na jeden metr (viz obr. B.3.5-8).

Vd-potrubí = objem potrubí na metr · Lpotrubí
Vd-potrubí objem páry v potrubí na metr
Ld-potrubí délka potrubí zatíženého párou

Pro exp. nádobu se ještě dodatečně přidává
faktor tlaku, který se vypočítá takto:
pe + 1

Df  =

pe – po

Df		 koeficient tlaku
pe		 maximální tlak zařízení na pojistném ventilu v bar, tedy 90% tlaku poj. ventilu
po		 nastavený tlak v solárním systému
v bar je roven součtu tedy 0,1 bar na
1 m statické výšky (h) a vždy 1 bar na
nejvyšším místě (v kolektoru)

Příklad

Pro zařízení použité jako příklad s pojistným
ventilem 6 bar má činit statický tlak 1,5 bar
(15 metrů statické výšky), vstupní tlak zařízení

Příklad

tedy činí 2,5 bar.

Pro zařízení s měděnou trubkou 15x1 použité jako příklad
to znamená:

pe = 5,4 bar
po = 2,5 bar

objem = 0,133 l/m
Ld-potrubí

= 11,18 m

Vd-potrubí = 0,133 l/m · 11,18 m

Df =

5,4 bar + 1
5,4 bar - 2,5 bar

Tak tedy činí koeficient tlaku Df 2,21

Objem páry Vd-potrubí tedy činí 1,487 l.

Celkový objem páry Vd se dá vypočítat tímto
Vd = Vkolektor + Vd-potrubí (+ Vkk)
Vd		 objem páry celkem
Vkolektor objem kolektoru
Vd-potrubí objem páry v potrubí v litrech
Vkk		 objem chladicího tělesa v litrech

Pro dimenzování expanzní nádoby se dále
vynásobí zjištěný celkový vytlačený objem
včetně (nashromážděné kapaliny) zásoby kapaliny koeficientem tlaku:

Vexp. = (Vd + Ve + Vzásoba) · D

Příklad

Pro zařízení použité jako příklad to znamená:

Příklad

Pro zařízení použité jako příklad to znamená:

Vd

= 5,147 l

Ve

= 2,69 l

V kolektor

= 3,66 l

Vzásoba = 3 l

Vd-potrubí

= 1,487 l

Df

= 2,21

Vd = 3,66 l + 1,487 l (+ popř. V kk)

Vexp. = (5,147 l + 2,69 l + 3 l) · 2,21

Celkový objem páry Vd tedy činí 5,147 l.

Minimální objem Vexp. expanzní nádoby činí 23,9 l.

Při použití automatické stanice na doplňování
tlaku v systému nastaví se na straně plynu
hodnota Df = 1.

Upozornění

Celý početní postup
k dimenzování expanzní nádoby a případně
potřebný zbytkový chladicí výkon je k dispozici
formou excelové tabulky
SOLSEC na stránkách
www.viessmann.cz
(login partner/nástroje)

B.3

Primární okruh

Upozornění

U moderních vysoce
výkonných kolektorů
není vhodné bránit
odpařování teplonosného média vyšším
provozním tlakem.

Upozornění

Solární zařízení
Viessmann se
standardně provozují
s pojistným ventilem
6 bar. Sériové provedení
čerpací jednotky
Solar-Divicon už
takový ventil má. Ten je
připuštěn pro provoz
v glykolovém oběhu
a do teploty 120 °C.

B.3.5.3 Pojistný ventil

B.3.5.4 Sběrná nádoba

Úkolem pojistného ventilu v solárním okruhu
je vypustit ze systému kapalinu teplonosného
média, pokud se překročí zvolený maximální
tlak zařízení. Tento maximální tlak určuje
součástka s nejnižším provozním tlakem.

Teplonosná média, která používá firma
Viessmann, jsou toxicky nezávadná a biologicky odbouratelná. Přesto by měla být na
vypouštěcím potrubí pojistného ventilu sběrná
nádoba. Sběrná nádoba se musí dimenzovat
tak, aby se dalo zachytit veškeré teplonosné
médium, které je v systému.

Pojistný ventil se musí dimenzovat podle normy EN 12976 a 12977, tzn. že se musí sladit
s tepelným výkonem kolektoru nebo kolektorové skupiny a dá se odvodit jejich maximální
výkon (optická účinnost η0 · 1000 W/m2)
(viz obr. B.3.5-9).
Lze použít jen pojistné ventily, které jsou
dimenzovány na max. 6 bar a 120 °C
a v označení součástek obsahují rozlišovací
značku "S" (solár). Ani tyto pojistné ventily
nelze použít přímo na zdroji tepla (na kolektoru), ale montují se na vstupu solárního
zařízení ve směru toku za zpětnou klapkou.
Musí se zabezpečit, aby se na tomto místě
neobjevily teploty > 120 °C.

U velkých solárních zařízení je sběrná
nádoba obvykle dodána ze strany stavby.
Dimenzuje se na beztlaké uskladnění média,
upřednostněný materiál je plech z ušlechtilé
oceli. Jednoduché železné plechy podléhají
korozi a nejsou pak vhodné pro zachycování
a uskladnění teplonosných médií s obsahem
glykolu. To samé platí pro pozinkované plechy.

Upozornění

Potrubí od pojistného
ventilu musí být
z materiálů odolávajících
vyšším teplotám a pevné konstrukce (měď,
ocel, atd.)

Obr. B.3.5-9 Pojistný ventil
Velikost pojistného ventilu určuje
velikost kolektorového pole,
která se musí zajistit.

U malých zařízení se jako sběrná nádoba
často používá dodaná nádoba s namíchaným
médiem. Přitom je nutno zvážit, že teplonosné médium, které případně vyteče, může
dosáhnout teplot, které dosáhnou bodu tání
běžných PP kanystrů (cca 130 °C). Od 70 °C
ztrácí nádoba znatelně na stabilitě. Na základě
úbytku tlaku může mít vytékající médium stav
páry. Nádoba by měla kvůli své ochraně obsahovat zásobu kapaliny minimálně 10 procent
objemu zařízení. Ačkoliv nelze v případě tohoto řešení zcela vyloučit zničení nádoby a tedy
i vytečení média, dá se vzhledem k malému
potenciálu ohrožení označit jako přijatelné.

Plocha apertury

Velikost ventilu
(velikost průměru vstupu)

m2

DN

do 40

15

do 80

20

do 160

25
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Obr. B.3.5–10

Sběrná nádoba

U velkých solárních zařízení se nádoby
z ušlechtilé oceli používají s krytem.
Doporučuje se jejich označení.

Aby se při otevírání pojistného ventilu
zamezilo nečistotám, nádoba se zakrývá.
Aby se dal z nádoby systém bez problémů
naplnit, měl by se blízko podlahy namontovat
ventil. Ventil se musí dostatečně dimenzovat,
jednoduchý vypouštěcí kohout nestačí.
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C Výběr systému a dimenzování
Základem pro projektování solárních termických zařízení je výběr vhodného systému.
Kromě potřeby tepla, která je u každého zákazníka jiná, sem pronikají i místní stavební
okolnosti.

V této kapitole se nejprve ukážeme hlavní
možnosti vytváření kolektorových polí. Přitom
dojde podrobně i na různé požadavky kladené
na hydrauliku a ukáže se, jak může optimální
plánování minimalizovat instalační náklady.

a kombinace s regenerativními nosiči energie.
Nakonec vysvětlíme základy softwaru ESOP
pro projektanty a zobrazíme důležité postupy
při simulaci zařízení.

Pro dimenzování dalších komponentů
představíme různé systémy a vysvětlíme
jejich specifické požadavky. Na tomto základě
představíme důležité projekční kroky a objasníme na příkladech schémat a zařízení. Jako
doplnění toho představíme další možnosti
použití solárních termických systémů

100 C.1

Projektování kolektorového pole

101 C.1.1 Montáž zařízení s jedním kolektorovým polem
102 C.1.2 Montáž zařízení se dvěma kolektorovými poli
105 C.1.3 Kolektorová pole s různým nasměrováním

106 C.2

Dimenzování

107
119
126
127
132
134

Dimenzování zařízení k solárnímu ohřevu pitné vody
Dimenzování zařízení k solární podpoře vytápění
Profily využití v průmyslu
Ohřev bazénové vody
Výroba chladu se solární podporou
Použití při vysokých teplotách

C.2.1
C.2.2
C.2.3
C.2.4
C.2.5
C.2.6

136 C.3

Kombinace s regenerativními zdroji energie (OZE)

137 C.3.1 Solární zařízení v kombinaci s kotli na biomasu
138 C.3.2 Solární zařízení v kombinaci s tepelnými čerpadly

140 C.4

Simulace zařízení s programem ESOP

C.1

Projektování kolektorového pole

Projektování kolektorového pole
S kotli a tepelnými čerpadly lze na poměrně malém prostoru zajistit velmi vysoké výkony,
se solárními termickými zařízeními to takto není možné. Hustota výkonu solárních zařízení
je relativně malá, zvýšení výkonu proto vždycky znamená příslušné zvětšení kolektorové
plochy.

Obr. C.1-1 Pojmy týkající se plochy

B

A

C

A

Jednotlivý kolektor

B

Skupina
kolektorů/dílčí pole

C

Kolektorové pole

Má-li se výkon zdvojnásobit, musí se
zdvojnásobit i kolektorová plocha. Kolektory
se nemůžou stavět libovolně velké, protože
možnosti montáže, montážní plocha a statika
mají své hranice. Velká solární zařízení se proto
vždy skládají ze spojení mnoha jednotlivých
kolektorů. To vyžaduje pečlivé projektování
kolektorové hydrauliky.
Vyzrálá technika propojení kolektorů
Viessmann umožňuje reagovat pružně
na nejrůznější požadavky na kolektorové
pole, které vyplývají z požadované velikosti
a předpokladů na střeše.
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C.1.1  Montáž zařízení s jedním
     kolektorovým polem

Obr. C.1.1-1 Zařízení s jedním kolektorovým polem

U zařízení s jedním kolektorovým polem
se kolektorová skupina připojí přímo vždy
s jedním potrubím pro vratnou a jedním pro
výstupní část.
Zařízení s jedním kolektorovým polem: kolektorová skupina = kolektorové pole

V rámci kolektorové skupiny existuje několik
možností propojení kolektorů. Ploché kolektory Vitosol se dají spojit až v počtu dvanácti
kolektorů do jedné kolektorové skupiny. Může
se provést oboustranné nebo jednostranné
připojení.
S vakuovými trubicovými kolektory
Vitosol 200-T se dá spojit až 15 m2 do jedné
kolektorové skupiny. Dá se rovněž provést
oboustranné nebo jednostranné připojení.
Horní trubka v kolektoru je prázdná trubka
a není spojena s trubicemi. Používá se pro
jednostranné připojení (viz obr. C.1.1-3) (jako
obratová).

Obr. C.l.1-2 Varianty připojení v kolektorovém poli (plochý kolektor)

≤ 12 kolektorů

Oboustranné připojení

S vakuovými trubicovými kolektory
Vitosol 300-T se dá do jedné kolektorové
skupiny spojit až 15 m2. Tento typ kolektoru
lze připojit jen jednostranně.

≤ 10 kolektorů

Jednostranné připojení

Objemový tok v litrech/(h.m2), který je
popsaný v kapitole B.3.1, musí být u všech
typů kolektorů zachován.
Obr. C.1.1-3 Varianty připojení v kolektorovém poli (Vitosol 200-T)

U jednostranného připojení dosahují vakuové
trubicové kolektory Vitosol 300-T v jednom
poli 15 m2 tlakovou ztrátu 220 mbar.

≤ 15 m2

Oboustranné připojení

≤ 15 m2

Jednostranné připojení zleva
(Upřednostněná varianta)

Obr. C.1.1-4 Varianty připojení v kolektorovém poli (Vitosol 300-T)

≤ 15 m2 – připojení zleva

≤ 15 m2 – připojení zprava

C.1

Projektování kolektorového pole

Obr. C.1.2-1 Zařízení s několika kolektorovými poli
Jsou-li dílčí pole zařízení s několika kolektorovými
poli stejně velká, dá se při připojení potrubí podle
Tichelmanna upustit od vyrovnávacích ventilů.

2 roviny paralelně propojených dílčích polí

C.1.2  Montáže zařízení s několika
      kolektorovými poli
Upozornění

U potrubního vedení
podle Tichelmanna se
trubky mezi kolektorovým polem a zásobníkovým zařízením pokládají
tak, aby součty délek
potrubí pro výstupní
a vratnou část byly
u každého kolektoru
vždy stejné.

Kolektorové skupiny, které jsou popsány
v kapitole C.1.1, lze spojit jako dílčí pole do
zařízení s několika kolektorovými poli.

kolektorů, sníží se počet na 16 kolektorů,
aby se zachovala dvě stejně velká dílčí pole
vždy po osmi kolektorech.

Nejvíc se vyplatí když jsou všechna dílčí
pole (kolektorové skupiny) stejně velká, jsou
propojena stejně a mají tedy stejnou tlakovou
ztrátu a proto se nemusí používat vyrovnávací ventily. Dílčí pole se propojují paralelně,
připojení potrubí se provádí podle Tichelmanna. Pro tutu bezpečnou montáž se musí při
projektování vždy přihlížet k počtu kolektorů.
Vyjde-li dimenzování zařízení například na 17

Pokud se musí dílčí kolektorová pole ještě
rozdělit kvůli složitější situaci s připojením
například v případě, že od sebe plochy leží
daleko, vzniknou dvě roviny paralelních propojení. Aby se zde zabezpečilo spolehlivé
proudění všemi dílčími poli, měla by tlaková
ztráta činit cca 100 mbar. Mají-li dílčí pole
při tomto uspořádání stejně velkou tlakovou
ztrátu, nesmí se v případě připojení podle
Tichelmanna používat vyrovnávací ventily.

Upozornění

Uspořádání vyrovnávacích ventilů ve směru
toku za sebou se
neosvědčilo.

Zařízení s několika kolektorovými poli
s odlišnými dílčími poli (vzhledem k velikosti, propojení nebo tlakové ztrátě) se musí
vyrovnat. Ventily se montují skoro u sebe,
co nejvíc přímo na T-kusu. To usnadňuje vyrovnávání, protože se dají pozorovat zároveň.

Obr. C.1.2-1 Zařízení s několika kolektorovými poli (nestejná dílčí pole)

A

B

Vyrovnání nestejných dílčích polí

A

dílčí proud 1

B

dílčí proud 2

K vyrovnání různě velkých dílčích polí se k zajištění
rovnoměrného proudění používají vyrovnávací ventily.
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Obr. C.1.2-3 Připojení dílčích kolektorových polí

A

B

I když je u zařízení s několika kolektorovými
poli s různými dílčími poli – např. horní dílčí
pole právě tak velké jako součet obou spodních dílčích polí – tlaková ztráta je různá, dílčí
pole se za provozu chovají rozdílně a musí se
proto vyrovnat (viz obr. C.1.2-2 a obr. C.1.2-3).
Musí se vyzkoušet všechny možnosti
k optimalizaci kolektorové hydrauliky. Někdy
se najdou výhodnější propojení, díky kterým
lze upustit od vyrovnání. Pro zařízení s několika kolektorovými poli s různými dílčími poli
(viz obr. C.1.2-3) existuje alternativa, která
zaručí spolehlivé proudění polem bez vyrovnávacích ventilů: obě spodní dílčí pole se spojí
a propojí s horním dílčím kolektorovým polem
(viz obr. C.1.2-4).

Pečlivá instalace
Kromě pečlivého projektování je rozhodující
i odborné provedení. Hydraulická propojení
u velkých kolektorových polí jsou citlivá.
Nepromyšlené použití T-kusů, úhlů nebo
kolen při propojení kolektorových polí trubkami může ohrozit čisté náběhové proudění
dílčích kolektorových polí propojených podle
Tichelmanna.
Už malé rozdíly v tlakové ztrátě mohou vést
k nestejnému proudění ve skupinách kolektorů
popř. v dílčích kolektorových polích.

C

Vyrovnání nestejných dílčích

A

dílčí proud 1

B

dílčí proud 2

C

dílčí proud 3

U nestejných dílčích polí se musí v každém dílčím poli vyrovnat proudění.

Obr. C.1.2-4 Připojení dílčích polí (varianta)

Paralelní propojení dílčích polí

U optimální hydrauliky se dá upustit od vyrovnávacích ventilů.

Obr. C.1.2-5 Hydraulika v detailu
Malé rozdíly v připojení potrubí
mohou vést k nerovnoměrnému
proudění v dílčích kolektorových
polích. Následkem jsou ztráty
výkonů a zvýšená rizika v případě
stagnace.

Rovnoměrné proudění

Nebezpečí nerovnoměrného proudění

C.1

Projektování kolektorového pole

Obr. C.1.2-6 Rychlost toku v dílčích kolektorových polích

DN40
DN20
DN20

DN32

DN20

DN20
DN25

DN20
DN25

DN20
DN20

DN20

DN32

DN20
DN20

DN40

Dimenzování připojovacího potrubí

K zajištění potřebné rychlosti
toku se musí jmenovité délky
připojovacího potrubí dimenzovat
na specifické objemové toky
dílčích kolektorových polí.

Potrubí a armatury mezi dílčími kolektorovými poli
Aby se zaručilo bezpečné odvzdušnění,
dimenzují se i potrubí uvnitř dílčích kolektorových polí jako hlavní potrubí na rychlost toku
mezi 0,4 a 0,7 m/s.
Zařízení s několika kolektorovými poli potřebují
pro uvedení dílčího pole do provozu možnost
odvzdušnění. K tomu není zapotřebí automatický odvzdušňovač (rychloodvzdušňovač),
postačí jen ruční odvzdušňovač. Je přitom
nutno respektovat teplotní stabilitu.

Upozornění

Z pouhého pozorování hlavního potrubí
zařízení (například na
teploměrech v kotelně)
nelze vyvodit řádné
fungování zařízení,
protože výstupní
teploty dílčích kolektorových polí se na tomto
místě již promíchaly.
Nelze poznat, jestli tok
v jednom celém dílčím
poli neproudí třeba
méně.

Dílčí kolektorová pole musí být v případě, že
se zařízení uvádí do provozu nebo se provádějí
servisní práce, uzavřena. Dá-li se kolektorové
pole nebo jeho části zcela uzavřít uzavíracími
armaturami a tím oddělit od bezpečnostních
zařízení (pojistný ventil a membránová expanzní nádoba), musí se kohouty zabezpečit proti
chybné obsluze (např. odnímatelné nebo zaplombované ovl. páky). Aby bylo možné dílčí
kolektorová pole uzavřít, musí existovat
možnost jejich vyprázdnění.
Kalibrace zařízení při uvedení do provozu
a pravidelná kontrola kolektorového pole
dopadnou lépe, když je na výstupu každého
dílčího kolektorového pole zabudována
ponorná jímka. Pro kolektory Viessmann je
k dostání jako příslušenství ke kolektorovým
přípojkám.

Pomocí ponorné jímky lze za provozu měřit
teplotu média na výstupu každého dílčího
kolektorového pole. Protože je vstupní teplota
pro všechna dílčí kolektorová pole stejná,
dá se z případných odlišných výstupních
teplot udělat závěr ohledně proudění dílčími
kolektorovými poli. Norma VDI 6002 část 1
doporučuje připustit maximální odchylku 10
procent mezi kolektorovými poli. Výsledky
kalibrace nebo servisu se musí zaprotokolovat.
Pro trvalou kontrolu lze jednotlivá dílčí kolektorová pole vybavit napevno nainstalovanými
čidly.
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Obr. C.1.3-1 Energetický zisk a nasměrování
Vliv různého nasměrování dílčích
Vliv nasměrování na denní průběh záření (sklon plochy 45°)

kolektorových polí je tak malý, že se
dá u malých zařízení akceptovat.

Záření (kWh/m2 · h)

1

Nasměrování na jih

0,8

Nasměrování na jihozápad
0,6

Nasměrování na západ

0,4

0,2

0

6:00

8:00 10:00 11:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Čas

C.1.3  Kolektorová pole s různým
          nasměrováním
Nasměrování kolektorů může být různé,
vždy záleží na konkrétní budově. Potom
je nutno rozhodnout, jestli se zařízení provozuje jako celek, nebo samostatně (s vlastním
čerpadlem nebo úplně samostatným solárním
okruhem). K posouzení se hodnotí průběh
záření na různě nasměrovaných kolektorových
plochách.
Obr. C.1.3-1 ukazuje denní průběh záření
rozlišený podle hodin na ploše se sklonem
45°. Dá se poznat, že průběhy leží velmi těsně
u sebe.
Čím menší je úhel sklonu, tím více se průběhy
přibližují (viz kapitola A.1).
Právě u malých zařízení se na základě vyšší
bezpečnosti provozu a menších instalačních
nákladů doporučuje, aby se kolektorová pole
neprovozovala samostatně, pokud se od sebe
neliší více než 90°. Nepatrné tepelné ztráty na
základě kolektorů s prouděním ale bez ozáření
se dají vzhledem k výhodám takového zařízení
akceptovat. Při použití vakuových trubicových
kolektorů nelze ztráty téměř měřit, takže jsou
možné i odchylky do 180°. Pro regulaci by
se mělo použít čidlo záření, které se umístí
uprostřed mezi oběma kolektorovými poli.

Podobně to platí pro kolektorová pole
s různým sklonem. Namontuje-li se například
jedno dílčí pole na fasádě a jedno dílčí pole na
střeše, dají se i tyto provozovat společně.
U polí s různým nasměrováním a různým
sklonem se musí průběhy výtěžku obou
dílčích kolektorových polí vypočítat pomocí
simulačního programu. Jen na základě toho se
dá rozhodnout, jak se má zařízení provozovat.
Při projektování Vám firma Viessmann ráda
poskytne podporu.

C.2

Dimenzování

Zajištění komfortu (v době bez osvitu)

Optimalizovaný systém

Obr. C.2-1 Solární termická zařízení
se provozují bivalentně. Konvenční
část má přitom optimální solární
podporu.

Dimenzování
Jsou-li známé základní funkce komponentů solárního termického zařízení, dají se tyto
komponenty dimenzovat. V následujících odstavcích budou vysvětlena pravidla, která
pro ně platí, a zkušenosti z praxe.

Upozornění

Příklady kompletních
hydraulických schémat
k těmto typům zařízení
najdete v projekčních
podkladech Viessmann
nebo na
www.viessmann.cz

Jako u každého jiného zásobovacího zařízení
se musí i u projektování solárního zařízení
jako první vymezit cíle dimenzování. Protože
je solární zařízení skoro vždy součástí bivalentního zařízení, vztahují se cíle dimenzování
v podstatě k plánovanému solárnímu krytí, tedy
k poměru solární energie ke konvenční energii
požadované pro potřebu energie.
Výchozími hodnotami pro míru solárního krytí
jsou vždy množství tepla, která příslušné zdroje
tepla připraví za pozorovanou časovou jednotku, zpravidla rok (a ne jejich výkon).
Následující projekční pokyny se vztahují
výhradně k dimenzování částí solárních termických systémů. Za zdejších klimatických

podmínek nemůže termické solární zařízení
samo zaručit zásobování. Konvenční části
zařízení se tedy dimenzují nezávisle na termickém solárním zařízení.
Základní význam pro co nejvyšší efektivitu
celého zařízení a tedy co nejvyšší úsporu energie má však souhra různých zdrojů tepla.
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C.2.1  Dimenzování zařízení k solárnímu
      ohřevu pitné vody

Stanovení spotřeby teplé vody
Pro stanovení potřeby a spotřeby se musí
rozlišovat mezi maximální potřebou spotřební
jednotky a projektovanou spotřebou:
• Maximální potřeba spotřební jednotky tvoří
základ výpočtu pro zabezpečení zásobování, je projekční hodnotou pro zásobníkový ohřívač vody a výpočet výkonu pro
dohřev kotle podle normy (DIN 4708, EN,
ČSN, atd.).
• Dimenzovaná spotřeba tvoří základ pro
optimální vytížení solárního zařízení.
S dimenzovanou spotřebou se popisuje
průměrně očekávaná spotřeba během
letních měsíců, a to je projekční hodnota
pro dimenzování solárního zařízení.
Maximální potřeba stanovená podle normy
DIN 4708 je zpravidla o faktor 2 vyšší než
ta skutečná. Je-li to možné, měla by se pro
projektování zařízení změřit spotřeba po delší
časové období. Podle zkušeností to však nelze
vždy realizovat. Pokud není možné stanovit
pro spotřební jednotku přesná data, odhaduje
se spotřeba tak, jak je uvedeno níže.
V rodinném domě je průměrná spotřeba na
hlavu vyšší než u vícepodlažních obytných
budov. Spotřeba se pro následná dimenzování
předpokládá 30 l na osobu při teplotě 60 °C.
Ve vícegeneračním rodinném domě leží hodnota, kterou doporučuje norma VDI 6002 část
1, kolem 22 l na osobu při 60 °C.

C.2.1.1 Solární zařízení k ohřevu pitné
vody s vysokým krytím (rodinný
dům pro jednu a více rodin)

Cíl dimenzování pro ohřev pitné vody v rodinném domě pro jednu a více rodin leží obvykle
u hodnoty okolo 60 procent solárního krytí.
V létě se tak z početního hlediska dosáhne
úplného krytí. Nevyužitelné nadbytky tepla
se udržují v zastupitelných mezích, uživatel
zřetelně pociťuje solární teplo a po dlouhou
dobu vystačí bez konvenčního dohřevu.
Výrazně vyšší krytí není z vědeckých důvodů
a důvodů souvisejících s technikou zařízení
v rodinném domě vhodné.
Podle lokality jsou v ČR v letním období
průměrně 3 až 4 hodiny slunečního svitu
za den. Pokud by byl tento počet hodin
slunečního svitu každý den k dispozici, dala
by se při dimenzování komponentů poměrně
snadno sladit spotřeba a vyrobené množství
tepla. Zkušenosti však ukazují, že tomu tak
není.
Aby se dosáhlo solárního krytí přibližně
60 procent, osvědčilo se v praxi dvoudenní
pozorování – v solárním ohřívači bude dvojitá
očekávaná denní potřeba. Kolektorové zařízení
se dimenzuje tak, aby se dal celý objem
zásobníku během jednoho dne slunečního
svitu (cca 5 hodin plného slunečního záření)
ohřát nejméně na 60 °C. Tak lze překlenout
následující den se špatným zářením. Z tohoto
hlediska se určuje i poměr objemu zásobníku
a kolektorové plochy.

Upozornění

Pokud se solární
energie akumuluje
v pitné vodě, kotel
zásobníky nebo části
zásobníků trvale
neohřívá. Z tohoto
důvodu je nutná tepelná
dezinfekce, (např. bakterie Legionela) jak je
uvedeno v tabulce
DVGW W 551. Toto
se musí u koncepce
zařízení vždy zohlednit.

C.2

Dimenzování

Obr. C.2.1-1 Zařízení s bivalentním zásobníkem

Zařízení se zásobníkovými ohřívači vody
Zařízení mohou být v provedení s bivalentními
zásobníky (doporučuje se u nové instalace
nebo úplné modernizace) nebo jako zařízení
s předřazeným zásobníkem s monovalentním
zásobníkem k dodatečnému vybavení.
Pro dimenzování není podstatné, z jakého
materiálu je zásobník vyroben.

U nové instalace se doporučuje použití bivalentního zásobníkového ohřívače vody.

Obr. C.2.1-2 Zařízení s předřazeným zásobníkem

1

Zásobník TV

2

Předřazený zásobník

1

2

U dodatečného vybavení lze solární zásobník popř. provozovat i monovalentně jako předřazený zásobník.

Ve střední Evropě je za letního dne bez
mraků k dispozici cca 5 kWh záření na m2
vztažné plochy. Aby se dalo toto množství
energie akumulovat, naplánuje se u plochých
kolektorů alespoň 50 l objemu zásobníku na
m2 kolektorové plochy, u vakuových trubicových kolektorů minimálně 70 l, pokud zařízení
ohřívá výhradně pitnou vodu. Tyto údaje se
vztahují na solární zásobník nebo na tu část
bivalentního zásobníku, která se neohřívá
prostřednictvím dohřevu. Část připojená
na dohřev je pro akumulaci solárního tepla
k dispozici teprve tehdy, když kolektorové
zařízení dosáhne teploty, která leží nad
teplotou dohřevu.
Jako přibližné pravidlo pro bivalentní zásobníky v rodinném domě pro jednu nebo více
rodin (vysoká míra krytí) lze předpokládat
na 100 l objemu zásobníku 1,5 m2 plochého
kolektoru nebo 1,0 m2 trubicového kolektoru. Předpoklad: střešní plocha, která se
předpokládá pro montáž, vykazuje maximální
odchylku 45° od jižního nasměrování a úhel
sklonu leží mezi 25° a 55°. Menší energetický
zisk způsobený nevhodným nasměrováním
nebo sklonem se kompenzuje o něco větší
kolektorovou plochou (viz kapitola B).

Další spotřebiče
Připojí-li se k myčce nádobí teplá voda
(což je zpravidla bez problémů, přihlédneme
k údajům výrobce) znamená to u moderních
přístrojů větší spotřebu, cca 10 l (60 °C) na
jeden mycí cyklus. Připojí-li se na teplou
vodu ze solárního zásobníku pračka, předpokládá se průměrně cca 20 l na jeden prací
cyklus.
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Obr. C.2.1-3 Přehled dimenzování ohřevu pitné vody
Předpoklady k dimenzování:

Osoby

Spotřeba 30 l na osobu při teplotě

Potřeba teplé

Bivalentní

Monovalentní

Počet kolektorů

Plocha

vody 60 °C

zásobník

předřazený

Vitosol-F

Vitosol-T

2 x SV / 2 x SH

1 x 3 m2

2 x SV / 2 x SH

1 x 3 m2

2 x SV / 2 x SH

1 x 3 m2

2 x SV / 2 x SH

2 x 2 m2

3 x SV / 3 x SH

2 x 2 m2

4 x SV / 4 x SH

2 x 3 m2

4 x SV / 4 x SH

2 x 3 m2

5 x SV / 5 x SH

4 x 2 m2

6 x SV / 6 x SH

3 x 3 m2

60

3

90

4

120

5

150

6

180

8

240

10

300

12

360

15

450

výrazně vyšší, probíhá výběr podle

zásobník

v litrech
2

60 °C. Je-li spotřeba na osobu

300 l

400 l

160 l

200 l
300 l

500 l

Koeficienty vlivu na míru solárního krytí
Spotřeby se postupně přiřazují k velikostem
zásobníků, které jsou uvedeny v obrázku
C.2.1-3, postup určují velikosti a komponenty.
Solární krytí asi 60 procent může být proto jen
směrná hodnota. Míra krytí je velmi závislá
na skutečné spotřebě, a to jak na množství,
tak na odběrním profilu. Pokud je spotřební
špička například odpoledne, dosáhne se
pomocí stejného zařízení vyšších krytí, než
se předpokládá v případě odběrní špičky
v brzkých ranních hodinách, dohřev je
příslušně časově regulován.

500 l

litrů na den.

Příklad

Referenční zařízení: město Würzburg,
45° sklon střechy s nasměrováním na jih
61% solární krytí
Z odlišných rámcových podmínek vyplývají tyto
změny:
Referenční zařízení

61

Sklon kolektoru 30°

60

Sklon kolektoru 60°

59

Nasměrování jih-západ
Hannover

59
53

Freiburg

Další koeficienty vlivu jako je místo, sklon
a nasměrování kolektorové plochy se sice
projeví při skutečném krytí a na výsledcích
simulace, ne však při výběru komponentů.

68

Podíl solárního krytí na teplé vodě (%)

Je vidět, že účinky jsou poměrně malé. Zvětšení
nebo zmenšení zařízení by proto znamenalo chybné
dimenzování. 60 procent krytí je tedy směrná, nikoli
cílová hodnota.
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Zařízení s akumulačními a kombinovanými
multivalentními zásobníky
U solárních zařízení v rodinném domě pro
jednu nebo více rodin se používají kombinované nebo akumulační zásobníky na topnou
vodu obvykle jen v souvislosti se zařízeními
k solární podpoře vytápění. Součásti jsou
koncipovány pro tento provoz a podle
toho i vybaveny (velikost, přípojky). Existuje
však také možnost použití těchto zásobníků
výhradně k solárnímu ohřevu pitné vody.
Kombinované zásobníky a akumulační zásobníky topné vody jsou k dodání jen od určitých
velikostí, jsou proto téměř nevhodné pro malá
zařízení k pouhému ohřevu pitné vody.

Obr. C.2.1-4 Zařízení s akumulačním zásobníkem na topnou vodu a modulem čerstvé vody

Pro akumulační nebo kombinované zásobníky
platí z principu stejná pravidla pro dimenzování
jako pro zásobníkové ohřívače vody. Použití
akumulačních nebo kombinovaných zásobníků
má však své hranice, protože odběrný výkon
a výkon pro dohřev je výrazně menší než
u zásobníkových ohřívačů vody. Musí se
zohlednit i pokles výkonu přes výměníky
tepla. Proto nelze systém přiřadit podle
počtu osob. Tady musí vždy dojít k účelové
kontrole možností použití. Další informace
k tomu najdete v listech technických údajů
kombinovaných multivalentních zásobníků
a modulů čerstvé vody.

Obr. C.2.1-5 Zařízení s kombinovaným zásobníkem

Zařízení s akumulačním zásobníkem topné vody a modulem čerstvé vody

Zařízení s kombinovaným zásobníkem

Při akumulaci solárního tepla v topné vodě lze pitnou

Při akumulaci solárního tepla v topné vodě lze pitnou

vodu ohřívat např. externě (modul čerstvé vody).

vodu ohřívat např. (interně kombinovaný multivalentní
zásobník) Vitocell 340-M a 360-M.
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Obr. C.2.1-6 Spotřeba a výroba

Obr. C.2.1-7 Nomogram pro dimenzování
Množství energie v kWh

Průměrná měsíční spotřeba

500
B

400

Projektovaná spotřeba

A plochý kolektor
300

B trubicový kolektor

A
200

příklad

Prosinec

Listopad

Září

100

Říjen

Srpen

Červen

Červenec

Duben

Květen

Únor

Březen

Leden

Solární zisk při
správném dimenzování

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Kolektorová plocha v m2

Spotřeba teplé vody v l/d

Pro první odhad potřebné plochy
kolektorů lze použít nomogram pro
domenzování.

C.2.1.2 Solární zařízení k ohřevu pitné
vody s vysokým energetickým
ziskem kolektoru (vícegenerační
rodinný dům)

Ve vícepodlažních obytných budovách se
zařízení na energetický zisk často optimalizují
– z jednoho m2 instalované kolektorové plochy
se má tedy získat co možná nejvíce solárního
tepla. K tomu se musí kolektorové zařízení
dimenzovat tak, aby nestagnovalo, aby tedy
neprodukovalo nevyužitelné přebytky.
Zařízení se projektuje bez předpokladu vzniku
přebytků na projektovanou spotřebu v letní
fázi s nízkým zatížením, dimenzuje se tedy
tak, aby systém TV mohl kdykoliv přijmout
solárně vyrobené množství energie.

Pro stanovenou potřebu zařízení se vypočítá
potřebné množství energie k ohřevu tohoto
množství vody o teplotě z 10 °C na 60 °C
a velikost kolektorové plochy potřebná na
výrobu tohoto množství energie.

Příklad

Zařízení s plochými kolektory, 240 osob, měřená
spotřeba 25 l na osobu při teplotě 60 °C, tzn. 6000 l

Takto stanovená hodnota se označuje jako
vytížení kolektorové plochy (denní spotřeba
60 °C, v l/m2).
Pokud se zařízení optimalizuje na vytížení, je
krytí, kterého se má dosáhnout, nuceně omezeno – leží přibližně u 35 procent. Zvýšení
solárního krytí by vedlo k přebytkům a snížilo
by specifický energetický zisk (viz k tomu
kapitola B.2).
Zejména u těchto velikostí zařízení by se
měla spotřeba měřit. Není-li to možné, dají se
předpokládat spotřební hodnoty podle normy
VDI 6002 část 1 s 22 l na osobu a den při
teplotě 60°.

za den.
Pro průměrný letní den bez mraků se dá na základě
účinnosti kolektoru stanovit maximální užitečná solární energie na m2 kolektorové plochy. To jsou u:
plochých kolektorů cca 3,4 kWh/(m2 . d)
vakuových trubicových kolektorů
cca 4,3 kWh/(m2 . d)
Touto energií lze s plochým kolektorem o jednom m2
při úhlu sklonu 45° a jižním nasměrováním ohřát cca
60 až 70 l vody na 60 °C (u vakuového trubicového
kolektoru o cca 25 procent více). Z toho vyplývá
100 m2 kolektorové plochy na ohřev 6 000 l vody.
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Obr. C.2.1-8 Přizpůsobení kolektorové plochy
Při dimenzování kolektorové plochy
je nutno zohlednit i tvar a velikost
montážní plochy. Je nutno dbát
Plochá střecha 42 kolektorů

omezení týkajících se vzdáleností ke

Plochá střecha 40 kolektorů

krajům a vzdálenosti řad (kolektorů).

B

B

A
A Dávat pozor na oblast u kraje a rohů
B Dávat pozor na vzdálenost řad
A

Vypočítaná optimální kolektorová plocha
se teď musí přizpůsobit podmínkám na střeše.
Podle možnosti by se měly projektovat vždy
stejně velké kolektorové skupiny (viz kapitola
C.1).
Aby se realizovala kolektorová plocha o velikosti 100 m2 z příkladu, která je propočítaná
jako optimální, musí se teoreticky použít
42,9 kolektorů Vitosol 200-F. Tím se vhodně
přizpůsobí kolektorová plocha. Teprve po
přizpůsobení kolektorové plochy dochází
k dimenzování dalších komponentů.

Akumulace
Čím nižší je míra solárního krytí, tím kratší
dobu zůstává získaná sluneční energie
v akumulačním zařízení a tím menší jsou
tepelné ztráty. Typický spotřební profil
u vícepodlažních obytných budov vykazuje
špičku vždy ráno a večer. Při nízkém krytí
se potom musí solární zisky získané v poledne
(vytvořené maximum) akumulovat pouze
na několik hodin, protože večer, nejpozději
příští ráno, se už spotřebují. Tato krátká doba
akumulace zvyšuje dodatečně k dobrému
vytížení kolektorů užitečné solární zisky.

Zařízení se zásobníky teplé vody
Bivalentní zásobníky ve velikosti, která se zde
požaduje, nejsou k dispozici a ani vhodné.
Zpravidla jeden zásobníkový ohřívač s dohřevem už v systému je. Tomu je předřazen
solárně vyhřívaný zásobník teplé vody (zásobník TV) – v montáži srovnatelný se systémem
u malých zařízení (viz obr. C.2.1-2). Alternativně se dá tento „předřazený zásobník“ nabíjet
přes externí výměník tepla.
Na m2 plochy absorbéru je u plochých
kolektorů nutno naplánovat 50 l objemu
v předřazeném zásobníku, u vakuových trubicových kolektorů 70 l (v praxi tyto hodnoty
mohou být vyšší).
Akumulaci solárního tepla v pitné vodě
umožňuje také u větších zařízení jednoduchá
koncepce zařízení. Protože se objem předřazeného zásobníku musí jednou denně vyhřát
na 60 °C, nesmí se v něm nacházet více pitné
vody než se spotřebuje během večerního
a ranního odběru. Ráno se musí zase úplně
vychladit, tedy připravit pro přijetí solárního tepla. Vhodným obdobím pro tepelnou dezinfekci je pozdní odpoledne. Moderní regulace před
vyhřátím zkouší, jestli už předřazený zásobník
během dne prostřednictvím solárního zařízení
dosáhl požadovaných 60 °C.
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Obr. C.2.1-9 Zařízení s předřazeným zásobníkem (MFH)

Upozornění

Předřazený zásobník
neohřívá jako zásobníkový ohřívač vody kotel
neustále, proto je zde
nutná tepelná dezinfekce.

Předřazený zásobník s interním výměníkem tepla

Předřazený zásobník s externím výměníkem tepla

V tomto případě regulátor znemožní vyhřívání
kotlem. V praxi poskytují zásobníky TV jako
předřazené zásobníky do cca 30 m2 kolektorové plochy malé cenové výhody ve srovnání
se systémy s akumulačním zásobníkem, které
budou představeny níže.

Dimenzování deskového výměníku tepla
v nabíjecím okruhu
Nestačí-li výkon interních výměníků tepla,
aby odevzdal solární tepelný výkon do
akumulačního média (viz obr. B.2.5-1), použijí se
k externímu nabíjení akumulačních zásobníků
pitné a topné vody deskové tepelné výměníky.
Deskový tepelný výměník se dimenzuje tak,
aby zpátečka primárního okruhu dopravila
ke kolektoru co nejchladnější teplonosné
médium. Tato teplota by měla být 5 K nad
teplotou přitékající studené vody zásobníku.
Pro dimenzování tepelného výměníku
programem pro dimenzování se dá počítat
s teplotou 20 °C akumulačního zásobníku
topné vody (vstup sekundárního okruhu)
a s teplotou 25 °C ke kolektoru (vstup
primárního okruhu). Na primární straně se
musí zadat příslušné údaje týkající se materiálu pro teplonosné médium, na sekundární
straně je čistá voda. Pokud se má uvést
maximální tlaková ztráta, doporučuje se

v první fázi výpočtu hodnota 100 mbar.
Hodnoty označené v obr. C.2.1-10 jako xx
vyplynou z výpočtu. Pro kontrolu se provede
druhý výpočet s o něco vyšší tlakovou ztrátou
– podle okolností vychází tímto způsobem
menší výměník tepla. Norma VDI 6002
doporučuje tlakovou ztrátu až 200 mbar.
Projektovaný výkon kolektorového pole se
stanoví s výkonem 600 W/m2 plochy apertury.

Obr. C.2.1-10 Dimenzování tepelného výměníku (nabíjení)
Doporučené vstupní hodnoty
u výpočtu deskových výměníků.

Tepelný výměník
(nabíjecí okruh)

xx °C
Akumulační zásobník

20 °C

xx °C
Kolektor

25 °C
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Obr. C.2.1-11 Zařízení s akumulačním zásobníkem topné vody

1

Zásobníkový ohřívač vody

2

Předřazený zásobník

3

Akumulační zásobník topné vody

1

2

3

Teplo z kolektorů se přes deskový
výměník odevzdává do akumulačního zásobníku topné vody
(3). Přes druhý deskový tepelný
výměník se pitná voda v předřazeném zásobníku (2) ohřívá solárně
a v zásobníkovém ohřívači vody (1)
se pomocí kotle zvýší na cílovou

Zařízení s akumulačním zásobníkem

teplotu.

Od asi 30 m2 kolektorové plochy se
k akumulaci solárně získaného tepla používají
akumulační zásobníky topné vody. V této
velikosti jsou zařízení s akumulačními
zásobníky topné vody ve srovnání se
zařízeními se zásobníkovými ohřívači vody
cenově výhodnější. Používají se sice o něco
nákladnější systémové komponenty
(externí výměníky tepla, 2 přídavná čerpadla),
akumulační zásobníky na topnou vodu jsou
však na základě svého nižšího provozního
tlaku a vzhledem k tomu, že nepotřebují
ochranu proti korozi, výrazně levnější.

Obr. C.2.1-12 Komponenty v nabíjecím okruhu

Protimrazové opatření
1

Termostat

2

Motorový ventil

Všechny komponenty zobrazené v obr.
C.2.1-12 jsou popsány v kapitole C.3
s příslušným dimenzováním. U velkých
zařízení platí zvláštnost: jsou-li potrubí
primárního okruhu na střeše delší než ta
v budově, je vhodné použití protimrazového
zařízení pro externí výměník tepla. Dokonce
se za mimořádně nízkých venkovních teplot
stane, že kolektor je na základě záření teplejší
než zásobník, ale v potrubí je ještě velmi
studené teplonosné médium. Pokud zařízení
nabíhá v tomto stavu, může dojít ke škodám
na tepelném výměníku způsobeným mrazem. Aby se jim zamezilo, namontuje se do
primárního okruhu motorový ventil a termostat
a cesta k tepelnému výměníku se uvolní
teprve při teplotě > 5 °C.
Výpočet tepelného výměníku probíhá tak,
jak je popsáno v kapitole pod názvem "Zařízení
se zásobníkovými ohřívači vody".

1

1

2

K ochraně deskového tepelného výměníku před škodami
způsobenými mrazem na sekundární straně vychlazeným
teplonosným médiem (primární strana) uvolňuje motorový

Sekundární okruh

Primární okruh

ventil cestu teprve při teplotě > 5 °C.
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Obr. C.2.1-13 Komponenty ve vybíjecím okruhu

1

Předřazený zásobník

2

Akumulační zásobník topné vody

2

1

Solárně získané teplo akumulačního zásobníku topné
vody se odevzdává přes deskový tepelný výměník do
pitné vody v předřazeném zásobníku. Směšovací
ventil omezuje teplotu v deskovém výměníku tepla.

Akumulační zásobník topné vody
Aby se ztráty udržely co nejnižší, mělo by se
zařízení s akumulačním zásobníkem skládat
pokud možno z jediného zásobníku. Není-li
to možné, propojí se několik akumulačních
zásobníků na topnou vodu sériově, aby se
zaručilo bezpečné nabíjení a vybíjení.
Předřazený zásobník v kombinaci s deskovým
výměníkem tepla ve vybíjecím okruhu přenáší
solární teplo získané v akumulačním zásobníku (na topnou vodu) do pitné vody. Protože
se musí předřazený zásobník zahrnout do
denní tepelné dezinfekce, neměl by být příliš
velký. Jako hodnota osvědčená v praxi se jeví
hodnota mezi 10 a 20 procenty dimenzované
spotřeby.
Deskový výměník tepla k vybíjení akumulačního zásobníku topné vody na předřazený
zásobník se dimenzuje tak, že vratný tok dopravuje co nejchladnější vodu k akumulačnímu
zásobníku topné vody – teplota má ležet
5 K nad teplotou přitékající studené vody
předřazeného zásobníku. Hodnota, která je
na obrázku C.2.1-14 označená jako xx, vychází
z výpočtu. Provádí se několik srovnávacích
výpočtů s různými hodnotami pro objemové
toky, přičemž hodinové množství (hodinová
špička) nemá podkročit 25 procent denní
spotřeby.

Ke kontrole správnosti: vypočítaný výkon
leží asi 50 procent nad výkonem tepelného
výměníku v nabíjecím okruhu, pokud se
kolektorová plocha vypočítala podle výše
popsaných pravidel (vytížení 60 l/m2 plochy
absorbéru).
Stanovené objemové toky se přebírají do
dimenzování čerpadel ve vybíjecím okruhu.

Obr. C.2.1-14 Dimenzování tepelného výměníku (vybíjení)
Při dimenzování deskového
výměníku tepla k ohřevu pitné

Tepelný
výměník

xx °C
Předzásobník

15 °C

vody má teplota vratné vody

60 °C
Akumulační zásobník

20 °C

k akumulačnímu zásobníku ležet
jen 5 K nad teplotou studené vody
předřazeného zásobníku.

C.2

Dimenzování

Obr. C.2.1-15 Tabulka pro dimenzování nabíjecího a vybíjecího okruhu

Dimenzovaná

Vitosol 200-F

Vitosol 200/300-T (3 m2)

Objem v l

spotřeba při

Počet

Nabíjecí

Počet

Nabíjecí

Akumulační

Předehřívací

teplotě

kolektorů

sada

kolektorů

sada

zásobník na

zásobník

DN

topnou vodu

60 °C v l/d

Upozornění

Příklady úplných
hydraulických schémat
se schématy zapojení
k těmto typům zařízení
najdete v projekčních
podkladech Viessmann.

DN

1250

9

20

6

20

900

350

1375

10

20

8

20

900

350

1500

10

20

8

20

1200

350

1625

12

20

9

25

1500

350

1750

12

20

10

25

1500

350

1875

14

20

10

25

1500

350

2000

15

25

10

25

1800

350

2125

15

25

12

25

1800

350

2250

16

25

12

25

1800

350

2375

16

25

12

25

1800

350

2500

16

25

15

32

1800

350

2750

20

25

15

32

2400

350

3000

20

25

16

32

3000

350

3250

22

32

18

32

3000

350

3500

24

32

18

32

3000

350

3750

25

32

20

32

3000

500

4000

30

32

20

32

3900

500

4250

30

32

20

32

3900

500

4500

32

32

24

40

3900

500

4750

34

32

24

40

3900

500

5000

34

32

24

40

3900

500

5625

38

40

28

40

5000

750

6250

42

40

32

50

5000

750

6875

48

40

36

50

6000

750

7500

54

40

40

50

6000

750

8125

54

50

40

50

6000

1000

8750

66

50

44

50

8000

1000

9375

70

50

48

50

8000

1000

10000

70

50

52

50

9000

1000

10625

80

50

56

65*

9000

1000

11250

80

50

56

65*

9000

1500

11875

84

50

60

65*

11000

1500

12500

84

50

64

65*

11000

1500

* Vypočítaný rozměr trubky. Nedodávají se k tomu sériové nabíjecí sady.
K výběru vhodných nabíjecích a vybíjecích sestav u větších kolektorových polí je možné použít tuto tabulku.

Pro zařízení do 50 m2 kolektorové plochy
nabízí Viessmann hotové balíčky pro velká
zařízení. Pro ještě větší zařízení jsou k dostání
skupiny pro nabíjení a vybíjení. Ty se vybírají
pomocí tabulky na obrázku C.2.1-15.
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C.2.1.3 Další aspekty v systému

Tepelná dezinfekce

Regulace a dohřev

U výše uvedených systémů se zásobníkovými ohřívači vody najdete pokyny k případně
potřebné tepelné dezinfekci. Tato opatření
slouží k prevenci před choroboplodnými zárodky v pitné vodě. Příslušné předpisy k tomu
jsou uvedeny v tabulce DVGW W 551.

U velkých zařízení musí výstupní teplota
dohřívaného zásobníkového ohřívače vody
stále ležet při 60 °C, dohřev se zde tedy
nesmí podregulovat.

V solární oblasti je nutno respektovat zejména
pokyny týkající se fáze přehřátí ve velkých
zařízeních.
Velká zařízení jsou podle tabulky DVGW W 551
definována jako zařízení, která nejsou
instalována v rodinných domech pro jednu
nebo více rodin, mají objem potrubí (bez
zpětného toku cirkulace) větší než 3 l a objem
zásobníku větší než 400 l. Tím se nemyslí
objem fáze předehřevu, ale objem celých
zásobníkových ohřívačů! U těchto zařízení
je důležitá průběžná výstupní teplota na
dohřívacím zásobníku 60 °C. Jednou denně
se musí zásobník dostat na tuto teplotu.
Tepelná dezinfekce se musí dostat úplně ke
všem zásobníkům v systému.
Všechny další předpisy platí nezměněny i pro
solární zařízení – například regulace k cirkulaci
nebo odlišné regulace v oblastech citlivých na
hygienu (nemocnice).
Výrobce zařízení musí provozovatele
informovat o správném zacházení s tepelnou
dezinfekcí. Toto oznámení provozovateli by se
mělo písemně zdokumentovat a mělo by být
součástí dokladů o převzetí.

U malých zařízení – zejména s bivalentními
zásobníkovými ohřívači vody v rodinném
domě pro jednu rodinu – může regulace
dohřevu podle potřeby citelně zvýšit solární
zisk. Dohřev se nastaví tak, aby kotel neohříval
zásobník přes den – když lze očekávat solární
zisk. Dodatečně lze použít potlačení dobíjení.
Tady se v určitých časech, které mají být
nastaveny, sníží teplota dohřevu, aby se
umožnil co největší solární zisk. Solární
regulace Viessmann se k tomu dají spojit
s kotlovou regulací.
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Obr. C.2.1-16 Připojení cirkulace a směšovače teplé vody

A

B

2

Zpětná cirkulace (léto)
potřebné potrubí k zamezení nadměrné teploty v létě

A

Zpětná cirkulace (zima)

1

3

výstupní teplota maximálně 60 °C
C

3
B

Přívod směšovače teplé vody
co nejkratší vedení potrubí, protože v zimě je bez průtoku
C

Zpětná cirkulace (chybně)
Nepřipojovat zpětnou cirkulaci v solární části zásobníku

1 Cirkulační čerpadlo

2

Směšovač teplé vody

3 Zpětný ventil

Začlenění cirkulace

Směšovač teplé vody

Pro nezávadnou funkci solárního zařízení
je mimořádně důležité, aby se vrstvy zásobníku se studenou vodou připravily pro přijetí
solárně vyrobeného tepla. Tyto vrstvy nesmí
tedy v žádném případě dostihnout zpětný
tok cirkulace. Chybným postupem je, kdy se
u bivalentních zásobníků "ze zvyku" připojí
zpětný tok cirkulace k přívodu studené vody.
K připojení cirkulace se musí využít přípojka
cirkulace zásobníku (nikoliv přívod studené
vody!). Jinak se zásobník dostává kompletně
na teplotu zpětné cirkulace. To platí, i když
se mají použít termostatické regulace pro
cirkulační čerpadlo.

Zejména u zařízení s vysokým solárním
krytím může dojít v létě k teplotám > 60 °C.
K ochraně před opařením se doporučuje
zabudování termostatického směšovacího
ventilu. Ten se zabuduje mezi výstup teplé
vody a přívod studené vody zásobníku.
K zamezení chybné cirkulace musí být do
přívodu studené vody směšovače teplé vody
zabudována zpětná klapka.

Obr. C.2.1-17 Bezpečnostní omezení teploty
K zamezení tvoření páry v síti teplé
pitné vody se na vrchu zásobníku
zabuduje bezpečnostní

1

omezovač teploty.

2

1

Bezpečnostní omezovač teploty (havarijní termostat)

2

Solární čerpadlo

Bezpečnostní omezení teploty
Solární regulace omezuje maximální teplotu
zásobníku a při dosažení této teploty ukončí
nabíjení solárním zařízením. Porucha v regulaci
může vést k tomu, že čerpadlo běží při vysokém záření dále a zásobník se tak přehřeje.
Tento případ nastane tehdy, když výrobní
výkon kolektoru leží nad ztrátovým výkonem
zásobníku a primárního okruhu. Toto
nebezpečí existuje zejména tehdy, když je
k dispozici výrazně nižší objem zásobníku
než 50 l/m2 plochy absorbéru – tedy při
kombinacích bazénů a zásobníkových
ohřívačů vody.
Aby se znemožnilo tvoření páry v síti teplé
vody, zabuduje se v horní části zásobníku
bezpečnostní omezovač teploty (STB), který
při překročení 95 °C přeruší přívod proudu do
čerpadla solárního okruhu.
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V následujících odstavcích bude vysvětlena
problematika solární podpory vytápění
ve stávajících budovách a v novostavbách
s krátkodobou akumulací v zásobnících do
cca 2 000 l.

Základy dimenzování
U solárního ohřevu pitné vody se solární
výroba energie, která je po celou roční dobu
velmi rozdílná, srovnává s co nejvyrovnanější
spotřebou po celý rok.
U solární podpory vytápění se nabídka
a poptávka chovají protikladně.
Zkušenost ukazuje, že zájemci často
nesprávně hodnotí možnosti zařízení pro
podporu vytápění ve stávajících budovách.
Při konzultaci by se měly chybné odhady
co nejdříve opravit a vysvětlit, co lze od solární
podpory vytápění reálně očekávat.

A

50

A

Spotřeba tepla v místnosti
domu (cca od roku výstavby
1984)

B

Spotřeba tepla v místnosti
nízkoenergetického domu

C

Spotřeba tepla na ohřev pitné
vody

D

Energetický zisk slunečního
kolektoru při 5m2 plochy
absorbéru (plochý kolektor)

E

Energetický zisk slunečního
kolektoru při 15m2 plochy
absorbéru (plochý kolektor)

E
B
25
D

Prosinec

Listopad

Září

Říjen

Srpen

Červen

Červenec

Duben

Únor

C
0

Květen

Požadované úspory primární energie lze
v takových objektech docílit jen na základě
souhry mezi technikou zařízení a architekturou
– budovy je tedy nutno sledovat a projektovat
vždy komplexně. Proto nejsou pro tento typ
zařízení v novostavbě k dostání také žádné
"standardní systémy". Viessmann v případě
takových projektů rád podpoří inženýrské
kanceláře a odborné montážní firmy.

75

Březen

V novostavbě se můžou plánovat budovy tak,
aby solární zařízení – se sezónní a částečně
sezónní akumulací – pokrylo převážnou část
jejich potřeby topné energie. Předpokladem
toho je budova s velmi nízkou spotřebou,
dostatek místa pro zásobník ve velikosti od
10 000 l a střecha s jižním nasměrováním.

100

Leden

V Německu se mnohem více než polovina
celkově nainstalované kolektorové plochy
montuje do solárních zařízení, které kromě
ohřevu teplé vody podporují i vytápění místností. Solární podpora vytápění již patří
k vyspělé technice.

Obr. C.2.2-1 Spotřeba energie a solární zisk

Potřeba energie (%)

C.2.2  Dimenzování zařízení pro solární   
      podporu vytápění

Nevýhodou solární podpory
vytápění s krátkodobou akumulací
jsou nevyužitelné přebytky
tepla v létě.

V obr. C.2.2-1 se dá poznat, že :
• solární zařízení nenahrazuje bežný kotel
a ten nesmí být ve svém výkonu ani
snížen,
• solární zařízení se tedy musí považovat
za součást celého systému, kde záleží
na nejvyšší efektivitě i u běžného kotle.
Integrace regenerativních energií zvyšuje
efektivitu celých systémů, nemůže je však
nahradit,
• možnosti solární podpory vytápění jsou
bez sezónní akumulace omezeny. Pokud
by se obrázek doplnil o další křivky se
ziskem sluneční energie na 30 m2 nebo
50 m2 plochy absorbéru, bylo by jasné, že
dodatečně získaná energie se z větší části
dostává do letních přebytků – průměrná
množství výroby a potřeba by byly jen
nepatrně vyšší,
• každé zařízení k solární podpoře vytápění
v létě po delší období stagnuje, pokud se
do systému nezapojí čistě letní spotřebiče.
Tvoření páry, které je s tím spojeno, vyžaduje velmi pečlivé projektování zařízení
a realizaci.
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Dimenzování
V praxi existují tři přístupy pro dimenzování
zařízení na solární podporu vytápění.
1. Orientace na solární krytí
Výchozí hodnota pro solární krytí často vychází
z přání zákazníka nebo jeho očekávání, musí
se proto hledat v mnoha reklamních souvislostech. U solární podpory vytápění však nelze
dimenzování na určité solární krytí seriózně
realizovat bez přesného sledování budovy,
která se má vyhřívat. Solární krytí vyplývá
z projektu, který se sladí s konkrétní budovou,
jako cílová hodnota není ve stávajícím stavu
moc vhodná.

Upozornění

K zabránění kondenzaci
v chladnějších místnostech (např. sklep)
během horkých dnů
zpravidla vystačí zvýšení
teploty o několik málo
kelvinů. V průměrném
rodinném domě jsou při
běžných výškách sklepů
dostačující cca 0,05 m2
kolektorové plochy na
m2 sklepní plochy. Zde
se již přihlíží k tomu, že
solární zařízení touto
dobou dodává více
energie, než je na ohřev
pitné vody potřeba.

2. Orientace na užitnou plochu budovy,
která se má vytápět
Druhou možností je dimenzování s ohledem
na užitnou plochu budovy, která se má
vytápět. Pokud se však přihlíží k velmi rozdílné potřebě topné energie budov, rychle
je jasné, že paušální doporučení týkající se
dimenzování musí vymezit velmi široký rámec:
Krok z 0,1 m2 na 0,2 m2 kolektorové plochy
na m2 vytápěné užitné plochy znamená
faktor 2 ve velikosti zařízení – tento účinek
jasně znesnadňuje proveditelné stanovení na
určitnou velikost zařízení. Kromě toho se do
projektu nepřiměřeně dostává letní spotřeba
– nevytváří se pevný poměr mezi obytnou plochou a počtem obyvatel, kteří spotřebovávají
teplou vodu. Zařízení dimenzované čistě na
užitnou plochu se bude v budově obývané
dvěmi osobami s 250 m2 obytné plochy
chovat jinak než zařízení v rodinném domě
s pětičlennou rodinou.
3. Orientace na roční stupeň využití
Viessmann volí jako hodnoticí veličinu roční
stupeň využití celého topného zařízení.
Na této veličině se společně dohodl německý
topenářský průmysl, příslušná doporučení se
objevila v informačních věstnících Německého
spolkového průmyslového svazu energetické techniky, techniky budov a životního
prostředí (BDH) a jsou připravena ke stažení
na stránkách www.bdh-koeln.de. Informační
věstníky BDH popisují uznávanou úroveň techniky a umožňují tak bezpečné projektování
a realizaci zařízení.

Základem pro dimenzování solární podpory
vytápění je vždy letní spotřeba tepla. Skládá
se ze spotřeby tepla na ohřev pitné vody
a dalších spotřebičů, závislých na objektu,
které lze rovněž zásobovat ze zařízení, jako
například spotřeba topné energie pro zamezení kondenzace ve sklepních prostorách
(temperace, vysušování budov).
Na tuto letní spotřebu se dimenzuje vhodná
kolektorová plocha. Takto stanovená kolektorová plocha se teď vynásobí faktorem 2
a faktorem 2,5 – výsledky zobrazí rozsah, ve
kterém má kolektorová plocha pro podporu
vytápění ležet. Při přesném stanovení pak
přihlíží k hodnotám budovy a projektování spolehlivého kolektorového pole. Vyjde-li však při
výpočtu například sedm nebo osm kolektorů,
plocha jižní střechy však stačí jen na sedm
kolektorů, potom je vhodné namontovat osmý
kolektor na střechu garáže.

Příklad

Na rodinný dům se ve výpočtu stanoví 7 m2 kolektorové plochy (ploché kolektory) na ohřev pitné vody,
další letní potřeba neexistuje.
Kolektorová plocha na solární podporu vytápění
má tedy ležet mezi 14 m2 a 17,5 m2. Zvolí se sedm
plochých kolektorů s vždy 2,32 m2 plochou
absorbéru, tedy 16,2 m2.
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Je-li k dispozici bazén, který má v létě odebírat teplo, neprojeví se to na dimenzování
zařízení, pokud má jinak nevyhřívaný bazén
jen trochu temperovat tepelný přebytek.
V případě kombinace solární podpory vytápění
s koupališti nebo krytými bazény, které mají
na určitě teplotě udržovat běžné kotle, je
nutno dbát pokynů v kapitole C.2.4.
Existuje-li možnost určit si v případě zařízení
pro podporu vytápění libovolně sklon kolektoru (plochá střecha, volné prostranství), mělo
by se zvolit 60°. Tyto trochu strmější sklony
než u ohřevu pitné vody – kromě vyššího
energetického zisku v přechodném období
– současně v létě zajišťují menší přebytky
a chrání tak celé zařízení.
Dá-li se zařízení postavit jen paralelně se
střechou s úhlem sklonu < 30°, není již
vhodná solární podpora vytápění pomocí
plochých kolektorů. V tomto případě se použijí
vakuové trubicové kolektory (vodorovná
montáž s připojením dole), jejichž trubice lze
nasměrovat jednotlivě.
Pro dimenzování zásobníku není v podstatě
důležité, jestli bude systém vybaven kombinovaným zásobníkem nebo akumulačním zásobníkem topné vody plus zásobníkovým ohřívačem
vody. Aby mohlo zařízení překonat několik
dnů v létě, kdy je špatné počasí, je u plochých
kolektorů na m2 plochy absorbéru objem zásobníku 50 l spodní hranice – optimální rozsah
leží mezi 50 l a 70 l. U vakuových trubicových
kolektorů leží rozsah mezi 70 l a 90 l na m2
plochy absorbéru.

Obr. C.2.2-2 Tabulka k dimenzování podpory vytápění

Osoby

Potřeba teplé

Objem

Počet

vody 60 °C v l

akumulačního

kolektorů

zásobníku v l

Vitosol-F

Vitosol-T

2

60

750

4 x SV / 4 x SH

2 x 3 m2

3

90

750

4 x SV / 4 x SH

2 x 3 m2

4

120

750 / 1000

4 x SV / 4 x SH

2 x 3 m2

5

150

750 / 1000

4 x SV / 4 x SH

4 x 2 m2

6

180

750 / 1000

4 x SV / 4 x SH

4 x 2 m2

7

210

1000

6 x SV / 6 x SH

3 x 3 m2

8

240

1000

6 x SV / 6 x SH

3 x 3 m2

Tato tabulka poskytuje rychlý
přehled pro výběr komponentů
v případě solární podpory vytápění.

Výstavba systému
Při výstavbě celého systému existují dvě
možnosti jak akumulovat solárně získané teplo
a to poskytnout topnému okruhu: nabití zásobníku a zvýšení vratné teploty.
U zařízení s nabíjením zásobníku tepla se
zásobník dostane na výstupní teplotu pomocí
solárního zařízení nebo kotle. Z akumulačního
zásobníku topné vody se pak přímo zásobuje
topný okruh.

Obr. C.2.2-3 Systém s nabíjením zásobníku tepla

U systému s nabíjením multivalentního zásobníku tepla se
topný okruh zásobuje z akumulačního zásobníku.

Plocha
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Obr. C.2.2-4 Systém se zvýšením teploty vratné vody

tám vychlazením, které vznikají při nečinnosti).
Zde je nutno podotknout, že taková kotlová
zařízení by se neměla kombinovat se solárním
zařízením, ale měla by se upřednostnit jejich
výměna.
U moderních zdrojů tepla se tento argument
nebere. Ty vyrábějí modulovaně přesně to
množství energie, kterého je zapotřebí pro
dosažení výstupní teploty. Nabíjení do zásobníku tepla znamená posunutí hranice systému:
zvětšuje zásadně povrch, na kterém se
konvenčně vyrobené teplo ztrácí – a to nezávisle
na kvalitě izolace zásobníku – a zvyšuje vždy
cílovou teplotu solárního zařízení, což automaticky snižuje jeho účinnost. Z tohoto důvodu
Viessmann doporučuje a upřednostňuje
zvyšování vratné teploty – pokud není kvůli
určitým požadavkům potřeba jiného systémového řešení (například zapojení kotlů na tuhá
paliva).

U systému se zvýšením teploty vratné vody se topný okruh zásobuje
pomocí kotle.

U zařízení se zvýšením teploty vratné vody se
solárně ohřátá voda odebírá, když leží teplota
v zásobníku nad teplotou vratné vody topného
okruhu. Není-li dosaženo výstupní teploty,
zapojí se kotel.

Použití jen jednoho zásobníku má výhodu
malé potřeby místa a jednoduchého trubkového vedení (solární zařízení se pouze připojí
k zásobníku). Přitom je nutno přihlédnout
k maximálním spotřebám za časovou jednotku, které jsou uvedeny v listech technických
údajů ke kombinovaným zásobníkům.

U starých kotlových zařízení, která pracují
s velkými ztrátami, se často argumentuje tím,
že konvenčně vyrobené teplo by se mělo při
zemezení častých startů hořáku co nejrychleji
dodat do akumulačního zásobníku topné vody
– to by snížilo tepelné ztráty (zamezením ztrá-

Obr. C.2.2-5 Systém s přídavným (stávajícím) monovalentním zásobníkem
Systém se zvýšením teploty vratné
vody lze postavit i jako systém se
dvěma zásobníky. Toto řešení se

1

Zásobníkový ohřívač vody

nabízí při vysokých spotřebách za

2

Kombinovaný zásobník (multivalentní)

časovou jednotku nebo když se má
integrovat stávající zásobník.

2

1
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V případě vysokých spotřeb za časovou
jednotku nebo pokud má v systému zůstat
stávající zásobník lze kombinovaný zásobník
předřadit monovalentnímu zásobníku, který
ohřívá kotlové zařízení.

je nutno přihlédnout k maximálnímu čerpanému výkonu modulu/ů čerstvé vody.
U systémů s oddělenými zásobníky nabíjí
solární zařízení několik zásobníků zvlášť,
systém se může upravovat libovolně směrem
nahoru. U velkých zařízení lze bivalentní
zásobník nahradit dvěma monovalentními
zásobníky.

Alternativně se dá místo kombinovaného
zásobníku použít akumulační zásobník topné
vody s modulem čerstvé vody. V této kombinaci lze realizovat větší zařízení, přičemž

Obr. C.2.2-6 Systém s akumulačním zásobníkem topné vody a modulem čerstvé vody
U větších zařízení lze systém
realizovat s akumulačním zásobníkem a modulem čerstvé vody.

Obr. C.2.2-7 Systém s oddělenými zásobníky (bivalentní)
U větších zařízení lze systém

1

Zásobníkový ohřívač vody

2

Akumulační zásobník
topné vody

realizovat s akumulačním zásobníkem a bivalentním zásobníkovým
ohřívačem vody.

1

2
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Obr. C.2.2-8 Systém s oddělenými zásobníky (monovalentní)

1

Zásobníkový ohřívač vody

2

Předřazený zásobník

3

Akumulační zásobník topné vody

1

2

3

U systému s oddělenými zásobníky
lze bivalentní zásobníkový ohřívač
vody (obr. C.2.2-7) nahradit jedním
monovalentním předřazeným zásobníkem a jedním monovalentním
zásobníkovým ohřívačem vody (obr.
C.2.2.-8).

Požadavky na topný okruh

Solární zařízení a kondenzační kotle

Často se mylně předpokládá, že solární
podpora vytápění je možná jen s podlahovým
topením. Tato domněnka je nesprávná.
Energetické zisky v případě radiátorového
topení jsou v ročním průměru jen nepodstatně
nižší. Důvodem je o něco vyšší cílová teplota
solárního zařízení, kterou vždy určuje vstup
topného okruhu.

Dalším nedorozuměním je, že solární zařízení
nelze kombinovat s kondenzačními kotli. Ani
to není pravda. Pravda je, že solární zařízení
vždy přednostně ohřívá studenou vodu (pitná
voda nebo voda topného okruhu) v systému.
Musí-li potom kotlové zařízení "převzít" zbytek,
kotel pak už – při zvýšení teploty teplé pitné
vody například 50 °C (solárně předehřátá)
na 60 °C (cílová teplota) – ve skutečnosti
nepracuje v kondenzační oblasti. To by však
kondenzační kotel v tomto teplotním rozsahu
bez solárního zařízení ani nedokázal.

Při srovnání různých topných ploch se musí
pamatovat na to, že solární zařízení má
dodávat energii topnému okruhu v podstatě
v přechodném období. V těchto obdobích
však topné plochy nepracují v rozsahu svých
dimenzovaných teplot, zpátečka může
pracovat na malé teplotní úrovni.
Důležité je však správné hydraulické vyrovnání
radiátorových topných okruhů!

Srovnatelný příklad by se dal pro solární
podporu vytápění propočítat. Zásadně nemá
kombinace se solárním zařízením vliv na efektivitu a provozní spolehlivost kotle. Pravda
je, že se roční stupeň využití kotle lehce
snižuje, stupeň využití celého systému však
výrazně stoupá. Rozhodující je absolutní
úspora energie.
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Nabíjení několika zásobníků
Pokud se solárně nabíjí více než jeden zásobník nebo spotřebič, existuje několik možností,
jak sestavit solární okruh z hlediska hydrauliky.
Řešení s dvěma čerpadly
U této varianty zásobuje každý zásobník
vlastní čerpadlo na zpátečce solárního
okruhu. Čerpadla se zapínají střídavě. Způsob
provozu, při kterém mohou obě čerpadla
běžet i souběžně, je sice teoreticky možný,
v praktickém použití je však vhodný jen
málokdy ve výjimečných případech. Je nutno
pamatovat na to, že následkem takového
způsobu provozu jsou rozdílné objemové
toky v primárním okruhu.

Kritéria pro výběr
Z hlediska provozní spolehlivosti zařízení
a bezpečného projektování jsou obě varianty
srovnatelné. Řešení s 3-cestným ventilem
je podle okolností trochu levnější, řešení se
dvěma čerpadly má v provozu o něco menší
spotřebu energie (nižší tlaková ztráta, chybějící
spotřeba proudu ventilu). Pokud se zásobují
více než dva zásobníky, jsou řešení s čerpadly
zpravidla přehlednější než zařízení s několika
3-cestnými ventily, které jsou řazeny za sebou
(zde je také riziko nárůstu tlakové ztráty
a následně potřeby energie pro čerpací práci).

Řešení s 3-cestným ventilem
U tohoto řešení běží čerpadlo solárního
okruhu k nabíjení obou zásobníků, objemový
tok se usměrňuje podle potřeby přes 3-cestný
ventil na různé zásobníky. 3-cestný ventil se
zabuduje na zpátečce, aby byl na tomto místě
lépe chráněn před vysokými teplotami.

Obr. C.2.2-9 Nabíjení několika zásobníků

Řešení se 2 čerpadly

3cestný ventil

Upozornění

V mnoha solárních
regulátorech jsou
uložena schémata
zařízení, která jsou
předem nastavena na
jedno z obou řešení.
U regulací Viessmann je
předem nastavena varianta se dvěma čerpadly.
Pokud je požadována
jiná hydraulika, musí se
nastavení adekvátně
změnit.

C.2

Dimenzování

C.2.3  Profily užívání v průmyslu

Příklad

Příklad

Rodinný dům se dvěma osobami, 150 l spotřeba

Lékařská praxe,

teplé vody (60 °C) na den

spotřeba teplé vody (60 °C) na den

Rozdělení spotřeby TV:

Rozdělení spotřeby TV:
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Simulace různých velikostí zásobníků při ploše

Simulace různých velikostí zásobníků při ploše

absorbéru 4,6 m2:

absorbéru 4,6 m2:
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V příkladu s rodinným domem je spotřeba ve
všední den konstantní, o víkendu trochu klesá.
V simulaci (viz kapitola C.4) s plochou absorbéru 4,6 m2 a různými velikostmi zásobníků
se ukazuje, že solární krytí a stupeň využití
zařízení od objemu zásobníku 300 l už
nestoupá viditelně, také možná úspora
energie dosáhla maxima. Zařízení je tedy
správně dimenzováno se zásobníkem
o objemu 300 l.
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Pro systémy používané
v průmyslu nejsou
běžná žádná standartní
řešení (hodnoty), zde je
třeba vždy vycházet ze
specifických hodnot
a z výpočtů.

Výše vypočítané příklady se vztahují vždy
na ohřev pitné vody se solární podporou a na
podporu vytápění v obytné zóně. Odběrné
profily a časy vytápění v průmyslovém využití
se podle okolností výrazně liší od toho,
k čemu je nutno přihlédnout v případě projektování solárního zařízení a dimenzování jednotlivých komponentů.
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V příkladu s lékařskou praxí se solární krytí,
stupeň využití a úspora energie objemu
zásobníku z 300 l na 400 l ještě výrazně
zvyšuje, ačkoliv plocha absorbéru a aktuální
denní odběrný profil odpovídají příkladu
s rodinným domem.
Díky zvětšenému objemu zásobníku může
být na začátek týdne připravena teplá voda,
kterou o víkendu vyrobilo solární zařízení.
Je tedy důležité, aby se při dimenzování
zařízení zohlednilo nejen průměrně využívané
množství vody, ale také jeho rozdělení.
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C.2.4  Ohřev bazénové vody
Podobné příklady se dají spočítat i pro
solární podporu vytápění – zařízení se při
průmyslovém použití chová jinak než v obytném domě, protože o víkendu teplota topného
okruhu většinou klesá.
Viessmann program pro dimenzování ESOP
(viz kapitola C.4) poskytuje možnost použít
pro simulaci zařízení odběrné profily specifické
pro daný objekt.

Procesní teplo s nízkou teplotou
Jako teplo s nízkou teplotou se v případě
procesního tepla označuje teplotní úroveň,
které lze dosáhnout s plochými kolektory
nebo vakuovým trubicovými kolektory s ještě
přijatelnou účinností (cca 90 °C).
Mnoho procesů v průmyslové oblasti jako
například mycí nebo odmašťovací procesy
pracuje na poměrně nízké teplotní úrovni. Tyto
procesy se hodí pro napájení solárně termickými zařízeními, zejména tehdy, když je odběr
tepla plynulý. Podle okolností zde postačí
velmi malé kapacity zásobníků – zařízení tak
umožňují výhodnou cenu tepla.
Už dnes jsou pivovary nebo jiné podniky
v potravinářském průmyslu vybaveny solárními termickými zařízeními.

Pro výhradní ohřev vody v nádrži na
koupalištích lze použít kolektory bez skla, tzn.
jednoduché matrace nebo hadice absorbéru.
Z technického hlediska se však přitom nejedná o kolektory: matrace a hadice absorbéru se
podrobují jiné zkoušce podle normy EN 12975.
Výsledky zkoušky pro absorbéry bez skla
z polymerů proto nelze srovnávat s výsledky
kovových absorbérů, při jejichž výrobě se
používá sklo. Navíc se absorbéry bez skla
používají v jiných oblastech.
Tyto absorbéry z umělé hmoty mají dobrou
optickou účinnost, protože odpadají ztráty,
které způsobuje skleněný kryt. Jsou však
kvůli chybějící izolaci téměř nechráněny
proti tepelným ztrátám, takže tepelné ztráty
jsou podle toho přiměřeně vysoké. Z tohoto
důvodu se používají jen pro provoz při velmi
malém teplotním rozdílu k okolí, tzn. velmi
malém ΔT.
Oblastí hlavního použití kolektorů bez skla
jsou koupaliště bez dalších připojených
spotřebičů – tady se v létě shoduje sluneční
záření a potřeba vyhřívání vody v nádrži.
Bazénovými absorbéry přímo protéká
bazénová voda. Absorbéry se dimenzují
většinou horizontálně, tzn. přízemně nebo na
plochých střechách a upevňují se na podkladu
bezpečnostními pásy. Lze je namontovat i na
lehce nakloněné střešní plochy. Absorbéry se
v zimě zcela vyprazdňují.
Pro kombinaci solárního ohřevu bazénové
vody s ohřevem pitné vody nebo také solární
podporou vytápění nejsou jednoduché matrace absorbérů vhodné a dále se zde neřeší.
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Koupaliště bez konvenčního dohřevu
Koupaliště jsou ve střední Evropě zpravidla
v provozu od května do září. Spotřeba energie
závisí na dvou ztrátových veličinách:
• Ztráta vody způsobená prosakem,
vypařováním a úbytek vody spojený
s běžným použitím (tzn. množství vody,
které si jeden návštěvník koupaliště při odchodu z bazénu "bere s sebou" – musí se
doplňovat studená voda.
• Tepelné ztráty povrchem, obložením
nádrže a teplo při odpaření.

Obr. C.2.4 Veřejné koupaliště

V následujícím odstavci se vysvětluje, jakým
způsobem se do projektování kombinovaných
zařízení (s kolektory se sklem) zahrnuje
potřeba tepla bazénů.
Bazény se podle druhu potřeby rozdělují do
tří kategorií, z nichž se pak dají odvodit různá
pravidla pro integraci do celého systému.
• Koupaliště bez konvenčního dohřevu
(bazény v rodinném domě)
• Koupaliště, která se udržují na základní
teplotě (veřejná koupaliště, částečně
i bazény v rodinném domě)
• Kryté bazény (bazény, které se při
celoročním využití udržují na základní
teplotě, částečně i v rodinných domech)

Ztrátu způsobenou odpařováním lze v případě,
že se koupaliště nepoužívá, výrazně snížit
zakrytím – tím se snižuje i spotřeba energie.
Největší energetický výkon zajišťuje přímo
slunce, které svítí na plochu bazénu. Díky
tomu má bazén "přirozenou" základní teplotu,
kterou lze znázornit jako střední teplotu
bazénu po dobu provozu.
Na tomto typickém průběhu teploty nemůže
solární zařízení nic změnit, může však zvýšit
základní teplotu. Velikost teplotního posunu
závisí na poměru plochy bazénu k ploše
absorbéru.

Obr. C.2.4-1 Teplota bazénu na koupališti

Typický průběh teploty nevytápěného koupaliště
25
Střední teplota bazénu (°C)

Jako základní teplota se označuje minimální
teplota, kterou by měla voda v nádrži vždy
mít. Tu zaručuje kotlové zařízení. Základní
teplota může být při silném slunečním záření
na koupalištích zcela překročena.

20
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0

Květen Červen Červenec Srpen
Místo: Würzburg, plocha bazénu: 40m2,
Hloubka: 1,5 m, poloha: chráněná a v noci zakrytá

Průběh teplot v nevytápěném koupališti vychází ze slunečního
záření – množství energie dopadajících na vodní plochu bazénu.
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Graf na obr. C.2.4-2 odhaluje souvislost mezi
poměrem plochy bazénu k ploše absorbéru
a zvýšením teploty. Kvůli srovnatelně nízkým
kolektorovým teplotám a době užívání (léto)
nemá použitý typ kolektoru na hodnoty žádný
vliv.
Dimenzování
Jako základní hodnota pro "přirozenou"
průměrnou teplotu bazénu v pokročilém
létě se předpokládá teplota 20 °C. Podle
zkušeností stačí už zvýšení teploty 3 K až
4 K, aby se dosáhlo citelně příjemnější teploty
vody v bazénu. Toho dosáhne kolektorová
plocha, která je maximálně o něco větší než
polovina plochy bazénu.

Koupaliště se základní teplotou na základě
konvenčního dohřevu
Pokud se bazén prostřednictvím konvenčího
topného zařízení zahřeje na základní teplotu
a na té se udržuje, chování zařízení za provozu
a účinky na teplotu bazénu se takřka nemění.
Solární zařízení zvyšuje základní teplotu
ve stejném poměru jako u nedohřívaných
bazénů.
Zařízení se dimenzuje tak, aby konvenční
dohřev pracoval jen ve fázi vyhřívání až
po dosažení základní teploty. Je-li dosaženo
požadované teploty, solární zařízení zajišťuje,
aby se požadovaná teplota udržela.
U dohřívaných bazénů lze určit potřebnou
kolektorovou plochu tím, že se kotlové zařízení
při slunečném počasí na 48 hodin vypne
a přesně se změří pokles teploty. Měření by
se mělo pro jistotu provést dvakrát. Postup
pro stanovení kolektorové plochy je analogický
s postupem u krytých bazénů, který bude
popsán v dalším odstavci.

Obr. C.2.4-2 Zvýšení teploty v krytém bazénu

Obr. C.2.4-3 Koupaliště se základní teplotou

Typický průběh teploty vyhřívaného koupaliště (konvenčně plus solárně)

Přehled dimenzování
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Střední teplota bazénu (°C)

Průměrné zvýšení teploty (K)
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Poměr plochy absorbéru k ploše bazénu
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Solárně získané teplo
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Místo: Würzburg, plocha bazénu: 40 m2,
Hloubka: 1,5 m, poloha: chráněná a v noci zakrytá

U koupališť se zakrytím stačí dimenzovat plochu

U koupališť s konvenčně udržovanou základní teplotou

absorbéru na max. 50 procent plochy bazénu.

lze teplotu vody zvýšit pomocí solárně získaného tepla.
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Kryté bazény
Kryté bazény mají obvykle vyšší cílovou
teplotu než koupaliště a provozují se
celoročně. Pokud je po celý rok požadována
konstantní teplota v bazénu, musí se kryté
bazény ohřívat bivalentně. Aby se zabránilo
chybnému dimenzování, musí se změřit
energetická potřeba bazénu.
K tomu se na dobu 48 hodin vypne dohřev
a změří se teplota na začátku a na konci
měření. Z teplotního rozdílu a objemu bazénu
lze vypočítat denní energetickou potřebu
bazénu. U novostaveb se musí provést
výpočet potřeby tepla pro bazén.

Příklad

Ve střední Evropě, během jednoho letního dne bez
zastínění dodá solární zařízení při způsobu provozu

Pro dimenzování této kombinace se ke kolektorové ploše na ohřev bazénové vody přičte
kolektorová plocha na ohřev pitné vody.
Vhodný zásobník se stanoví s ohledem na
celou kolektorovou plochu. Další kolektory
na podporu vytápění nejsou nutné.
Zařízení s krytým bazénem
Plocha kolektoru se vypočítá analogicky s postupem u koupališť (plocha kolektoru na ohřev
bazénové vody s připočtením plochy kolektoru
na ohřev pitné vody).
Bazén odebírá solárně připravenou energii
celoročně. Proto je dodatečně napojení
solárního zařízení do topného okruhu možné
jen tehdy, pokud se použijí stejná pravidla,
jaká platí pro solární podporu vytápění obecně
(viz kapitola C.2.2). Plocha se tedy vztaženo
na letní spotřebu minimálně zdvojnásobí.
Pokud se tento koeficient nedodrží, ohřívá
solární zařízení v přechodném období a v zimě
výhradně vodu v bazénu.

ohřev bazénové vody průměrné energetické
množství 4,5 kWh/m2 plochy absorbéru.
Plocha bazénu: 36 m2

Požadavky na tepelný výměník bazénu

Průměrná hloubka bazénu: 1,5 m
Objem bazénu: 54 m3
Teplotní ztráta během 48 hodin: 2 K
Energetická potřeba za den:
54 m3 . 1 K. 1,16 (kWh/K .m3) = 62,6 kWh
Plocha kolektoru:
62,6 kWh: 4,5 kWh/m2 = 13,9 m2
Upozornění

Při použití slané vody
v bazénu je třeba použít
vhodný výměník tepla
např. z titanu (běžné
nerezové neodolávají
slané vodě!)

Při prvním přiblížení (odhadu nákladů) lze
vycházet z průměrné teplotní ztráty 1 K/den.
Při průměrné hloubce bazénu 1,5 m to
znamená potřebu energie k udržení základní
teploty cca 1,74 kWh/(d . m2 plochy bazénu).
Na m2 plochy bazénu z toho vychází cca
0,4 m2 kolektorové plochy.

Upozornění

Dimenzování celého zařízení

Příklady kompletních
hydraulických schémat
s plány zapojení k těmto
typům zařízení najdete
v projekčních podkladech Viessmann.

Zařízení s koupalištěm (venkovní bazén)
Protože se bazény vyhřívají jen v létě, je
kolektorové zařízení v chladném ročním
období k dispozici pro podporu vytápění.
Vhodné jsou zde tedy zařízení ke kombinaci
ohřevu bazénové vody, ohřevu pitné vody
a podpory vytápění.

Tepelný výměník, který dopravuje solárně
získané teplo do bazénu, musí být odolný proti
bazénové vodě a vykazovat malou tlakovou
ztrátu i při vysokých objemových tocích.
Obvykle se používá trubkový tepelný
výměník, za jistých podmínek lze použít
i deskový výměník.
Kvůli nízké teplotě bazénu není teplotní rozdíl
mezi přitékající vodou bazénu a zpátečkou
kolektoru tak důležitý jako u ohřevu pitné vody
nebo solární podpory vytápění. Ta by však
neměla překročit 10 K až 15 K. Vztaženo
na instalovanou plochu kolektoru jsou ze
sortimentu firmy Viessmann v případě teplotního rozdílu 10 K k dispozici různé trubkové
výměníky tepla (viz obr. C.2.4-6).
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Obr. C.2.4-4 Systém koupaliště (venkovního bazénu) a solární podpora vytápění
Solární systém s letním ohřevem
koupaliště venkovního bazénu lze
v přechodném období a v zimě
využít pro podporu vytápění.

Obr. C.2.4-5 Systém krytý bazén a ohřev pitné vody
Solární systém s ohřevem krytého
bazénu využívá solárně získané
teplo i v přechodném období
a v zimě pro krytý bazén.

Obr. C.2.4-6 Viessmann tepelný výměník bazénu
Podle plochy kolektoru, kterou lze
připojit, poskytuje firma Viessmann

Vitotrans 200

vhodný tepelný výměník k bazénu.

Obj.č.
3003 453

3003 454

3003 455

3003 456

3003 457

28

42

70

116

163

Maximální velikost plochy
absorbéru v m2, kterou
lze připojit

C.2

Dimenzování

C.2.5  Solárně podporovaná výroba chladu   
      – chlazení
Ve zdejších zeměpisných šířkách se v létě
využívá teplo ke klimatizování budov (bydlení,
práce). Potřeba chlazení tedy existuje
v ročním období s vysokým solárním zářením.
Také potřebné použití energie k pokrytí
konstantních chladicích zatížení (např. výr.
střediska, servrovny, uskladnění potravin atd.)
se zvyšuje v letních měsících.
Kromě široce rozšířených kompresních
chladicích zařízení s elektrickým provozem
lze realizovat i zařízení s tepelně poháněnými
chladicími procesy. Na kapalná chladiva se
používají absorpční a adsorpční zařízení, na
chladivo vzduch sorpční zařízení s rotačními
výměníky tepla.
U tepelně poháněných chladicích zařízení je
vhodné zvážit využití solární techniky ke chlazení nebo klimatizaci, protože potřeba energie
se shoduje s nabídkou solárního záření.
V uplynulých letech se realizovala řada chladicích zařízení poháněných solárním teplem,
o kterých existují zčásti podrobně dokumentované zkušenosti z provozu a vědecké výzkumy. Solární klimatizace opustila pilotní fázi
a lze ji spolehlivě projektovat a používat pro
technické vybavení budov.

Obr. C.2.5–1 Solárně podporovaná
výroba chladu v budově Centra pro
životní prostředí v Leipzigu (SRN).

Na straně spotřeby se dimenzování
chladicího zařízení se solárním provozem
neliší od konvenčního zařízení. Nejdříve se
musí vždy stanovit chladicí výkon a zátěžový
profil budovy. Na základě toho se potom určí
výkon a druh chladicího zařízení.
Nejčastěji se při výrobě chladu používají
jednostupňová absorpční chladicí zařízení
(AKM) se solární podporou. Jsou na trhu
k dostání už v malých výkonech. Chladivem
je voda, sorbentem zpravidla bromid lithný.
Dvoustupňové stroje, které vykazují výrazně
vyšší výkonové číslo COP (coefficient of performance), nejsou kvůli vysokým teplotám pohonu vhodné pro provoz s běžnými kolektory.
Teploty pohonu leží podle výrobce a použití
i v případě jednostupňových strojů asi kolem
90 °C, potřebná teplota kolektoru tedy ještě
o něco výše. Proto jsou zde vhodné jedině vakuové trubicové kolektory – s plochými kolektory by bylo možné dosáhnout požadovaných
teplot jen s velmi špatnou účinností.

132/133

Kvůli vysokým teplotám se musí projektování
kolektorového pole velmi pečlivě sladit s výkonem a teplotním spádem chladicího zařízení.
Zařízení se musí projektovat pro provoz bez
stagnace, tzn. že AKM musí umět průběžně
odebírat solárně získané teplo. Akumulace
na "horké straně" je kvůli vysokým teplotám
možná jen velmi omezeně.

přednostně používat v projektech, u kterých
je možný monovalentní solární provoz.

Pro první odhad nákladů lze při COP absorpčního chladicího zařízení 0,7 předpokládat na
kW chladicího výkonu přibližně 3 m2 kolektorové plochy. Dimenzovaný výkon vakuových
trubicových kolektorů se při těchto provozních
teplotách předpokládá jen 500 W/m2. Pokud
to zařízení nedovolí, mělo by se od tepelného
výměníku v primárním okruhu upustit, teplonosné médium se vede přímo do absorbéru
v AKM.
Obecně by se mělo dosáhnout solárního
krytí > 50 procent. Chladicí proces se kvůli
solárnímu zařízení dimenzuje na velmi nízké
výstupní teploty, chladicí zařízení tedy pracuje
s v porovnání špatným COP. Toto se musí
zohlednit, když se má zařízení dohřívat:
pokud se zařízení dimenzuje s malým solárním krytím, přemění se tak na chlad hodně
konvenčně vyrobeného tepla, avšak s nízkou
efektivitou. Solární klimatizace by se měla

Na základě vysokých teplot

Obr. C.2.5-2 Teplotní úroveň absorpčních chladicích zařízení

pohonu u absorpčních chladicích
zařízení se v případě solární výroby chladu používají jen vakuové
trubicové kolektory.

Chladicí
věž

28 °C

Klimatizace

6 °C

12 °C

34 °C

AKM

90 °C

85 °C

Běžné teploty při provozu absorpčních chladicích zařízení (AKM) se solárním provozem.
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C.2.6  Vysokoteplotní aplikace
Jako teplo s vysokou teplotou se v případě
procesního tepla označuje teplotní úroveň,
které už nelze dosáhnout pomocí plochých
nebo vakuových trubicových kolektorů.

energie pomocí solárního tepla. Nejvíce
rozšířené jsou elektrárny využívající ke své
činnosti žlabů parabolického tvaru.
U tohoto typu elektrárny se paralelně k sobě
rozestaví parabolicky klenutá zrcadla a jedna
osa sleduje pohyb slunce. V ohniskové čáře
zrcadel běží vakuová trubice s trubkou absorbéru se selektivním povrstvením (receiver),
na kterou se koncentruje sluneční světlo více
než 80 násobně. Trubkou absorbéru protéká
termoolej, který se zahřívá až na teplotu
okolo 400 °C. Přes tepelný výměník se
tepelná energie předává do procesu parní
turbíny, při kterém se potom vyrábí elektrická
energie.

Výroba teplot > 100 °C pomocí solární energie
je vhodná jen tehdy, když se dopadající solární
záření koncentruje, hustota energie na absorbéru se tedy zvyšuje.
Velmi jednoduchými koncentrátory jsou takzvané solární vařiče s reflexními součástkami.
Zde se sluneční záření seskupuje v ohnisku
dutého zrcadla (parabolický reflektor), kde
záření ohřívá matný černý zásobník a jeho
objem. Kromě přípravy pokrmů se solární
vařiče používají také ke sterilizaci pitné vody.

Další techniky, které se prověřují, jsou kolektory na bázi lineární Fresnelovy čočky a varianty
elektrárny, takzvané solární věže.

Koncentrační kolektory potřebují přímé
sluneční záření, difúzní světlo se nemůže
na absorbér odrazit. Z tohoto důvodu se tato
technika využívá jen v oblastech s vysokým
podílem přímého záření.

Obr. C.2.6-1 Olympijský plamen

Vědecky zajímavé je využití koncentrujících
systémů ve velkých zařízeních k výrobě

zapalují na Olympijské hry paprsky
slunce pomocí parabolického
zrcadla.

Obr. C.2.6-6 Výroba energie pomocí solárního tepla

Vyvíječ páry
a přehřívač

Generátor
Elektrická
síť

Turbína

Přídavné
topení

Kondenzátor
V oblastech s vysokým podílem
solárního záření se k výrobě
energie stále více používají
solární tepelné elektrárny.

Topný okruh

Parní okruh

Chladicí
věž
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C.3

Kombinace s regenerativními zdroji energie

Obr. C.3-1 Rekreační areál s bazény
Cambomare, Kempten

Kombinace s regenerativními zdroji energie
Neustále roste potřeba systémů zásobování teplem, kde se na základě vývoje cen
upouští od použití oleje a plynu. Kotle na biomasu a tepelná čerpadla lze dobře
kombinovat se solárními zařízeními.

Aby se zajistilo spolehlivé zásobování, solární
zařízení se zpravidla kombinují s dalšími zdroji
tepla. Základní funkce solárního zařízení se při
různém kombinování nemění – pro optimalizaci celého zařízení ostatně existují značné
potenciály.
U moderních plynových a olejových kotlů
je výkon pro dohřev k dispozici kdykoliv
v dostatečné míře a s dobrými účinnostmi.
Ale i s kotli na biomasu a tepelnými čerpadly
se dá zajistit efektivní dohřev.
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C.3.1  Solární zařízení v kombinaci s kotli
      na biomasu
Kotle na dřevo nebo jiná tuhá paliva biogenního původu mají z hlediska konstrukce
velkou kostru, skládají se z poměrně velkého
množství kovu a obsahují hodně vody.
V topném provozu to není žádná nevýhoda,
při letním dohřívání teplé vody je však stupeň
využití ve srovnání například s kondenzačním
plynovým kotlem mnohem horší: kotel musí
vyhřát velmi mnoho oceli a vody, aby ohřál
poměrně malé množství pitné vody.
Kotle na biomasu se proto často kombinují se
zařízeními na solární podporu vytápění. To má
tu výhodu, že pracují v létě na základě dimen-

Pokud se tento zásobník ohřívá solárně,
snižuje se jeho kapacita, protože výchozí
teplota se na základě předběžného ohřevu
zvyšuje (v případě nezměněné maximální
teploty). Teplotní rozdíl se tedy zmenšuje
a tím i kapacita zásobníku – úplné vyhoření
kotle na dřevo už není možné.
Má-li se kotel kombinovat se solárním
zařízením, musí se přiměřeně zvětšit objem
zásobníku!
Obr. C.3.1-1 Vitoligno 100-S
zplyňovací kotel na kusové dřevo.

zování bez dohřevu. V přechodném období
se kotel při nižším požadavku tepla chová
podobně jako při ohřevu pitné vody, přípravu
tepla pak v podstatě přebírá solární zařízení.
U kotlů s automatickým plněním (peletkový
kotel) v rodinném domě je vhodné spojení
s kombinovaným zásobníkem. Dimenzuje se
podle postupu uvedeného v kapitole C.2.2.
Zařízení s ručním plněním vyžadují úplné
vyhoření a doplňují se akumulačním zásobníkem topné vody, jehož objem se dimenzuje
na bezporuchový provoz kotle na dřevo.
Určení objemu se přitom musí vztahovat
vždy na teplotní rozdíl mezi očekávanou
vstupní teplotou (voda zásobníku nemůže být
studenější) a maximální teplotou zásobníku
(voda zásobníku nesmí být víc horká). Zásobník se tedy dimenzuje tak, aby se při úplném
vyhoření dalo celé množství energie umístit
v akumulačním zásobníku topné vody. Postup
je stanoven v normě EN 303-5. Navíc je nutno
dbát aktuálního nařízení o ochraně před imisemi (v SRN např. spolkový zákon BlmschV).

Obr. C.3.1-2 Vitoligno 300-P
Kotel na dřevěné peletky.
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C.3.2  Solární zařízení v kombinaci               
      s tepelnými čerpadly

Upozornění

V technických
podkladech k tepelným
čerpadlům Viessmann
najdete podrobné
informace pro kombinaci
se solárními termickými
systémy

Informace

Tepelná čerpadla v kombinaci se solárními
zařízeními k ohřevu pitné vody

Tepelná čerpadla v kombinaci se
zařízeními na solární podporu vytápění

Energetická efektivita tepelných čerpadel
je tím lepší, čím menší je rozdíl mezi cílovou
teplotou a teplotou tepelného zdroje. Proto se
při ohřevu pitné vody udržuje výstupní teplota
prostřednictvím mimořádně velkých ploch
tepelných výměníků co možná nejnižší. Pro
bivalentní provoz solárního zařízení s tepelným
čerpadlem nabízí firma Viessmann speciální
zásobník.

Tepelná čerpadla často na základě tarifu
za proud podléhají určitým dobám odstavení
a potom se musí kombinovat s akumulačním
zásobníkem topné vody – ten se také nabízí
pro solární nabíjení. Protože doby odstavení
bývají vždy přes den, není možné zabránit
"konkurenci"– v předchozích časech nabíjení.
Tuto situaci lze z hlediska regulační techniky
částečně řešit, nelze jí však zabránit.

Interní mimořádně velký tepelný výměník
je k dispozici výhradně pro tepelné čerpadlo,
solární zařízení nabíjí zásobník přes externí
výměník tepla.

Objem zásobníku určuje minimum tepelné
kapacity, které je potřeba pro překlenutí dob
odstavení. Na tento akumulační zásobník
topné vody lze připojit vhodnou kolektorovou
plochu. Pokud se má dosáhnout vyššího krytí,
může se akumulační zásobník topné vody
zvětšit. V tomto případě se musí část zásobníku, která je potřebná k překlenutí dob odstavení, poskytnout tepelnému čerpadlu. Tato
část zásobníku musí být oddělená po stránce
hydrauliky a regulační techniky.

Obr. C.3.2-1 Zásobník tepelného čerpadla Viessmann

Zajímavou variantou
je použití speciálního
zásobníku Vitocal 160-A
s funkcí tep. čerpadla
vzduch/TV, s objemem
285 l, solární spirálou
pro 2 ks (4,6 m2) plochého nebo 1 ks (3 m2) vakuovaného trubicového
kolektoru. Tento zásobník lze využít i k větrání/
chlazení místnosti. Bližší
informace na
www.viessmann.cz
>produkty.

Pokud není pro provoz tepelného čerpadla
bezpodmínečně nutný akumulační zásobník
topné vody, dimenzuje se akumulační zásobník pro solární zařízení stejným způsobem jako
v případě kombinací s kotlovými zařízeními.

Obr. C.3.2-2 Vitocal 160-A

Zásobníkový ohřívač vody Vitocell
100-V (typ CVW) se sadou solárního
výměníku

Tepelné čerpadlo 160-A, typ WWKS,
vzduch/TV s funkcí ohřevu zásobníku
pomocí solárního systému.
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C.4

Simulace zařízení s programem ESOP

Simulace zařízení s programem ESOP
Simulace je výpočet pomocí počítačového modelu – výsledek poskytuje poznatky
pro reálný systém.

Simulace se provádějí tehdy, pokud by běžné
ruční výpočetní metody byly příliš nákladné
nebo by přinesly nedostatečné výsledky.
To je často případ při dynamickém chování
systému, tzn. když je systém ve vymezeném
časovém rámci vystaven neustálým změnám.
Simulační programy pro solární termická
zařízení poskytují možnost napodobit a analyzovat tato zařízení na počítači. Pro tento záměr
se parametry (charakteristické hodnoty)
modelu, který je uložen v simulačním programu,
přizpůsobují plánovanému modelu.

Kvůli rozličným časově závislým vzájemným
působením u solárních zařízení, která se
vyskytují jak denně, tak sezónně, jsou pro co
nejpřesnější posouzení zapotřebí dynamické
simulační modely.
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Základ programové struktury
Simulační model potřebuje na jedné straně
vstupní veličiny, jako např. údaje o počasí
nebo zátěžové profily, na straně druhé se
musí na základě zadaných parametrů vymezit
jednotlivé komponenty systému, jako např.
sluneční kolektor, zásobník tepla nebo tepelný
výměník. Jako výstupní veličiny poskytují
simulační programy určité hodnoty, jako např.
míru solárního krytí nebo roční solární zisk.

Obr. C.4-1 Diagram toku informací pro simulaci

Vstupní veličiny
např. údaje o počasí, zátěžové profily

Parametrizování
např. údaje o kolektorech, zásobníky atd.

Simulační model

Výstupní veličiny
např. míra solárního krytí, solární zisk, úspora plynu/oleje

Vstupní veličiny
Důležitými vstupními veličinami pro dynamický simulační program jsou meteorologická
data pro plánované umístění zařízení.
Velmi rozšířené jsou takzvané zkušební
referenční roky, které v Německu nabízí
Německá meteorologická služba (DWD).
DWD rozdělila Spolkovou republiku na
15 klimatických pásem a pro každé z těchto
klimatických pásem sestavila typická meteorologická data, jako je intenzita slunečního
záření, teplota vzduchu, relativní vlhkost nebo
rychlost větru. V ČR je možné tyto informace
získat u českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Mimoto poskytují simulační programy
možnost načítat záznamy jako např. spotřebu
teplé vody za časovou jednotku nebo údaje
o tepelném zatížení a ty v rámci simulace
zpracovat.
Do simulačního programu ESOP firmy
Viessmann jsou integrovány údaje o počasí
(nově také pro vybraná města v ČR). ESOP
má dynamický simulační model, ve kterém se
na základě numerických výpočetních metod
vypočítá časově závislé tepelné a energetické
chování jednotlivých komponentů v celém
systému a sestaví se bilance energetických
toků.
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Obr. C.4-2 ESOP: Solární zařízení k přípravě teplé vody

Parametrizování modelu
Hlavní práce při sestavení simulace zařízení
spočívá v parametrizování modelu na
požadovanou koncepci zařízení, tzn. v zadání
charakteristických hodnot komponentů
(např. účinnosti nebo ztrátové koeficienty)
a ve spojení komponentů do jednoho systému. V programu ESOP jsou uložena běžná
schémata zařízení na ohřev pitné vody
a solární podporu vytápění, obě i v kombinaci
s ohřevem bazénové vody (pozn.: některé
funkce jsou v registrované verzi).

Obr. C.4-3 ESOP: Zadání dialogu kolektory                    

Obr. C.4-4 ESOP: Definice tepelné zátěže

Parametry systémových komponentů
Viessmann jako jsou kolektory, zásobníky
nebo kotle lze v programu ESOP zadávat
jednoduše a pohodlně. Kliknutím na příslušné
komponenty se dostaneme do nabídky.

Také pro zadání tepelné zátěže jsou již uloženy
předem definované profily, takže lze parametrizování provést poměrně jednoduše. Tyto
profily dovolují zohlednit např. denní a týdenní
zatížení a sezónní kolísání nebo doby dovolených.
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Obr. C.4-5 ESOP: Vyjádření výsledku

Výstupní veličiny
Výstupy z programu ESOP jsou přehledné
a zobrazují všechny potřebné informace jako
konfiguraci systému (komponenty), dále hodnoty: solární krytí, výnos kolektorů a úspory
energií.

Oblasti použití
ESOP je vhodný zvláště pro podporu návrhu
a optimalizaci solárních termických systémů.
Také proto je vhodný jako podpora v prodejním
procesu – díky němu lze přehledně a přesně
deklarovat hodnoty pro daný systém (např.
formou přílohy k nabídce).

Hranice simulace
Upozornění

Pro simulační výpočty jsou důležité určité
zkušenosti. Případné chyby při zadání
parametrů mohou simulaci hrubě zfalšovat
– proto se vždy doporučuje kontrola
správnosti.
Zásadně je dobrým ukazatelem pro kontrolu
správnosti specifický energetický zisk
kolektoru (viz kapitola A.2.4).

Tato hodnota by měla pro zařízení k ohřevu
pitné vody pomocí plochých kolektorů ležet
mezi 300 kWh/(m2 . a) a 500 kWh/(m2 . a).
Dodatečně lze ze zkušeností se zařízeními,
která se už zrealizovala, vymezit vlastní
charakteristické hodnoty a ty na základě
simulačních výpočtů zkontrolovat.
Kromě toho je nutno respektovat, že simulace
představuje vždy fiktivní chování zařízení na
bázi umělých údajů o počasí na celý rok.
U reálného zařízení se mohou na základě
skutečných povětrnostních podmínek a skutečného chování uživatele objevit výrazné
sezónní výkyvy. Jednotlivé měsíce, týdny
nebo dny se mohou od simulace výrazně lišit,
aniž by u ročního energetického zisku došlo
k odchylkám mezi simulovaným a reálným
zařízením, které by stály za zmínku.

Simulace dovoluje jen
energetické hodnocení
systému. Výsledek
simulace a grafické
vyjádření nenahrazují ani
montážní schéma ani
prováděcí projekt.

Info

Program ESOP je na
bázi profesionálního programu T*Sol Valentine
a jeho výsledky simulace jsou např. v SRN
akceptovány pro podávání a získávání dotace (BAFA).
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D Solární regulace
Solární regulace přebírá energetický management a zajišťuje, aby se efektivně
využívalo teplo ze slunce.

Viessmann poskytuje s programem regulací
Vitosolic vhodný přístroj pro splnění každého
požadavku. Vitosolic slouží k tomu, aby
se teplo získané slunečními kolektory co
nejefektivněji využilo k ohřevu pitné nebo
bazénové vody nebo pro podporu vytápění.

Regulace přitom komunikuje s regulací
kotlového okruhu a vypne kotel, jakmile
je k dispozici dostatek slunečního záření.
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Funkce solární regulace

Obr. D.1-1 Viessmann
solární regulace Vitosolic

Funkce solární regulace
Termická solární zařízení se řídí solární regulací. Požadavky, které má regulace
splňovat, mohou být velmi rozdílné – jsou závislé na druhu zařízení a požadovaných
funkcích.

V dalším textu se popisují základní funkce
a možné přídavné funkce solárních regulací.
Solární regulace Vitosolic pokrývají všechna
běžná použití.
Konkrétní nastavení regulací vztahující se
k zařízení je nutno vyhledat v příslušných
technických podkladech.
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D.1.1  Základní funkce

Regulace teplotního rozdílu
V případě regulace teplotního rozdílu se měří
dvě teploty a stanoví se rozdíl, který z toho
vychází.
Solární regulace spolu srovnává ve většině
zařízení teplotu kolektoru a zásobníku – k tomu
používá regulace naměřené hodnoty z teplotních čidel, která jsou umístěna na kolektoru
a na zásobníkovém ohřívači vody. Čerpadlo
solárního okruhu se zapne, jakmile teplotní
rozdíl mezi kolektorem a zásobníkem překročil
předem nastavenou hodnotu (zapínací teplotní
rozdíl). Teplonosné médium pak dopravuje
teplo z kolektoru k zásobníkovému ohřívači
vody. Podkročí-li se druhý menší teplotní
rozdíl, čerpadlo solárního okruhu se vypne
(vypínací teplotní rozdíl). Rozdíl mezi zapínacím
a vypínacím teplotním rozdílem se nazývá
hystereze.

začínající přepravě tepla z kolektoru zase hned
vypnout, když se studené tepelné médium
z potrubí dostane k čidlu kolektoru.
U běžných solárních zařízení s interními
výměníky tepla v solárním zásobníku se
osvědčila zapínací hodnota 8 K a vypínací
hodnota 4 K kolektorové teploty nad teplotou
zásobníku, jestliže se správně změří teplota
teplonosného média (viz obr. D.1.1-2).
Pro přesnosti měření se u těchto hodnot
poskytuje jistá tolerance. U velmi dlouhých
potrubí (cca > 30 m) by se měly obě hodnoty
zvednout o 1 K na 10 m.
U zařízení s externími výměníky tepla se
musí vypočítat zapínací a vypínací hodnoty
pro primární a sekundární okruh na základě
délek potrubí a zvoleného teplotního rozdílu
na tepelném výměníku. Napojení a odpojení
sekundárního okruhu probíhá v případě o něco
menších teplotních rozdílů.

Bod zapnutí pro čerpadlo solárního okruhu se
musí zvolit tak, aby se vyplatila přeprava tepla
z kolektoru k zásobníku, tepelný výměník
má tedy k dispozici dostatečně velký teplotní
rozdíl mezi teplonosným médiem a vodou
zásobníku. Kromě toho nesmí systém při

Solární regulace slouží k efektivní
přepravě tepla. Jen pokud se to
vyplatí, přesune se teplo
z kolektoru do zásobníku.
Obr. D.1.1-1 Princip solární regulace

1. Ohřev kolektoru

2. Ohřev zásobníku

3. Uložení tepla

D.1

Funkce solárního regulátoru

Obr. D.1.1-2 Poloha čidla kolektoru
Nastavení polohy teplotních čidel
v ponorných objímkách zajišťuje
optimální naměřené hodnoty pro
solární regulaci.

Upozornění

Opatření k ochraně čidla
a solární regulace před
přepětím jsou popsána
v kapitole B.1.6.4.

Omezení maximální teploty

Poloha čidel

Dodatečně se dá každé solární nabíjení
omezit na nastavitelnou maximální teplotu. Nenahrazuje se tím případně potřebné
bezpečnostní omezení teploty k zamezení
tvorby páry v zásobníku.

Měření je přesné, pokud se teplota měří
přímo v teplonosném médiu, pracuje se
tedy s ponornými jímkami. Pro veškeré
zásobníky Viessmann a kolektory jsou ponorné jímky standardem.

Teplotní čidlo
Upozornění

Přesné pozice čidel
v solárním okruhu jsou
popsány v montážních
návodech Viessmann,
také na
www.viessmann.cz

Protože se v solárním zařízení vyskytují
podstatně vyšší teploty než v běžném topném
zařízení, musí být teplotní čidlo na kolektoru
mimořádně odolné proti teplotě. Čidlo musí
být navíc vybaveno kabelem, který je odolný
proti vysokým teplotám a povětrnostním
vlivům.
Ostatní požadavky na senzoriku se neliší
od vlastností výkonů běžných kvalitních
regulátorů topení.

U plochých kolektorů Vitosol s absorbéry
meandrovitého tvaru se musí ponorná jímka
umístit na straně kolektoru, na které je na
sběrném potrubí přiletována trubka absorbéru
(na této straně kolektoru je u kolektorů
Viessmann umístěn výrobní štítek). Tak může
čidlo kolektoru velmi rychle rozeznat zvýšení
teploty v absorbéru.
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D.1.2  Přídavné funkce

Opakované měření teplotního
rozdílu a přednost zásobníku
V solárních systémech s několika zásobníky
nebo spotřebiči je potřeba vzájemně kombinovat různá měření teplotních rozdílů. Přitom
lze na základě požadavku volit různé regulační
strategie.
Regulace podle přednosti (priority)
U přednostního spínání se v případě solárního
nabíjení upřednostňuje zásobník. Když se tedy
nabíjejí dva spotřebiče – například zásobníkový ohřívač vody a bazén bez konvenčního
dohřevu – zařízení se u této koncepce reguluje
tak, že se upřednostní solární ohřev pitné
vody. Teprve když zásobník dosáhl své cílové
teploty, může solární zařízení ohřívat bazén
(viz obr. D.1.2-1).

Obr. D.1.2-1 Přednostní spínání
T1

T1 Čidlo kolektoru
T2 Čidlo zásobníku
T3 Čidlo bazénu
P1 P2 Čerpadla solárního okruhu

Nastavením regulátoru se tedy stanoví,
aby solární zařízení přednostně ohřálo zásobníkový ohřívač vody. Přitom se počítá s tím, že
solární zařízení pracuje s o něco horší
účinností, protože neohřívá přednostně
studenější vodu v bazénu.
Regulace podle efektivity
Má-li zařízení pracovat co nejefektivněji, musí
pracovat v oblasti co nejlepší účinnosti. Pro
zařízení se dvěma zásobníky, které se po celý
rok dohřívají, musí tedy regulace zajistit, aby
se zásobník dobíjel aktuálně nižší teplotou
(viz obr. D.1.2-2).

P1

P2

T3
T2

Přednost pro ohřev pitné vody: P1 běží, když je T1 větší než T2. P2 běží teprve, když T2 dosáhlo cílové
teploty a T1 je větší než T3. (Je nutno příhlédnout k potřebnému teplotnímu rozdílu).

Obr. D.1.2-2 Regulace podle efektivity

T1

Tato koncepce regulace se používá například,
když má solární zařízení zásobovat dva
spotřebitele (bytové jednotky).

T1 Čidlo kolektoru
T2 T3 Čidlo zásobníku
P1 P2 Čerpadla solárního
okruhu

P1

T3

P2

T2

Regulace podle efektivity: P1 běží, když je T1 větší než T2 a T2 je menší než T3. P2 běží, když je T1 větší
než T3 a T3 je menší než T2. (Je nutno příhlédnout k potřebnému teplotnímu rozdílu).
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Obr. D.1.2-3 Regulace s obtokovým čerpadlem

Regulace s obtokovým čerpadlem
Obtokové čerpadlo může zlepšit chování
solárního zařízení při spuštění, např. v případě
velmi dlouhých přívodních potrubí k zásobníku nebo v případě vakuových trubicových
kolektorů na plochých střechách montovaných
naležato.

T1

P1

T1 Čidlo kolektoru
T2 Čidlo obtoku
P2

T2

T3 Čidlo zásobníku

P1 Obtokové čerpadlo
T3

P2 Čerpadlo solárního okruhu

Regulace s obtokovým čerpadlem: P1 běží, když je T1 větší než T3. P2 běží teprve, když je T2 větší než T3.
(Je nutno příhlédnout k potřebnému teplotnímu rozdílu).

Solární regulace zachycuje prostřednictvím
čidla kolektoru kolektorovou teplotu. Při
překročení nastaveného teplotního rozdílu
k čidlu teploty zásobníku se zapne obtokové
čerpadlo. To zajišťuje, aby solárně ohřáté
teplonosné médium nejdříve ohřívalo jen potrubí. Pokud se potom překročí předem nastavený teplotní rozdíl mezi čidlem obtoku
a čidlem teploty zásobníku, čerpadlo solárního
okruhu se zapne a obtokové čerpadlo se
vypne. Tím se zamezí tomu, aby zásobník
(v případě provozu s internými výměníky
tepla) při začínajícím nabíjení vychladl.
Regulace s čidlem záření
Z hlediska hydraulického principu se tato
koncepce podobá regulaci s obtokovým
čerpadlem, obtokový provoz však nespouští
rozdílová teplota, ale měření záření.

Obr. D.1.2-4 Regulace s čidlem záření

SF

Solární regulace zachycuje záření přes solární
buňku. Při překročení nastavitelného prahu
záření se zapne obtokové čerpadlo. Jako vhodná hodnota se u běžných použití osvědčilo
200 W/m2.
P1

T1 Čidlo obtoku
T2 Čidlo zásobníku
P2

T1

SF Čidlo záření

P1 Obtokové čerpadlo
T2

P2 Čerpadlo solárního okruhu

Regulace s čidlem záření: P1 běží, když záření překročí minimální hodnotu. P2 běží teprve,
když je T1 větší než T2. (Přitom je nutno příhlédnout k potřebnému teplotnímu rozdílu).

Tento druh bypassového zapojení je vhodný
zejména tehdy, když není možné provádět
průběžně přesné měření teploty v kolektoru,
například na základě krátkých dílčích zastínění
(komíny apod.).
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Potlačení dohřevu

Dohřev v rámci udržení hygieny pitné vody

Ke zvýšení efektivity solárního zařízení lze
běžný dohřev bivalentního zásobníkového
ohřívače vody oddalovat tak dlouho, dokud
se už nedodává žádné solární teplo (čerpadlo
solárního okruhu vypnuto). Tato funkce se
využívá ve spolupráci s regulacemi Vitotronic
nebo např. WPR 300 (u tepelných čerpadel).
Aktuální dodávaný sortiment firmy Viessmann
je vybaven potřebným softwarem, starší regulace lze vybavit dodatečně.

S ohledem na hygienu pitné vody je třeba celý
objem teplé pitné vody jednou denně ohřát na
60 °C. To se týká také spodní části bivalentního zásobníkového ohřívače nebo použitých
předřazených zásobníků.

Na regulátoru topení se jako obvykle nastaví
teplota dohřevu pro teplou vodu. Dále se
nastaví minimální teplota. Když je aktivováno potlačení dohřevu a zásobník se nabíjejí
solárně, připustí kotlová regulace podkročení
teploty teplé vody až po nastavenou minimální
teplotu. Kotel ohřívá zásobníkový ohřívač
vody teprve tehdy (zatímco čerpadlo solárního
okruhu běží), když se tato minimální hodnota
podkročí.

U této tepelné dezinfekce musí existovat
možnost vést potřebné teplo přes dohřívací
výměník tepla do celého objemu zásobníku. Polohování čidel musí zabezpečit, aby
skutečně celý objem teplé pitné vody dosáhl
požadované teploty.

Optimalizace tepelné dezinfekce
Funkce regulací k optimalizaci tepelné
dezinfekce tuto dezinfekci zastaví, pokud se
teplá pitná voda v předřazeném zásobníku
popř. spodní části bivalentního zásobníkového
ohřívače vody během uplynulých 24 hodin
pomocí solárního zařízení na 60 °C již ohřála.
I tato funkce předpokládá, že je regulace
kotle vhodná pro komunikaci s regulací
Vitosolic.

Obr. D.1.2-D Regulace tepelné dezinfekce

1 Vitosolic

3 Zásobníkový ohřívač vody

2 Regulace kotle

4 Předřazený zásobník

1

U tepelné dezinfekce je výhodou dobrá spolupráce
solární regulace s kotlovou regulací. Pokud bylo
na čidle zásobníku v uplynulých 24 hodinách
překročeno 60 °C, zastaví to dohřev.

2

3

4
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Upozornění

Chladicí funkce
regulace doplňuje
opatření pro případ
stagnace, tato opatření
však nenahrazuje.
Podrobné informace
k tématu stagnace
najdete v kapitole B.3.5.

Funkce k zamezení stagnace

Funkce intervalu

K zamezení stagnace popř. snížení zatížení
způsobených stagnací lze aktivovat další
funkce. Ty však mají význam jedině u zařízení
s velmi vysokým krytím a zařízení k podpoře
vytápění, u kterých je nutno počítat s častými
stagnacemi.

Funkce intervalu se používá v zařízeních,
ve kterých se nedá ihned přesně stanovit
teplota absorbéru. To se může stát například
u ležatých vakuových trubicových kolektorů,
ve kterých není dostatečně velký tepelný
vztlak v trubici, který by zajistil, aby čidlo
kolektoru ihned zaregistrovalo zvýšení
teploty. V nastavitelných časových intervalech
se čerpadlo solárního okruhu na 30 sekund
zapne, aby se teplonosné médium z kolektoru
posunulo k poloze čidla. Funkce intervalu není
od 22:00 do 6:00 hodin aktivní.

Chladicí funkce
V normálním provozu se při dosažení
nastavené maximální teploty zásobníku
vypne čerpadlo solárního okruhu. Pokud
je aktivována chladicí funkce a teplota
kolektoru stoupne na nastavenou maximální
teplotu, čerpadlo se vypne, dokud se tato
maximální teplota kolektoru zase nepodkročí
o 5 K. Přitom se může teplota zásobníku
dále zvyšovat, ale jen do 95 °C. Velikost této
tepelné rezervy zásobníku se nastavuje přes
maximální teplotu zásobníku.
Funkce zpětného chlazení
Tato funkce je vhodná jen tehdy, když
je aktivována chladicí funkce. Při dosažení
nastavené maximální teploty zásobníku
zůstává čerpadlo solárního okruhu zapnuté,
aby se zabránilo přehřátí kolektoru. Večer běží
čerpadlo tak dlouho, dokud se zásobník přes
kolektor a potrubí znovu zpětně nevychladí
na maximální nastavenou teplotu zásobníku.
Tato funkce má u plochých kolektorů mnohem
větší účinek než u vakuových trubicových
kolektorů.

Příklad

Maximální teplota zásobníku je nastavena na 70 °C.
Při dosažení této teploty se čerpadlo solárního
okruhu nejdříve vypne. Kolektor se ohřeje až po
nastavenou maximální teplotu kolektoru 130 °C.
V případě chladicí funkce se čerpadlo solárního
okruhu zase zapne a běží, dokud teplota kolektoru
neklesne pod 125 °C nebo teplota zásobníku
nedosáhne 95 °C.
S funkcí zpětného chlazení běží čerpadlo solárního
okruhu večer tak dlouho, dokud se zásobník přes
kolektor zase zpětně nezchladil na 70 °C nebo
dokud se nedosáhne teploty zásobníku 95 °C
(bezpečnostní odpojení).

Funkce termostatu
Regulace Vitosolic 200 poskytuje navíc
různé funkce termostatu. K tomu se pomocí
přídavných čidel zachycují příslušné teploty
a při překročení nebo podkročení se zapne
výkonný prvek. Tak se může například od
určité teploty zásobníku připojit nabíjecí
čerpadlo pro bazén.
Pokyny k regulaci čerpadla solárního okruhu
řízené podle otáček najdete v kapitole B.3.1.3.
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Kontrola funkce a energetického zisku
Solární regulace nezajišťuje jen to, aby se efektivně využívalo sluneční teplo,
ale přebírá také důležité kontrolní funkce.

Jako u každé technické instalace nelze ani
v případě termického solárního zařízení zcela
vyloučit poruchy. U jiných zásobovacích zařízení
se výpadek za normálních okolností zpozoruje
rychle, v případě solárního zařízení však v tomto případě ohřev automaticky přebírá konvenční
kotel – technická porucha proto není vždy patrná. Z tohoto důvodu se musí do projektování
solárního zařízení zahrnout i aspekt kontroly
zařízení.
Solární zařízení se dá kontrolovat dvěma
různými způsoby: na základě kontroly funkce
nebo kontroly energetického zisku.

Pomocí kontroly funkce se dá zaznamenávat
funkce popř. chybná funkce celého zařízení
nebo jednotlivých komponentů. To se dá provést ručně nebo automaticky.
V případě kontroly energetického zisku se
naměřená množství tepla za časovou jednotku
srovnávají se stanovenými nebo vypočítanými
požadovanými hodnotami. I kontrolu energetického zisku lze provést ručně nebo automaticky.
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D.2.1  Kontrola funkce
Moderní solární regulace nezajišťují jen
provoz zařízení dle určení, poskytují navíc
i kontrolu nejdůležitějších funkcí zařízení.

Samočinná kontrola regulace
Solární regulace se skládá z různých modulů,
na jejichž funkčnost a souhru dohlíží regulace
sama. Má-li jeden z nich výpadek, generuje se
hlášení poruchy nebo se spustí alarm.

Obr. D.2.1-1 Nechráněné kabely čidel
V praxi se bohužel na nechráněných
kabelech čidel často setkáváme se
stopami po kousání a klování.

Kontrola kabelů čidel
Funkční regulace ihned zaregistruje poruchu v kabelu čidla. Jestliže například nějaké
nechráněné čidlo na kolektoru naruší hlodavec
nebo pták, může přitom dojít ke zkratu nebo
rozpojení.
Pro regulaci to znamená elektrický odpor
buď k 0 nebo k nekonečnu nebo – v "logice"
měření teploty – teplota "nekonečně" horká
nebo studená.
V regulaci jsou uloženy mezní hodnoty
pro teploty, které zahrnují obvykle očekávaný
rozsah teploty solárního zařízení. Pokud se
tento rozsah nedodrží, regulace ohlásí chybu.

Kontrolování teplot
Na regulaci lze vymezit maximální teploty
pro zásobník a kolektor, od kterých regulace
podá hlášení poruchy. Před vymezením těchto
teplotních hodnot se musí s ohledem na dané
zařízení přesně vyzkoušet, jak vysoké musí
tyto hodnoty být, aby nedošlo ke klamavým
hlášením poruch.
Další možností kontroly funkce je kontrolování
teplotních rozdílů, zpravidla mezi kolektorem
a zásobníkem. Tento druh kontrolování je
založen na předpokladu, že kolektor v případě
řádného provozu, tzn. pokud zásobník ještě
nedosáhl své maximální teploty, nemá být
teplejší o například 30 K než zásobník
(hodnotu lze nastavit). Pomocí této automatické kontroly funkce se ukazují typické poruchy, které vedou k tomu, že se už neodvádí
více energie z kolektoru do zásobníku, ačkoliv

ten by ještě mohl energii přijmout:
• vadné čerpadlo solárního okruhu
• přerušená dodávka proudu k čerpadlu
• hydraulické problémy v kolektorovém okruhu (např. vzduch, netěsnosti, usazeniny)
• chybné umístění ventilů
• poruchové nebo velmi silně znečištěné
tepelné výměníky

D.2

Kontrola funkce a energetického zisku

Mimoto je možné, přestože je čerpadlo
solárního okruhu nečinné, zaznamenat
zvýšení teploty na kolektoru nebo pozitivní
teplotní rozdíl mezi studenějším zásobníkem
a teplejším kolektorem (např. v noci). To může
upozorňovat na chybnou funkci komponentů
zařízení, která vede ke gravitační cirkulaci,
tzn. že zásobník ohřívá kolektor na základě
gravitace.
Je však nutno respektovat, že například
vysoká noční spotřeba v parném létě může
vést ke skutečně krátkodobě využitelnému
teplotnímu rozdílu mezi studeným zásobníkem
a teplejším kolektorem (teplota okolního
prostředí). I silné výkyvy venkovní teploty
mohou případně vést k mylným hlášením
poruch. Proto se doporučuje informovat
provozovatele zařízení o možných chybných
hlášeních, aby se zabránilo nepotřebným
servisním zásahům.
Všechna hlášení poruch se dají vyčíst přímo
na regulaci. Navíc existuje možnost předat
hlášení poruchy například do řídicí techniky
budovy nebo přes internet.
Pomocí automatických funkčních kontrol
lze velmi spolehlivě kontrolovat aktuální provozní stavy a zaznamenávat mnoho chybných
funkcí. Automatizované kontrolování má však
své hranice: oblasti, ve kterých je příliš velké
nebezpečí chybných hlášení a provozní stavy
zařízení, která se nedají zobrazit, protože
neexistuje typický symbol pro zobrazení
funkční poruchy.

Příklad

Jestliže v případě silně zněčištěné nebo prasklé
tabule kolektoru nedojde k navýšení teploty, nemůže
regulace "vědět", jestli se vyskytla závada nebo se
jedná jen o období špatného počasí. V takovém
případě je přesná diagnóza spíš možná prostřednictvím měření nebo hodnocení energetického zisku.

D.2.2  Kontrola energetického zisku
Jednoduchá a účinná kontrola je srovnáním
reálné doby chodu čerpadla s očekávanými
hodnotami. Pro průměrné solární zařízení
se počítá s 1 500 – 1 800 hodinami za rok.
Přesnější hodnoty pro očekávanou dobu
chodu poskytuje roční simulace zařízení.
Tento srovnávací postup však v žádném
případě nepředstavuje měření energetického
zisku.
Měření výnosů
Dříve než lze změřit solární zisky, se musí
nejprve kriticky zhodnotit metoda měření,
aby nedošlo k chybnému zhodnocení zařízení.
Přitom se musí dávat pozor na to, že záznamy
o energetickém zisku prostřednictvím
solární regulace jsou často spíše odhady než
měření. Tak je například možné změřit
dobu, ve které čerpadlo dostává proud.
Promítnou-li se do hodnocení ještě
předpokládaná (ne změřená) průtočná
množství a teploty zásobníku a kolektoru,
tak se zde nejedná o měření energetického
zisku, ale o jeho odhad.
Pro měření energetického zisku se vyžaduje
správné stanovení objemového toku a měření
dvou teplot. Při měření v primárním okruhu
je nutno respektovat, že se liší viskozita a tepelná kapacita vody a směsí vody-glykolu.
Pokud se tedy do glykolového okruhu
zabuduje běžný počítač množství tepla
bez korekčních faktorů, nelze dodávané
množství tepla stanovit přesně, ale rovněž
jen odhadnout.
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Obr. D.2.2-1 Měření výnosů

1

Zásobníkový ohřívač vody

2

Předřazený zásobník

3

Solární akumulační zásobník na topnou vodu

1

2

3

A

A Měření v sekundárním okruhu za akumulačním zásobníkem

Měření v sekundárním okruhu před akumulačním zásobníkem

+ pro porovnání je možné přesné měření

+ pro srovnání je možné přesné měření

+ zohledňuje ztráty zásobníku, měří přesně

– nezohledňuje ztráty zásobníku

(využitelné) množství energie, předání solárním systémem

V zařízeních s externími výměníky tepla je
vždy vhodnější měření v sekundárním okruhu.
Tak lze dostatečně přesně změřit množství
tepla, které odevzdává solární zařízení do
zásobníku. Pokud se mají navíc zohlednit
akumulační ztráty, tzn. že se má spočítat
jen množství tepla, které se odevzdává do
systému jako užitné, je k tomu důležitý měřicí
bod za akumulačním zásobníkem.
V praxi je však nutné upozornit na to, že
pouhé měření množství tepla – nezáleží,
na kterém místě měření probíhá – není
vůči nájemníkům z právního hlediska vhodné
pro spolehlivé vyúčtování solárně vyrobeného
tepla. Příšlušná jurisdikce a popis vhodných
metod vyúčtování se v současné době
dávají do pohybu. Přeje-li si investor možnost
vyúčtování solárně vyrobeného tepla,
doporučuje se vyžádat si aktuální informace
u oborových svazů bytového hospodářství.

B

C

C

Měření v primárním okruhu
– velmi nepřesné
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Manuální hodnocení energetického zisku

Hodnocení dlouhodobých měření

Změřený energetický zisk podává dostatečnou
výpověď o řádné funkci zařízení jen tehdy,
když se srovná s referenční veličinou, tedy
požadovaným energetickým ziskem. Tato
referenční hodnota se dá vyčíst buď ze simulace, nebo se dá vypočítat z dat naměřených
na místě, kde je zařízení umístěno. U obou
postupů nelze zabránit jistým nepřesnostem.
Z tohoto důvodu se musí do měření a rozdílů mezi
simulovanými a skutečnými povětrnostními
podmínkami do hodnocení zahrnout vysoká
tolerance. Směrnice VDI 2169, která vyšla
v roce 2009 k tématu kontrola výtěžku, tyto
tolerance specifikuje.

Pokud se po delší období vzájemně srovnávají
ročně naměřené výtěžky, není nutné věnovat
příliš pozornosti přesnosti měření a neoptimálním měřicím bodům, jestliže se jedná
pouze o kontrolu funkcí zařízení. Pokud leží
výsledky měření v oblasti kolísání maximálně
kolem 20 procent, dá se předpokládat řádná
funkce zařízení.

Základem hodnocení výtěžku prostřednictvím
simulovaných údajů o počasí musí být vždy
celý rok. Hodnocení kratších období je možné
jen s naměřenými údaji o počasí, které se do
simulace promítnou.

Manuální hodnocení výtěžků, jak je zde
popsáno, nemohou nahradit automatické
funkční kontroly, protože defekt se dá poznat
na základě vyčtených naměřených hodnot
vždy teprve zpětně, tedy po uplynutí delších
časových období bez energetického zisku.
Pokud jsou naměřené zisky jen sníženy,
dají se chybné funkce rozeznat jen přesnou
analýzou a na základě zkušeností.

Zacházení s údaji provozovatele

Příklad

Simulace pro jednoduché zařízení k ohřevu pitné
vody poskytuje na rok hodnotu 1 500 kWh „energie
solárního systému na teplé vodě“.
Pevné údaje o počasí z testovaného referenčního
roku (viz kapitola C.4), které jsou v programu
uloženy, se mohou lišit od skutečného počasí v roce,
který se má hodnotit, až o 30 procent.
Protože je u tohoto zařízení možné měření
energetického zisku v glykolovém okruhu, vychází
na základě přesností měření – i v případě použití
přizpůsobených měřičů tepla (korekční faktory)
– ještě dodatečné odchylky ve srovnatelných velikostech.
Kromě toho se u měření tepelného zisku v glykolovém okruhu nepřihlíží k akumulačním ztrátám,
ke kterým se však u simulačního výsledku
1 500 kWh za rok přihlíželo.
Naměřený roční energetický zisk například 1 400
kWh tedy není důvodem k tomu, aby se ze zásady
pochybovalo o řádné funkci zařízení.

Projektanti a instalační firmy jsou často
konfrontováni s údaji, které stanovili provozovatelé zařízení. Za tím často stojí požadavek
na provedení "analýzy" těchto údajů. Takové
záznamy jsou však téměř nepoužitelné, když
se "cosi kdesi" vyčte a zaznamená. Navíc jsou
tyto často absolutní hodnoty důležité jen
velmi zřídka.
Přesto je možné vyjádřit se k provoznímu
stavu zařízení na základě údajů zaznamenaných zákazníkem, jako jsou provozní hodiny,
stavy počítačů tepla nebo spotřeba elektrického proudu solárního zařízení, pokud se
tyto údaje vzájemně srovnají. Zákazník bude
spokojen, pokud tyto někdy velmi pečlivě
nashromážděné záznamy neodbydete jako
bezcenné, ale budete je – s výhradami
k přesnosti – interpretovat.
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Příklad

Srovnání simulovaných hodnot s naměřenými
hodnotami na příkladu doby chodu čerpadla
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V obrázku jsou znázorněny simulované doby chodu
čerpadla solárního okruhu, na spodní křivce jako
absolutní měsíční hodnoty, na horní křivce jako
kumulované hodnoty.

Požadovaná hodnota zařízení potom nevychází ze simulace prostřednictvím zkušebního
referenčního roku, ale pomocí aktuálních,
Spalte C
skutečně naměřených
Spalte D dat. To umožňuje
mnohem kratší hodnotící období.

Do horní křivky lze nyní doplnit provozní hodiny
naměřené v libovolných časech.
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Hodnoty naměřené zákazníkem

Naměřené hodnoty v podstatě následují simulované

Viessmann se podílí na vývoji optimalizace
takzvaného kontrolora vstupu/výstupu.
U tohoto postupu se potenciální energetický
zisk zařízení neustále srovnává se skutečným
ziskem. Základem toho jsou specifické
charakteristické hodnoty komponentů zařízení
a naměřená data týkající se spotřeby a počasí.
V případě nesprávných odchylek skutečné
hodnoty od požadované hodnoty se objeví
hlášení poruchy.

hodnoty, lze tedy vycházet z řádného provozu
zařízení.

Podobným způsobem se dá postupovat
i s nashromážděnými daty k odhadu nebo
měření množství tepla. Přitom je důležité,
aby se zákazníkovi vysvětlilo, že se nepočítají
absolutní hodnoty, ale průběh.

Automatické hodnocení energetického
zisku
Pokud se provozní stavy zařízení a údaje
o počasí zaznamenají na místě, dají se
vypracovat aktuální denní prognózy o energetickém zisku a srovnat se skutečným
dodaným množstvím tepla solárního zařízení.

Náklady na kontrolování funkcí a hodnocení energetického zisku
Čím přesněji má dopadnout měření energetického zisku zařízení a jeho hodnocení, tím
vyšší jsou ze zkušenosti i náklady. To samé
platí i pro kontrolu funkcí zařízení, které nelze
zaznamenat pomocí jednoduchých kontrolních
funkcí v regulátoru. Při rozhodování, který
nákladový rámec je pro kontrolování a hodnocení přiměřený, se můžeme orientovat podle
směrné hodnoty: Náklady by se měly pohybovat ve výši maximálně 5 procent nákladů na
zařízení – orientace podle tohoto "přibližného
pravidla" vede zpravidla k vyváženému
poměru mezi náklady na kontrolování a hodnotou takto "zabezpečeného" energetického
zisku.

160/161

E Provoz zařízení
Pro dlouhodobě bezpečný a efektivní provoz solárních termických zařízení nejsou
důležité jen technicky zralé komponenty a logické koncepce, vyžaduje se také
mimořádně pečlivé uvedení do provozu.

Životnost solárně termického zařízení závisí
na svědomitém chování k zařízení, které se
netýká pouze uvedení do provozu. Zahrnuje
kromě zaškolení zákazníka i inspekční a servisní práce.

a údržbě dávat pozor. Pro doplnění se
vysvětluje příležitostně se vyskytující fenomén tvorby kondenzátu v plochých kolektorech.

Tato kapitola popisuje přípravu a průběh uvedení do provozu, upozorňuje na důležité detaily
v praxi a ukazuje, na co se má při inspekci
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Uvedení do provozu a údržba
Kolektor vyrábí teplo, pokud na absorbér dopadá dostatek světla, a to nezávisle
na tom, zda je už celý systém připravený k provozu nebo ne.

Pokud se zařízení plní a kolektor se
nezakryje, začíná s ozářením výroba tepla
v celém primárním okruhu. Aby se zabránilo
nepotřebným tepelným zatížením, plní se
solární zařízení teprve tehdy, když je zabezpečen i odběr tepla. Uvedení solárního
zařízení do provozu na zkoušku není možné.
Rozhodující vliv na provozní chování zařízení
mají tlakové poměry v solárním okruhu.
Ať už se jedná o plnicí tlak, provozní tlak
zařízení nebo vstupní tlak membránové expanzní nádoby – teprve jejich správná souhra
umožňuje optimální provoz zařízení.
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E.1.1  Tlakové poměry v solárním zařízení

V rámci průzkumů stagnačního chování
solárních termických zařízení se ukázalo, že
tlakové poměry v solárním okruhu mají rozhodující vliv na efektivitu a dlouhou životnost
zařízení.
Pro dimenzování systému se stálým tlakem
a uvedení do provozu je u termických solárních zařízení nutno respektovat některé
zvláštnosti, které jsou vysvětleny dále.
Zařízení potřebuje v klidovém stavu (studený)
na nejvyšším bodě tlak 1 bar, aby se v provozu
na tomto bodě zabránilo podtlaku. Čerpadlo
solárního okruhu tlačí teplonosné médium
až k tomuto nejvyššímu bodu, potom "klesá"
přes výstup solárního okruhu zase směrem
k čerpadlu. Na teplonosné médium přitom
působí gravitace, takže tlak na nejvyšším
místě klesá. Protože je toto místo většinou
i nejteplejším bodem zařízení, mohlo by zde
na základě nízkého tlaku dojít k tvorbě páry.
Aby se čerpadlo chránilo před nadměrnou
teplotou v provozu nebo při stagnaci zařízení,
osvědčilo se nastavení polohy na vstupu
ve směru toku před membránovou expanzní nádobou. Při tomto umístění čerpadla
a expanzní nádoby se jedná o udržení
dodatečného a konečného tlaku – což vede

Obr. E.1.1-1 Tlak zařízení

k tomu, že provozní tlak čerpadla leží pod
klidovým tlakem zařízení. Aby se zabránilo kavitaci způsobené částečným vřením teplonosného média v čerpadle, nesmí se podkročit
minimální přívodní tlak na sacím hrdle.
Tento potřebný přívodní tlak je závislý na rozdílovém tlaku čerpadla, bodu varu a provozní
teplotě dopravovaného média. U běžných
solárních zařízení se statickým tlakem minimálně 0,5 bar a plnicím tlakem na nejvyšším
bodě 1 bar se tento problém nemusí řešit,
pokud se používají čerpadla solárního okruhu
Viessmann. U odlišných konstrukcí s klidovým
tlakem < 1,5 bar na sacím hrdle čerpadla se
doporučuje výpočet s ohledem na potřebný
minimální přívodní tlak.
Při výpočtu statického tlaku lze opomenout
rozdíly v hustotě mezi běžně prodejnými
teplonosnými médii a čistou vodou, dá se zde
předpokládat na jeden metr hodnota 0,1 bar.
S minimálním tlakem na nejvyšším bodě
zařízení a statickým tlakem lze součtem
vypočítat provozní tlak zařízení.

Tlak se kontroluje na manometru – přitom

Obr. E.1.1-2 Udržení dodatečného tlaku

V závislosti na statické výšce klesajícího

Čerpadlo se montuje ve směru toku před zpětný

potrubí (výstup) klesá tlak na výstupu

ventil a exp.nádobu, aby se chránilo před nadměrnou

kolektoru.

teplotou v případě stagnace.

E.1
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Obr. E.1.1-3 Tlakové poměry v solárním okruhu

1

Dokumentace tlakových podmínek
1

Tlak na nejvyšším
místě systému

2

Připočítaná hodnota na
1 m statické výšky

+ 0,1 bar / m

3

Provozní tlak
(Manometru)

_____ bar

Provozní tlak

_____ bar

Přirážka tlaku pro odvzdušnění

+ 0,1 bar

Plnící tlak

_____ bar

Provozní tlak

_____ bar

Odečet tlaku (k zatečení
kapaliny do expanzní nádoby)

– 0,3 bar

2

3

4

1 bar

4

Přirážka pro rozdíl (v m) mezi
+ 0,1 bar / m
manometrem a expanzní nádobou

5

Plnící tlak expanzní nádoby

_____ bar

5
3 Manometr
5 Membránová expanzní nádoba

Každé solární zařízení potřebuje
takový "tlakový profil", aby se
zabránilo chybám při dimenzování
a uvedení do provozu.

se musí dbát na to, že hlouběji položené díly
jsou vystaveny vyššímu tlaku. To je obzvlášť
důležité při stanovení plnícího tlaku expanzní
nádoby. Pokud se například manometr nachází
ve výšce očí a expanzní nádoba na podlaze,
vychází už tlakový rozdíl přibližně 0,15 bar.
Vstupní tlak expanzní nádoby vychází z provozního tlaku zařízení na místě připojení expanzní nádoby, po odečtení 0,3 bar na zásobu
kapaliny. Zásoba kapaliny je důležitá aby se na
základě vychlazení (např. zima) vyrovnala ztráta objemu vůči plnicí teplotě.
S hodnotou 0,3 bar je u běžných zařízení

zaručeno, že se při plnění zařízení do expanzní
nádoby tlačí potřebné množství kapaliny
(4 procenta objemu zařízení, minimálně
však 3 l).
Aby se v prvních týdnech provozu vyrovnalo
odplynění média (pokles tlaku na základě
odvzdušnění), doporučuje se pomocná tlaková
rezerva cca 0,1 bar. Plnicí tlak při uvedení do
provozu tedy leží o tento 0,1 bar nad provozním tlakem zařízení.
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E.1.2  Příprava uvedení do provozu

Minimální požadavky na protokol
o uvedení do provozu

Zamezení nechtěného ohřevu kolektorů
během uvedení do provozu

Každé uvedení do provozu se musí zaprotokolovat. Protokol o uvedení do provozu
je nedílnou součástí dokumentace zařízení
a předpokladem řádného předání provozovateli. Přitom se musí přihlížet k tomu, že poskytovatelé dopravovaných médií někdy vyžadují
speciální protokoly.

Jako u každého uvedení technického zařízení
do provozu nelze ani u termického solárního
zařízení nikdy přesně vypočítat, jak dlouho
bude trvat. Už často se ukázalo jako chyba,
když se začíná s uvedením do provozu před
východem slunce, aby se pracovní postupy ukončily včas před dopadem prvního
slunečního záření na kolektor. Pokud se nedal
proces ještě úplně dokončit, dříve než se
kolektor na základě záření ohřeje, musí se
uvedení do provozu často přerušit – což může
být v případě částečně naplněného zařízení
problém. Jako nejbezpečnější postup se proto
jeví zakrytí kolektorů.

Nezávisle na výběru předem zadaného protokolu o uvedení do provozu nebo individuálním
vypracování musí být v každém protokolu
zdokumentovány tyto hodnoty (vysvětlení
jednotlivých pracovních postupů v těchto
částech):
• Vstupní plnící tlak exp. nádoby a provozní
tlak zařízení (při cca 20 °C)
• Výrobce a typ teplonosného média,
kontrolované hodnoty hustoty (nemrznoucí
kapalina) a hodnotu pH teplonosného
média po naplnění a odvzdušnění
• Nastavení regulace

Ploché kolektory Viessmann se dodávají s fólií
na skleněném krytu – proto je nejvhodnější
odstranit tuto fólii teprve po uvedení do provozu. Pro vakuové trubicové kolektory jsou k dostání krycí fólie.

Ať už se jedná o instalační firmu, provozovatele nebo projektanta zařízení: bez úplných údajů
k těmto bodům nemá protokol o uvedení do
provozu praktickou hodnotu a neměl by být
akceptován.

Obr. E.1.2-1 Kryt kolektoru
Aby se vyloučilo ohřátí kolektorů před nebo během
uvedení do provozu, dodávají se ploché kolektory
Viessmann s ochrannou fólií.

E.1

Uvedení do provozu a údržba

Přezkoušení a nastavení vstupního
tlaku expanzní nádoby
V kapitolách B.3.5.2 a E.1.1 byly výpočty objemu exp. nádoby a provozního tlaku zařízení už
podrobně popsány. I ten nejpečlivější výpočet
je však k ničemu, když už vypočítané hodnoty neodpovídají těm, které má dokončené
zařízení: často totiž "určuje" stav při dodání
expanzní nádoby provozní tlak zařízení. Prvním
opatřením při uvedení do provozu je proto
vždy přezkoušení vstupního plnícího tlaku
expanzní nádoby. Zkušenost ukazuje, že se
tento bod často opomíjí, a pokud je už zařízení
jednou naplněno, je potom dodatečná náprava
spojena s vyššími náklady.
V praxi se osvědčilo, že za provozní tlak
zařízení a tím pádem i vstupní tlak expanzní
nádoby zásadně odpovídá ten, kdo zařízení
uvádí do provozu – a ne ten, kdo expanzní
nádobu zabudoval. Při uvedení do provozu se
tedy ještě musí provést úplná kontrola správnosti všech údajů důležitých pro provozní tlak
zařízení (viz kapitola E.1.1).
Potom se vstupní tlak expanzní nádoby
přezkouší a v případě potřeby znovu nastaví.
Pokud se musí doplnit plyn, musí se k tomu
každopádně použít dusík. Tak se zamezí tomu,

Obr. E.1.2-2 Ruční manometr
Bez přezkoušení nastaveného tlaku
v expanzní nádobě manometrem se
uvedení do provozu nedá provést
správně.

aby do teplonosného média difundoval kyslík,
protože membrána v expanzní nádobě není
nikdy zcela plynotěsná. Kromě toho difunduje
dusík membránou pomaleji než kyslík, vstupní
tlak tedy zůstává déle stabilní.
Nastavený vstupní tlak se musí zaznamenat
v protokolu o uvedení do provozu a pro jistotu
i na exp. nádobě. V praxi se ukázalo jako velmi
rozumné použít při záznamu skutečně slova
"nastavený tlak v expanzní nádobě". Pokud se
na nádobě objeví jen upozornění v bar, mohl
by při inspekci nebo servisu padnout dotaz,
který tlak se teď vlastně myslí – zvláště tehdy,
když je záznam psaný ručně.
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E.1.3  Průběh uvedení do provozu

Tlaková zkouška
Před vypláchnutím a odvzdušněním se
musí zařízení přezkoušet na těsnost. To lze
samozřejmě provést jen bez záření na kolektor. Stačí k tomu půl hodiny, pokud teplonosné
médium neprodělá žádnou změnu teploty.
Dotaz na zkušební tlak často vyvolává diskuse.
Základní komponenty jsou zkoušeny patnáctinásobkem maximálního provozního tlaku.
Pokud by se tento způsob kontroly přenesl
na celé zařízení, musel by se pro tlakovou
zkoušku vymontovat pojistný ventil a jeho
přípojka uzavřít. Pokud by se v tomto případě
při tlakové zkoušce nedával pozor na denní
čas a kryt kolektoru, mohlo by dojít k riskantnímu zvýšení tlaku. Proto se většina výrobců
dohodla na tom, že je z konečného tlaku
zařízení dostačující zkušební tlak do 90 procent (= 80 procent reakčního tlaku pojistného
ventilu) - ovšem s výhradou, že se musí jednat
o dvouokruhový systém a u sekundárního
okruhu lze provést tlakovou zkoušku zvlášť
(viz Informační leták BDH, č. 34, 2008).

měsících kromě toho existuje nebezpečí škod
způsobených mrazem. Zkušené odborné provozovny proto mají kanystr s "proplachovacím
teplonosným médiem", který se dá k tomuto
účelu použít vícekrát. I tady je nutno dávat pozor na možnost smíchání teplonosných médií
(viz kapitola B.3.4).

Naplnění a odvzdušnění zařízení
K uvedení do provozu se musí zařízení pečlivě
odvzdušnit. Na tomto místě by se mělo ještě
upozornit na to, že odzvdušňovací zařízení na
střeše slouží výhradně jako pomoc při plnění
a ne k odplyňování během provozu (viz kapitola B.3.3 a C.1.2). To je nutno respektovat
zejména při uvedení do provozu.
Byla by nedbalost, kdyby se zařízení během
prvních dnů provozu provozovalo s otevřeným
odvdušňovákem. Zejména v první fázi provozu
je nebezpečí nechtěné stagnace relativně
vysoké – příčiny mohou být např. chyby při
nastavení, nedostatečný odběr tepla nebo
výpadek proudu způsobený jinými firmami.

Informace

Z praxe se ukázalo
vhodné, hlavně v zimních obdobích i kvůli
možnému přecházení ze
stavby na stavbu, udělat
první tlakovou zkoušku
vzduchem (pomocí
kompresoru), to také
zjednodušuje proces
opravy netěsnosti.

Propláchnutí zařízení
Solární zařízení se musí stejně řádně propláchnout jako každé jiné zařízení tepelné
techniky. Přitom se musí dávat pozor na
to, aby se dovnitř kolektoru nespláchly žádné
nečistoty. Kolektory se dodávají vyčištěné.
Zejména u svařených ocelových potrubí se
ukázalo jako výhodné, když se před připojením
ke kolektorům propláchnou. V tomto případě
se musí tlaková zkouška po připojení kolektorů
zopakovat. U pájených měděných potrubí
se proplachuje tak dlouho, dokud nejsou
odstraněné veškeré okuje. Okuje můžou
vhledem ke svému obsahu kyslíku zbytečně
rychle poškodit teplonosné médium.

Obr. E.1.3-1 Plnicí nádoba (stanice) s čerpadlem
Naplnění a odvzdušňování pomocí
otevřené plnicí nádoby a vysoce
výkonného čerpadla patří k vysoké
úrovni techniky. Naplnění a odvzdu-

Viessmann doporučuje propláchnutí zařízení
teplonosným médiem přes plnicí nádobu
(viz obr. E:1.3-1). V málo zařízeních je zaručeno,
že kapalina po vypláchnutí a tlakové zkoušce
zcela vyteče – existuje tedy nebezpečí, že
proplachovací tekutina zůstane v potrubním systému nebo v kolektoru. Pokud se
zařízení propláchne pouze vodou, může se
tím teplonosné médium rozředit a ztratit
své požadované vlastnosti. V kritických

šnění probíhají během jednoho pracovního postupu.

E.1

Uvedení do provozu a údržba

Pokud se zařízení uvede do pravidelného
provozu, musí se již předem úplně odvzdušnit. K vysoké úrovni techniky patří naplnění
a odvzdušnění pomocí otevřené plnicí nádoby
a výkonného čerpadla.
Naplnění a odvzdušnění se potom provádí
v jednom pracovním postupu. Pokud byly
na kolektorovém poli nebo na kolektorových
polích zabudovány ruční odvzdušňovače,
otevírají se při naplnění a zase zavírají, dokud
teplonosné médium nevytéká. U zařízení
s jedním kolektorovým polem lze všechny
další pracovní postupy vyřizovat z kotelny.

Odvzdušnění přes plnicí nádobu (stanici)
trvá minimálně 30 minut. Při odpovídající
zkušenosti je možné z konzistence teplonosného média (tvorba pěny, vzduchové bubliny)
odhadnout stav odvzdušnění celého zařízení.
V případě pochybnosti by se mělo proplachovat spíš o deset minut déle než příliš krátce.
Přitom se musí dávat pozor na správnou obsluhu ventilu na přítoku od zásobníku. Pomocí
ventilu se zamezí podtlaku v kolektoru a v následných potrubích, tzn. že na manometru musí
být pořád statický tlak.
Pokud se zařízení skládá z (přes vstupy)
uzavíratelných dílčích polí, mohou se pro
odvzdušnění otevírat jednotlivě. Přitom
je mimořádně důležité, aby se udržoval tlak
na přítoku nádrže, protože jinak se teplonosné
médium podtlakem zase odplyní do kolektorových polí uzavíratelných na straně vstupu
a kolektor se tak znovu zavzdušní.
Je-li odvzdušnění ukončeno, ventil na výstupu
se uzavře a zařízení se dostane na provozní
tlak. Doporučuje se, aby se zařízení při uvedení do provozu plnilo o něco vyšším tlakem
(o cca 0,1 bar více), protože při běžném provozu, tedy při zvýšení teploty se bude zařízení
zase odplyňovat a tlak bude přiměřeně klesat
(viz kapitola E.1.1).

Obr. E.1.3-2 Udržení tlaku při vyplachování

1

1

Manometr

2

Plnicí stanice s čerpadlem

3

Plnicí a vypouštěcí armatura

4

(součást plnicí armatury)

2
3

4

K zamezení podtlaku na výstupu kolektoru a následného potrubí se při vyplachování
a naplňování zaškrtí objemový tok na přítoku od zásobníku (4).

Aby se zejména u komplexnějších kolektorových polí nebo vedení potrubí odstranila přes
odvzdušňovač případná množství zbytkového
vzduchu, může se zařízení v prvních dnech
provozu nechat zaběhnout v ručním provozu
(pokud je možné vynaložit úsilí, kterého je
k tomu potřeba). To se doporučuje zejména
při uvedení do provozu v období, kdy je špatné
počasí: pokud se teplonosné médium po
uvedení do provozu delší dobu nepohybuje,
existuje riziko silného nahromadění vzduchu
na nejvyšších bodech zařízení, takže zařízení
nemůže naběhnout.
Po naplnění solárního okruhu se musí změřit
a zaprotokolovat základní parametry teplonosného média (nemrznoucí kapalina a hodnota pH) (viz kapitola E.1.4).
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Uvedení regulace do provozu

Obr. E.1.3-3 Uvedení regulace do provozu
Při uvedení regulace do provozu
se musí nastavit zapínací a vypínací

Po naplnění a odvzdušnění se může regulace
uvést do provozu. Zaprvé se zvolí příslušné
schéma zařízení a to se nastaví na regulaci.
Potom se u všech připojených komponentů
přezkouší funkce a zkontroluje se, zda jsou
nastaveny správné hodnoty čidel. Dále se
regulace parametrizuje, nastaví se tedy
zapínací a vypínací bod příslušných funkcí
regulace. Při uvedení do provozu se musí
tato nastavení zaprotokolovat.

body příslušných funkcí regulací.

Zaškolení provozovatele
Zaškolení provozovatele probíhá stejným
způsobem jako u jiných zařízení domovní
techniky a vhodně se zaprotokoluje. Neexistují sice žádné speciální předpisy pro solární
zařízení (kromě návodů na obsluhu), provozovatel by však měl být podrobně obeznámen
s možnostmi přezkoušení funkce zařízení.
Pokud běží zařízení v bivalentním systému bez
automatické kontroly funkce, může provozovatel sledovat případné výpadky jen "manuální"
kontrolou.

První inspekce

Převzetí zařízení

První inspekce po několika týdnech provozu
by měla být součástí poskytované služby
a měla by být zahrnuta v rozpočtu nabídky.
Pokud funguje zařízení na začátku bez
problémů, dá se vycházet ze správného
provozu a dlouhé doby funkce. Pokud první
inspekce odhalí problémy v provozu,
mohou se provést změny nebo úpravy,
aby se zabezpečila trvale bezpečná a efektivní
funkce zařízení.

Protože úplné uvedení do provozu může
proběhnout až tehdy, když je zajištěn odběr
tepla, mohou být důležitá zejména
u dlouhodobějších stavebních záměrů příp.
dílčích odběrů. Uvolnění plateb, které je
s převzetím spojeno, však nesmí vést k tomu, aby se zařízení ohrožovalo příliš častým
úplným uvedením do provozu.

Dobré zkušenosti s první inspekcí po uvedení
solárního zařízení do provozu vedly v SRN
k doporučení celé branži, které BDH pro své
členské podniky formulovalo v informačním
věstníku č. 34. Tak se lépe podaří zavést na
trhu tuto první inspekci, která je velmi důležitá
pro spolehlivý provoz zařízení: je součástí
"Služby pro solární zařízení" a nelze ji vynechat.

Pracovní postup jako je tlaková zkouška,
naplnění nebo stanovení parametrů regulace
lze provést, dokud zůstávají kolektory zakryty.
Na základě toho může dojít k (dílčímu) převzetí
zařízení. Doporučuje se, aby se to příslušně
dohodlo při uzavření smlouvy.

E.1
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Nach der Entlüftung muss der erforderliche Volumenstrom im Solarkreis eingestellt werden. Je nach Produkt bzw. System wird dabei die richtige Pumpenstufe oder die entsprechende Reglereinstellung gewählt (Herstellerangaben
beachten). Eine Einstellung des Volumenstroms über eine Durchﬂussbegrenúdržba
zung ist nicht empfehlenswert, denn sie führt zu unnötig hohem Strombedarf
für die Pumpe.

7. Inspektion und Wartung
Obr. E.1.3-4 Doporučení BDH pro rozsah inspekce

Zur langfristigen Erhaltung der Betriebssicherheit und des Wirkungsgrades der
thermischen Solaranlage sollte sie regelmäßig überprüft werden. Nach Intervall und Umfang wird dabei unterschieden in Inspektion (jährlich) und Wartung
(alle 3–5 Jahre). Der Abschluss eines Inspektions- und Wartungsvertrags ist
Informační list BDH č. 34 „Provozní bezfür alle thermischen Solaranlagen empfehlenswert.
Informationsblatt Nr. 34
pečnost solárních typických systémů“
obsahuje
mimo
jiné
praktické
doporučení
Zusätzlich wird empfohlen, nach den ersten Betriebswochen
eine erste
Betriebssicherheit
thermischer Solaranlagen
Inspektion
mit Kontrolle
wesentlicher
v nakládání
a zabezpečení
první
příp. opa- Funktionen der Anlage durchzuführen.
Diese
Nachkontrolle
kované
roční
inspekce. bzw. Erstinspektion sollte kalkulatorisch Bestandteil der
Für grundlegende und ergänzende Informationen beachten Sie bitte die BDHInfoblätter Nr. 17 „Thermische Solaranlagen“ Teil 1, 2 und 3, sowie die BDHInfoblätter Nr. 27 „Solare Heizungsunterstützung“ Teil 1 und 2.
Dieses BDH-Infoblatt legt den Schwerpunkt auf den Einfamilienhausbereich.

gesamten „Dienstleistung Solaranlage“ sein und kann ggf. im Angebot gesondert ausgewiesen werden.
1. Einleitung

Thermische Solaranlagen sind Bestandteil moderner Heiztechnik und reduzieren den Verbrauch von fossiler Energie. Das schützt die Umwelt und senkt
die Energiekosten. Der Trend geht dabei zu größeren Kollektorflächen; fast
die Hälfte der neu gebauten Anlagen dient auch der Heizungsunterstützung.
Moderne Kollektoren sind zudem sehr leistungsfähig: Handelsübliche Flachkollektoren erreichen auf dem Prüfstand Stillstandstemperaturen von deutlich
über 200 °C, bei Vakuum-Röhrenkollektoren liegen sie über 260 °C.

Jako doplnění pravidelné inspekce je
doporučeno
3 až 5 let
provést
vizuIn einem každé
Inspektionsbzw.
Wartungsprotokoll
werden die wesentlichen Anlaálnígenparameter
kontrolu součástí
systému
(kolektory,
notiert,
um ggf.
problematische Veränderungen (z. B. Anlagenbetriebsdruck,
pH-Wert) erkennen zu können. Für die Erstinspektion ist auf
potrubí,
armatury, atd.).
Eine Besonderheit der Solartechnik ist die Energiequelle, denn die Energiezufuhr der Sonne – der „Brenner“ – lässt sich nicht abschalten. Ein Betriebszustand, bei dem die Kollektoren und Teile des Solarkreises bis zur Stillstandstemperatur erwärmt werden, ist daher normal.
Thermische Solaranlagen müssen grundsätzlich eigensicher ausgeführt sein,
d. h., es müssen alle Betriebszustände eigenständig und ohne eingreifende
Maßnahmen von außen durchlaufen werden können. Nur bei eigensicheren
Solaranlagen ist der zuverlässige, störungsfreie Betrieb langfristig gewährleistet.

In der Praxis der vergangenen Jahre stellte sich heraus, welche Anlagenkonzepte besonders betriebssicher sind, wie sich Belastungen reduzieren und
Probleme vermeiden lassen. Dieses Infoblatt fasst die Erfahrungen zusammen
und zeigt auf, wie thermische Solaranlagen über 20 Jahre sicher betrieben
werden können.

Daten (Fülldruck, Anlagenbetriebsdruck, Regler- und Pumpeneinstellungen
etc.) der Anlagendokumentation Bezug zu nehmen.
1
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7.1 Postup inspekce
Roèní provádìná inspekce by se mìla minimálnì skládat z tìchto krokù
(platí také pro 1. inspekci):
• všechny odvzdušòovací souèásti v solárním systému odvzdušnit
• pøekontrolovat provozní tlak solárního systému, v pøípadì odchylek správnì
nastavit (u 1. inspekce dle výchozí hodnoty z výpoètu)
• pøekontrolovat pH hodnoty a hodnoty nezávadné kapaliny a porovnat
s hodnotami pøedchozího období (u 1. inspekce výchozí hodnoty)
• èerpadlo/a manuálnì spustit
• pokud je prùtokomìr, porovnat obj. tok s výchozí (vypoèítanou, potøebnou) hodnotou
• dát pozor na poklesy u manometrù a prùtokomìrù
• pozor na hluk èerpadel (vzduch)
• plovoucí klapku otevøít a zavøít
• kontrola funkce termostatického smìšovaèe (ochrana proti opaøení)
• Provozní protokoly regulace pøezkoušet na zobrazení hodnot a funkcí
(napø. Tmax kolektor, T max zásobník, zisky atd.)
• hodnoty zobrazení funkcí v závislosti na záøení
– teploty pøívodu a zpáteèky zobrazené na teplomìrech vùèi hodnotám na regulaci
• Zdokumentování všech nastavení a namìøených hodnot
Pøezkoušení expanzní nádoby a pojistného ventilu není tøeba, pokud je tlak
v systému v poøádku a pojistný ventil nevykazuje viditelnì svojí funkci (odkapávání, protékání, zvyšování hladiny v záchytné nádobì).

Informační věstník BDH č. 34
"Bezpečnost provozu solárních

18

termických zařízení" lze bezplatně
stáhnout na této adrese:
bdh info.indd 18

www.bdh-koeln.de.

(pouze v německém jazyce) nebo v
češtině na www.viessmann.cz

24.03.2008 11:56:42 Uhr
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E.1.4  Údržba teplonosných médií                  
      s obsahem glykolu
Aby mohlo teplonosné médium plnit obě
své ochranné funkce, ochranu proti mrazu
a korozi, musí se při vysokých teplotách
minimalizovat zejména jeho zatížení atmosférickým kyslíkem. Bližší informace k tomu
najdete v kapitole B.3.4. V rámci inspekce
je potřeba přezkoušet u teplonosného média
hodnotu pH a obsah glykolu – na základě
hodnoty pH lze odhadnout chemický stav
teplonosného média a obsah glykolu, který
je důležitý pro ochranu proti mrazu.

Přezkoušení obsahu glykolu

Upozornění

Zkoušeč glykolu je jednoduchý měřicí přístroj,
který je známý z oblasti motorových vozidel.

Manometr, refraktometr
a lakmusové papírky
atd. jsou součástí
dodávky solárního
servisního kufříku
Viessmann pro uvedení
do provozu, údržbu
a funkční zkoušku
solárních termických
zařízení.

Přezkoušení hodnoty pH

Přesnější je měření refraktometrem, který

Teplonosná média Viessmann jsou lehce
alkalická a neutralizují ty kyseliny, které se
mohou tvořit na základě teplotního zatížení
a zatížení kyslíkem. Tento alkalický zásobník
se v průběhu let spotřebuje, teplonosné
médium se pak může okyselit a tím ohrozit
součásti zařízení. Teplonosné médium, které
používá firma Viessmann se dodává, popř.
dodávalo s těmito hodnotami pH:
• Tyfocor LS / GLS: 9.0 – 10,5
• Tyfocor L / HTL: 7,5 – 8,5
Do výše hodnoty pH > 7 je možný bezproblémový a bezpečný provoz, pokud klesne pod
tuto hodnotu, musí se teplonosné médium
vyměnit. K přezkoušení stačí jednoduchá
zkouška pomocí lakmusových papírků.

Obr. E.1.4-1 Lakmusový papírek

Ukazuje zabarvením hodnotu pH u zkoušené kapaliny.

Za předpokladu, že měření probíhá při pokojové teplotě, se dá stupeň ochrany proti mrazu
vyčíst na stupnici přímo v °C. Tato metoda
je sice poměrně levná, ale také nepřesná.
Ve srovnání s měřicí metodou, která bude
popsána dále, navíc "spotřebuje" hodně
teplonosného média.

zjišťuje obsah glykolu přes index lomu a ukazuje ochranu proti mrazu s ohledem na teplotu
(v °C). Tady stačí několik málo kapek na měření,
které je relativně přesné.
Teplonosná média jsou k dostání v různých
provedeních, indexy lomu se snadno rozlišují.
Pro spolehlivé stanovení ochrany proti mrazu
refraktometrem se musí vyčíst příslušné
informace z aktuálního listu technických údajů
k teplonosnému médiu.
Protimrazový účinek média se zapíše v protokolu. Obvyklé je zadání: "Ochrana proti mrazu
do – xx °C".

Obr. E.1.4-2 Refraktometr

Ochrana proti mrazu se dá přesně určit refraktometrem přes index lomu.

E.2

Tvorba kondenzátu v plochých kolektorech

Tvorba kondenzátu v plochých kolektorech
Orosená tabule v kolektoru je sice k vidění jen příležitostně, ale většinou se tento úkaz
špatně odhaduje. V dalším textu budou zobrazeny a vysvětleny souvislosti.

Většina plochých kolektorů, které jsou běžně
v prodeji, je vybavena větracími a odvzdušňovacími otvory, aby se v kolektoru nemohla
trvale srážet vlhkost vzduchu. Za normálních
provozních podmínek tak probíhá asi 50-ti
násobná výměna vzduchu za den.
Zejména v prvních dnech provozu přitom
může dojít k větší tvorbě kondenzátu na
vnitřní straně skleněného krytu, dokud se
v kolektoru nenastaví mikroklima.
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Obr. E.2-1 Dýchání kolektoru

„Dýchání“ kolektoru
Při ozáření se vzduch v kolektoru ohřívá,
roztahuje se. Zároveň začíná výměna vzduchu
přes větrací a odvzdušňovací otvory.

A

B
C
D
E

F
G
H

Plný osvit
např. poledne

Při slábnoucím ohřívání (večer nebo v případě
zatažené oblohy) výměna vzduchu končí
a vzduch v kolektoru se zase stahuje. Tak se
do kolektoru nasává chladnější a vlhčí okolní
vzduch. Tato vlhkost vzduchu se usazuje
hlavně v izolaci.
Při opětovném ozáření se vlhkost v kolektoru
odpařuje a nejdříve se sráží jako kondenzát
na vnitřní straně skleněného krytu. Tento
proces je zcela normální a přístroji neškodí.
Po cca 30 minutách (v závislosti na povětrnostních poměrech, tedy množství vody
v kolektoru) by se měl kolektor vysušit,
tzn. tabule je zase prázdná. Tak se může
solární záření znovu zcela přeměnit na tepelný
výkon.

Bez osvitu
např. večer

Začínající osvit
např. ráno

Na základě časté výměny vzduchu
může do kolektoru vniknout i vlhkost
vzduchu. S počínajícím ozářením se
kolektor vlhkosti opět zbaví.

E.2

Tvorba kondenzátu v plochých kolektorech

Snížená nebo nedostatečná výměna
vzduchu
Každá výměna vzduchu znamená malou tepelnou ztrátu kolektoru. Velikost větracích otvorů
je tedy kompromisem mezi rychlostí vysušení
a výkonem zařízení.
Upozornění

Vakuové trubicové
kolektory jsou hermeticky těsné a nemohou
kondenzovat. Pokud se
na vnitřní straně trubic
tvoří vodní kapky, je trubice vadná – potom se
musí vyměnit.

Za určitých podmínek se může výměna vzduchu znesnadnit – následkem toho je, že kolektor zůstane ráno velmi dlouho orosený:
•

•

•

•
•

Rovná montážní poloha znesnadňuje
konvekci v kolektoru a tím vynášení
vlhkosti přes otvory.
Velmi studený způsob provozu, například
při ohřevu bazénu, rovněž snižuje konvekci
v kolektoru.
Velmi vlhké okolní klima, např. blízko
vodních toků nebo v oblastech, kde je
často mlha, může zvýšit zanášení vlhkosti.
Znečištění nad kolektorem (listí) brání
nebo znemožňují cirkulaci přes otvory.
Špatné skladování před montáží může vést
k tomu, že kolektor už před montáží obsahuje tolik vlhkosti, že už nelze dosáhnout
normálního provozu.

Tyto okolnosti mohou – ale nemusí – vést
ke zvýšené kondenzaci. Pokud se vyskytne,
doporučuje se, aby se kolektor na pár dní
uvedl mimo provoz a sledoval. Po tomto
cíleném vysušení je už problém většinou
odstraněn.
Řádné větrání a odvzdušnění kolektoru se
dá zaručit jedině v případě, že byl kolektor namontován s upevňovacími prvky Viessmann.
Větrací otvory jsou v rámu kolektoru a jsou
chráněny proti dešťové vodě. Rám kolektoru
musí mít proto vždy minimální vzdálenost
8 mm od montážní plochy.
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Dodatek
Pro doplnění technických informací, které jsou důležité z hlediska projektování, jsou
v dodatku upozornění k tématům, která jsou pro solární termické systémy také velmi
důležitá.

Při úvahách o hospodárnosti solárních
zařízení je zřejmé, že se doba odpisování
může pohybovat v rozmezích, která nejsou
v bytovém hospodářství běžná.

Vzhledem k tomu, že se solární termické systémy začlenily do nařízení o úspoře energie,
získala si tato technika státní uznání a oficiálně
si upevnila své postavení v zásobování energií.

Protože se aspekty k výběrovému řízení, které
se zde zprostředkovávají, zakládají na dlouholetých zkušenostech v projektování, montáži
a provozu velkých solárních termických
zařízení, jsou zejména pro nové uživatele
velmi užitečné.

V heslovém rejstříku jsou ještě jednou uvedeny všechny hlavní pojmy, které z této knihy
dělají užitečnou příručku pro všední pracovní
den.

178 Upozornění k hospodárnosti
182 Upozornění k výběrovému řízení větších zařízení
184 Upozornění k nařízení o úspoře energie
(EnEV – platné v SRN)
186 Heslový rejstřík

Dodatek – Upozornění k hospodárnosti

Upozornění k hospodárnosti
Kompetentní zodpovězení všech ekonomických dotazů v souvislosti s projektováním
solárního zařízení je pro realizaci právě tak důležité jako technické aspekty.

Malá zařízení (rodinný dům pro jednu     
rodinu)

•
•

Důvodem instalace solárního zařízení
v rodinném domě je z 80 procent všech
případů modernizace topení. U těchto soukromých investorů se dotaz na hospodárnost
solárního zařízení objevuje v souvislosti s celkovými náklady na modernizaci.
Při konzultaci nadhodí zkušený odborník dotaz
na solární termickou podporu vytápění sám.
Nakonec má více než 90 procent obyvatel
k solární energii pozitivní postoj. Otázka,
kolik solární zařízení stojí, se často v prvním
pohovoru neřeší. Pokud se už nějaká zařízení
realizovala, bude pro hrubý odhad nákladů
na solární zařízení stačit krátký pohled na
střechu. Pokud je reakce na tento odhad
nákladů pozitivní, doporučuje se, aby se
zařízení naprojektovalo a pevně zahrnulo do
nabídky modernizace.
Pro usnadnění projektování a kalkulace sestavil Viessmann pro všechny běžné typy zařízení
a kolektory hotové balíčky.
V souvislosti s úplnou modernizací zařízení
je při sestavování nabídky vhodné, aby se
náklady na solární zařízení řádně oddělily od
"nutných nákladů", aby se skutečné vyšší
náklady, které se vztahují k solárnímu zařízení,
představily zvlášť. Toto oddělené sestavení
nákladů na modernizaci usnadňuje rozhodnutí
pro použití solární techniky.
"Nutné náklady" se týkají prací a komponentů,
které by byly potřebné i bez solárního zařízení.
Přesto se často objeví v části nabídky na
solární zařízení. Týkají se v podstatě těchto
oblastí:

•

Přípojky studené a teplé vody na zásobníkovém ohřívači vody
Přípojky a regulace (d)ohřevu na zásobníkovém ohřívači vody
Náklady na konvenční monovalentní zásobníkový ohřívač vody

Náklady, které souvisí se solárním zařízením,
se zde tedy týkají jen vyšších nákladů na bivalentní solární zásobník a to by se mělo jasně
zdůraznit.
Pro kalkulaci solárních zařízení v novostavbě
se musí vycházet z takřka stejných nákladů
jako v případě modernizace. U novostaveb je
řádná montáž solárního zařízení často méně
nákladná, vyžaduje však většinou vyšší náklady spojené s koordinací a častější příjezdy na
staveniště. Zde je také důležitým hlediskem
možnost získání dotace z národních (SFŽP)
nebo ostatních programů.

Větší zařízení (vícegenerační rodinný dům,
průmysl)
U větších zařízení se musí už ve fází předběžného projektování a koncepce reálně
odhadnout ceny, aby bylo možné rozhodnout,
zda se má zařízení vůbec podrobně projektovat a vypsat výběrové řízení. Tady se musí ze
zkušenosti zjistit velmi brzy údaje k celkovému
rozsahu opatření, která by umožnila stanovení
skutečných nákladů na solárně získané teplo.
Pro různé velikosti zařízení existují vyhodnocení podpůrných programů (program tržních
pobídek, SFŽP, programy OPPI, EU, místních
magistrátů atd.), které lze v odhadu nákladů
zohlednit. Potom s přibývající velikostí zařízení
klesají jak specifické náklady, tak rozptyl.
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ztráta za použitý kapitál a očekávaný zisk
užitečného tepla.

Systémové náklady

Odhad nákladů podle velikosti zařízení na zařízení
s plochými kolektory, včetně nákladů na připojení

Faktory, které proniknou do výpočtu, jsou
srovnatelné se sledováním nákladů u jiných
zdrojů tepla a jsou jak následně definovány.

Systémové náklady (€/m2)

zásobníku a dohřev s DPH.
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Na základě výše uvedených vyhodnocení
lze zobrazit i podíly jednotlivých komponentů
a modulů na celkových nákladech. Zároveň
se však nesmí opomíjet, že podíly nákladů na
"montáž kolektorového pole a spodních konstrukcí" a na "trubkové vedení" jsou průměrnými
statistickými hodnotami, které se od nich mohou v konkrétním případě výrazně lišit.
Rozdělení nákladů podle komponentů

30 %

Kolektory

15 %

Zásobník a výměník

15 %* Montáž kolektorového pole a pod-    
půrné konstrukce

Náklady vázaného kapitálu
Jsou to veškeré náklady na solární zařízení
a všechny vedlejší stavební náklady potřebné
pro instalaci zařízení. K tomu patří například
náklady na jeřáb, ne však náklady na sanaci
střechy, i když se musí stejně provést a má
pouze časovou souvislost s instalací zařízení.
Z investiční částky se odečtou všechny částky
podpory a případně ušetřené náklady na
součástky ("nutné náklady"). Pokud se solární
zařízení instaluje například v rámci sanace
topení a použije se přitom bivalentní zásobník,
může se od nákladů na zařízení odečíst cena
za monovalentní zásobník, kterého už pak není
potřeba (připsání k dobru zásobníku).
Náklady spojené s provozem
Tyto udržovací výdaje jsou náklady připadající
ročně na inspekci, údržbu a případně potřebné
opravy. U větších zařízení (> 30 m2) se na
vysledované zatížení hospodárnosti osvědčila
hodnota 1,5 procenta skutečných nákladů na
zařízení.

20 %* Potrubí
10 %

Návrh, projekt

5%

Regulace

5%

Ostatní

* V nevýhodných případech mohou obě tyto položky
činit až 50 procent celkových nákladů.

Stanovení skutečných nákladů na solárně
získané teplo
Základem ekonomické úvahy o zařízení je cena
za solárně vyrobenou kilowatthodinu tepla.
Skutečné náklady na solárně získané teplo se
označují i jako cena solárního tepla a dají se
poměrně jednoduše vypočítat. Základem toho
jsou investiční náklady, roční náklady, úroková

V tomto bodě se stanovení nákladů liší od
normy VDI 6002. Tam se na udržovací výdaje
stanoví 1 až 2 procenta nákladů vázaných
kapitálem, od kterých jsou již od skutečných
nákladů na zařízení odečteny dotace. Protože
výše těchto dotací může být velmi rozdílná,
může to obraz skutečných udržovacích výdajů
na solární zařízení velmi zkreslit. Náklady na
výměnu například jednoho čerpadla nesouvisí
s tím, jestli jste na toto čerpadlo při instalaci
dostali dotaci nebo ne.

Dodatek – Upozornění k hospodárnosti

Náklady vázané na spotřebu
Sem spadají jen náklady za energii pro regulaci
a čerpadla. Při použití správně dimenzovaných
čerpadel se dá vycházet z toho, že se dosáhne
pracovního čísla nejméně 50, s 1 kWh hnací
energie lze tedy vyrobit 50 kWh solárního tepla. Do následujícího výpočtu pronikají náklady
vázané na spotřebu tedy jako padesátina nákupní ceny za elektřinu na jednu kWh.

ksol		cena solárního tepla
K inv 		náklady vázaného kapitálu
kprovoz 		 náklady spojené s provozem
kspotř. náklady vázané na spotřebu
fa 		 anuitní faktor
Qsol		zisk užitkového tepla v kWh/a
Zdroj: VDI 6002 část 1

Výpočet příkladu 1

Velikost zařízení: 170 m2 plochy kolektoru

Anuitní faktor
Anuitním faktorem se náklady vázaného
kapitálu na celé zařízení s přihlédnutím
k životnosti a předpokládanému zúročení
kapitálu přepočítávají na náklady za rok.
Tak lze vzájemně srovnat investiční náklady
s ročním energetickým ziskem. Pro stanovení
anuitního faktoru se dá vycházet z 20-ti leté
životnosti zařízení.

fa  =

(1 + p)T · p
(1 + p)T – 1

fa anuitní faktor
p úroková sazba kapitálu
T životnost zařízení (roky)

U nákladů na zařízení 100 000 € po odečtení dotace
20 000 € činí investiční náklady 80 000 €.
Zisk užitečného tepla dělá 81 600 kWh/a
(480 kWh/m2 . a). Servis a údržba se zohledňují
1,5 procenta nákladů na zařízení, cena za el. energii
činí 0,2 €/kWh. Očekávané úročení kapitálu
5 procent.
K inv

80 000 €

kprovoz

1 500 €

kspotř.

0,004 €/kWh

fa		

0,08

Q sol

81 600 kWh

ksol =

80 000 € · 0,08 + 1 500 €
81 600 kWh

+ 0,004 €/kWh

Solárně vyrobená kilowatthodina stojí 10,1 centů.

Zdroj: VDI 6002 část 1

Anuitní faktor

Výpočet příkladu 2

Anuitní faktor v závislosti na úrokové sazbě

Velikost zařízení: 50 m2 plochy kolektoru

při životnosti 20 let

U nákladů na zařízení 35 000 € po odečtení dotace
Anuitní faktor

7 000€ činí investiční náklady 28 000 €.

3%

0,067

Zisk užitečného tepla činí 20 000 kWh/a

4%

0,074

(400 kWh/m2 . a). Servis a údržba se zohledňují 1,5

5%

0,080

6%

0,087

procenta nákladů na zařízení, cena za el. energii činí

7%

0,094

8%

0,102

9%

0,110

10 %

0,117

Úroková sazba

0,2 €/kWh. Očekávané úročení kapitálu 5 procent.

K inv

= 28 000 €

kprovoz = 525 €
kspotř. = 0,004 €/kWh

Cena solárního tepla
Kromě čtyř uvedených veličin se do stanovení
ceny solárního tepla promítne ještě očekávaný
solární zisk užitečného tepla u zařízení za rok.

ksol  =

Kinv · fa + kprovoz
Q sol

+ kspotř.

fa

= 0,08

Q sol

= 20 000 kWh

ksol =

28 000 € · 0,08 + 525 €
20 000 kWh

+ 0,004 €/kWh

Solárně vyrobená kilowatthodina stojí 14,2 centů.
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Výpočet příkladu 3

Velikost zařízení:

5m2

plochy kolektoru

U nákladů na zařízení 4 000 € po odečtení dotace
500 € dělají investiční náklady 3 500 €.
Zisk užitečného tepla dělá 1 750 kWh/a
(350 kWh/m2.a). Servis a údržba se zohledňují 1,5
procenta nákladů na zařízení, cena za el. energii činí
0,2 €/kWh. Očekávané úročení kapitálu 5 procent.

K inv

3 500 €

kprovoz

60 €

kspotř.

0,004 €/kWh

fa 		

0,08

Q sol
ksol =

Náklady konvenční výroby tepla spojené
s provozem by se neměly při výpočtu úspory zohledňovat. Kombinace se solárním
zařízením má sice zpravidla pozitivní vliv na
chování kotlového zařízení za provozu (omezení startů hořáku), finanční výdaje za servis
a údržbu se tím ale téměř vůbec nesníží. Pokud leží zvýšení cen za energii v přijatelném
rámci, má celkem malý vliv na datum odpisu.
Teprve na finanční úsporu po tomto datu
má zvýšení cen energií větší vliv. V případě
životnosti zařízení více než 20 let lze však tuto
úsporu např. do roku 2030 jen stěží vyčíslit
přesněji.

1 750 kWh
3 500 € · 0,08 + 60 €
1 750 kWh

+ 0,004 €/kWh

Solárně vyrobená kilowatthodina stojí 19,8 centů.

Příklad

Cena solárního tepla 0,101 €/kWh,
cena za primární energii v prvním roce 0,08 €/kWh,
stupeň využití u konvenční výroby tepla 70 procent

Odpisy
Je-li známá cena solárního tepla, souvisí
úvahy o odpisech solárního zařízení v podstatě
s vývojem nákladů za ušetřené palivo.
Využitím solárního záření nevznikají žádné
náklady, zvýšení cen v případě elektrické energie pro hnací energii a v případě mzdových
nákladů na údržbu jsou u tohoto sledování
téměř nepodstatné. Cena solárního tepla se
v posuzování odpisů objevuje téměř jako konstanta, která se jinak počítá stejně jako každý
jiný výpočet hospodárnosti.
Důležité je, aby předpokladem pro stanovení
nákladů za konvenčně připravenou energii
byly reálné stupně využití – například na ohřev
pitné vody v létě.

15
Amortizace (v letech)

Cena za kilowatthodinu silně závisí na
předpokládaném úročení kapitálu. Tak může
v příkladu 1 kolísat mezi 7,1 centy (bez úročení
kapitálu, tzn. fa = 0,050) a 13,7 centy
(10 procent úročení kapitálu), aniž by se něco
změnilo na rámcových podmínkách. Jako
u všech dlouhodobých investičních celků
má tedy požadované popř. očekávané úročení
kapitálu základní vliv na odpisy.
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Roční nárůst ceny ve vztahu k primární energii

Protože nikdo nemůže seriózně předpovědět
očekávaná zvýšení cen za energii v příštích
letech, osvědčilo se pracovat při stanovení
doby odpisu s hodnotami, které poskytne
investor. Sledování tak bude věrohodnější,
protože poskytovatel nabídky nebude výpočty
pro zařízení "přikrášlovat". Pro investora jsou
všechna čísla zcela přijatelná, ať už je to
7, 10 nebo 15 procent, které předpokládá:
odpis zařízení bude s "jeho" čísly vždy ležet
vždy v přehledném rozmezí, které není pro
stavební opatření neobvyklé.

Dodatek – Upozornění k výběrovému řízení u větších zařízení

Upozornění k výběrovému řízení u větších zařízení
Pro výběrové řízení u větších zařízení platí stejná pravidla jako pro každý jiný stavební
výkon v oblasti zásobovací techniky. Existuje však přitom několik aspektů, které souvisí
výhradně se solární technikou, na které se upozorňuje v dalším textu.

Časový plán výstavby

Plán instalační šachty

Časový plán výstavby je součástí smlouvy,
proto by měl být už ve svých základních
rysech představen ve výběrovém řízení
– nabízejícímu to usnadňuje kalkulaci.

Pokud se má potrubí solárního okruhu položit
uvnitř budovy, musí se to zohlednit v plánu
šachty. Dále je nutné zohlednit kromě délkové
roztažnosti i to, že se musí pro potrubí
solárního okruhu zachovat stejné tloušťky
izolace a odstupy od potrubí studené vody
jako u potrubí topného okruhu.

Zejména u projektů novostaveb je montáž
akumulačního zásobníku zpravidla plněním,
které se má provést velmi brzy – musí se podle okolností provést před postavením zdí nebo
vsazením dveří. Akumulační zásobník je často
největší součástí v kotelně, musí být proto na
místě včas.
K plněním, která se mají provést naposledy, patří
montáž kolektorů a následné co nejrychlejší
uvedení zařízení do provozu.

Přistavení jeřábu
Většina montáží kolektorů u větších projektů
vyžaduje použití jeřábu. Už ve fázi výběrového
řízení se musí stanovit, kdo má přistavení na
starosti popř. jestli bude staveništní jeřáb
v době montáže kolektorů ještě k dispozici.
Stavební smlouva by měla v tomto ohledu
v každém případě obsahovat příslušná ustanovení.
Je vždycky výhodnější, aby se jeřáb jen pro
montáž kolektorů objednal znovu, než aby se
kolektory nainstalovaly příliš brzy a potom byly
po dlouhé týdny vysoce tepelně zatíženy.

Rozhraní instalace pitné                              
vody/topení/elektro
Je-li instalace pitné vody a instalace solárního
zařízení oddělenou partií a také se zvlášť
zadávají, musí se toto rozhraní přesně popsat
ve výkaze prací. Pokud má vodoinstalatérská
firma udělat přípojky studené a teplé vody
na zásobnících, musí se to podrobně a s přihlédnutím k otázkám poskytnutí záruky upravit
ve výkaze prací. Pokud například kape nátrubek na přípojce teplé vody solárního zásobníku, musí být už z výkazu prací patrné, kdo je
za to v takovém případě zodpovědný.
To samé platí pro případ, že instalace zařízení
k dohřevu zásobníků nemá vyřizovat firma,
která solární zařízení instaluje. V tomto případě
se potom musí vyjasnit ještě otázky týkající se
regulace.

Specifikace a izolace
Pokud se dělá zvláštní výběrové řízení na
izolační práce, musí se dbát na to, aby izolace
potrubí solárního okruhu odpovídala specifickým požadavkům (teplota, UV záření, ochrana proti okusování drobnými zvířaty atd.)
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Centrální regulace a řídicí technika budov
(GLT)
Řízení solárního zařízení centrální regulací je ze
zkušenosti jedním z kritických bodů potřebné
koordinace mezi různými řemeslnými firmami.
Při rozdělování úkolů by se mělo v příslušných
výkazech prací vycházet z toho, že se ten,
kdo zařízení postaví, nevyzná v GLT a ten, kdo
parametrizuje regulaci, neví nic o solárním
zařízení.
Pro všechny běžné volně programovatelné
regulace jsou sice k dostání moduly pro
solární zařízení, ty se však musí v každém
případě individuálně přizpůsobit. Proto se
musí jasně domluvit,
•
•
•

•
•

•

kdo stanoví a popisuje zásadní funkce
solárního zařízení,
kdo tyto funkce zdokumentuje a pečuje
o tuto dokumentaci,
kdo zhotoví seznam parametrizací (zapínací
a vypínací body, počet otáček čerpadel
atd.) a stará se o všechny záležitosti
po zajetí systému,
aby byl při uvedení do provozu přítomen
technik regulace,
aby zřizovatel zařízení určil způsob a rozsah
hlášení poruchy a toto určení zdokumentoval,
aby byl zřizovatel zařízení v případě hlášení
poruchy obratem informován nebo aby se
mu toto hlášení poruchy přímo předávalo.

Navíc se musí zabezpečit, aby se při najíždění
a optimalizaci centrální regulace "omylem"
nevypnulo solární zařízení. Není neobvyklé, že
se pro takové práce na GLT právě v létě celé
zařízení zastaví. Přitom se zapomíná na to,
že stačí jen pár minut, aby se v kolektorovém
zařízení utvořila pára. Pro tento případ se musí
zajistit, aby byla na místě osoba, která zařízení
instalovala, aby učinila potřebná opatření.
A musí se také stanovit, jak se budou takové
zásahy platit. Zodpovědný projektant se stará
o to, aby spolu firmy, které se na tom podílejí,
tyto body co nejdříve projednaly a vyjasnily.
Může být velmi vhodné použít i přes
nadřazenou regulaci zvláštní solární regulátor
a tím řídit hlavní funkce zařízení. Musí však
přitom existovat možnost, aby se hlášení
poruch předávala nadřazené řídicí technice.
Případně se dají navíc zabudovat teplotní čidla
nebo počítače množství tepla, pokud se mají
zobrazovat a dokumentovat jejich hodnoty.

U takového řešení se přes GLT nedá působit
na funkce solárního zařízení, což však také
není v normálním případě nutné. Solární
regulace potom pracuje asi jako zapalovací
automat.

Bezpečnost práce
Prodávající solárního zařízení musí vyčíst
z rozpisu, která bezpečnostní zařízení může
u montáže kolektorů předpokládat ze strany
stavby (uzavření, lešení) popř. která zařízení
si musí zajistit sám – ta musí vyhovovat
příslušným zadáním – podmínkám BOZP.
Pokud se na plochých střechách počítá s upevňovacími body k zabezpečení proti sklouznutí
(střešní kotvy), musí časový plán výstavby
zaručit, aby byly také použitelné. Chybějící
nebo nedostatečná bezpečnostní zařízení
zdržují začátek střešních prací. I zde musí být
při zadávání zakázky jasné, kdo za ně přebírá
náklady.
Pokud spadá staveniště pod nařízení o staveništích (v SRN např. BaustellV), musí se
zabezpečit, aby byl koordinátor ochrany
bezpečnosti a zdraví informován o typickém
průběhu montáže kolektorů. Jako velmi rozumný postup se osvědčilo zaprotokolovat
rozhovor mezi ním a tím, kdo zařízení postavil.

Zakrytí kolektorů
Pokud by se mělo někdy stát něco nepředvídaného: v rozpise by měla vždycky být
doplňková položka týkající se zakrytí kolektorů.

Dodatek – Upozornění k nařízení o úspoře energie (EnEV – Německo)

Upozornění k nařízení o úspoře energie (EnEV)
Na základě nařízení o úspoře energie (EnEV – platná vyhláška v Německu) zákonodárci
poprvé uznali, že solární termická zařízení prokazatelně přispívají k úspoře energie
v budovách.

Informace

V Německu platí EnEV –
Nařízení o úspoře energií,
které se shoduje nebo
podobá s principy všech
nařízení a vyhlášek platných ve většině okolních
zemí. V ČR je toto zaneseno v ČSN (EN) v platném znění.

Hodnocení solárních termických zařízení   
v nařízení o úspoře energie
První nařízení o úspoře energie (EnEV 2002)
vstoupilo v platnost 1. února 2002 a shrnulo
nařízení o tepelné ochraně a nařízení o topných
zařízeních, která do té doby platila souběžně.
Podstatně nový byl přístup k primární energii,
tzn. že se u zásobování budovy energií přihlíží
k celému energetickému řetězci od získávání
surovin po předání užitečného tepla. Technika
zařízení si tak získala na velkém významu pro
dodržení požadavků týkajících se úspory energie v budovách.
Zatímco aktuálně platné EnEV určuje rámcové
podmínky pro potřebu primární energie, jsou
vlastní předpisy pro výpočet potřeby tepla
pro vytápění a pro efektivitu techniky zařízení
stanoveny v doplňkových normách. Norma
DIN V 18599 (dosud DIN V 4701 část 10)
tvoří základy pro výpočet techniky zařízení,
DIN V 4108 část 6 určuje příslušné pravidlo
pro stavební fyziku.
Primárně energetický ukazatel nákladů
vynaložených na zařízení ep se skládá
– zjednodušeně znázorněno – z nákladů
vynaložených na výrobník tepla (přeměna
konečné energie na teplo) a z faktoru primární
energie fp na použitý druh energie (přeměna
primární energie na konečnou energii). Navíc
se do čísla vynaložených nákladů promítají
ztráty způsobené přenosem tepla (akumulační
ztráty, ztráty potrubí, ztráty způsobené
předáním) a potřebné pomocné energie
(elektrická energie na provoz čerpadel,
hořáku, regulací).

Roční potřeba primární energie na obytné
budovy

Q p = (Q h + Q tw) · e p
Qp		 roční potřeba primární energie
Qh		 roční potřeba tepla na vytápění podle
DIN V 4108 část 6
Qtw roční potřeba tepla na ohřev pitné vody
podle normy DIN V 18599
ep		 náklady vynaložené na zařízení vztaženo
na primární energii
Solární termická zařízení jsou pomocí faktoru
primární energie fp zohledněna v čísle nákladů
vynaložených na zařízení ep. Díky faktoru
primární energie fp sluneční energie z 0,
zlepšují číslo nákladů vynaložených na zařízení
ep podle budovy a podílu solárního krytí až
o 25 procent.

Souvislost mezi konečnou energií,
primární energií a faktorem primární energie (s ohledem na pomocnou energii)

Q p = fp · Qe
Qp		 roční potřeba primární energie
Qe roční potřeba konečné energie jednotlivých nosičů energie
fP		 faktory primární energie jednotlivých
nosičů energie
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Metoda výpočtu k zohlednění solárních
termických zařízení
Pro potřebu užitečného tepla na ohřev pitné
vody udává norma DIN V 18599 v části 10
jako směrnou hodnotu v rodinném domě
Qtw = 12 kWh/(m2 . a), ve vícegeneračním
rodinném domě činí směrná hodnota
vztaženo na vyhřívanou užitnou plochu
Qtw = 16 kWh/(m2 . a). Alternativně lze tyto
hodnoty pro potřebu tepla podrobně vypočítat
výpočetní metodou z normy DIN V 18599 část
8 (výpočet systémů na teplou vodu).

specifického pro dané zařízení. To znamená
výrazné zlepšení vůči dosud platné normě
DIN 4701 část 10, která zohledňovala přínos
solárních zařízení k podpoře vytápění jen
paušalovaným odhadem..

Upozornění

Pro výpočet spotřeby energie
pro ohřev TV lze také použít
platné normy ČSN. Zde je ale
třeba si uvědo-mit výši
spotřeby TV v l/os/d v porovnání s reálnými
spotřebami, které bývají
někdy až 3x nižší.

K solárním termickým zařízením na ohřev
pitné vody se v normě DIN V 18599 část
8 z energetického hlediska přihlíží podle
podílu, který přispívá k pokrytí potřeby tepla.
Ve výpočetních metodách se přitom rozlišuje
mezi "malými" a "velkými" zařízeními.
U menších solárních zařízení se vychází
z toho, že k akumulaci solárního tepla se
využívá bivalentní zásobník pitné vody. Při
stanovení tepelných ztrát zásobníku se musí
přihlížet pouze ke ztrátám pohotovostního
objemu.
Velká solární zařízení k ohřevu pitné
vody využívají k akumulaci solárního tepla
minimálně jeden zásobník pitné vody a jeden
zvláštní solární akumulační zásobník. Zde je
nutno přihlédnout pouze k tepelným ztrátám
zásobníku pitné vody, protože akumulační
zásobník slouží výhradně k akumulaci
solárního tepla a jeho tepelné ztráty se
zohledňují už v solárním zisku.
U solárních termických zařízení k podpoře
vytápění nabízí norma DIN V 18599 část
5 (výpočet topných systémů) rovněž metodu
výpočtu – tak je možné určení energetického
zisku u kombinovaného solárního systému

Dodatek – Heslový rejstřík

Heslový rejstřík

38   
40
127
58
62
63

102
169
106
110

63
63
180
20

Absorbér
Absorbér se solárním sklem
Absorbéry z umělé hmoty
Akumulační médium
Akumulační médium pitná voda
Akumulační médium voda na
vytápění
Akumulační zásobníky
Akumulační zásobník topné vody
Anuita, anuitní faktor
Atmosféra

128
127
131
118
183
62
150

Bazén
Bazénový absorbér
Bazénový výměník tepla
Bezpečnostní omezovač teploty
Bezpečnost práce
Bivalentní zásobníky
Bypassové zapojení

74
120

180
42
132
132

Cena tepla
Certifikáty
Coefficient of performance
COP

39   
78
150
150

Černý chromový absorbér
Čerpadlo solárního okruhu
Čidlo obtoku
Čidlo záření

82   
114

Délková roztažnost
Deskové výměníky tepla, dimenzování

115
78
99
74
107
110

27
151
117
165
165
89
89
89
81

134

184
140
94
90
71

Dílčí kolektorová pole
Dílčí převzetí
Dimenzování
Dimenzování akumulačních
zásobníků
Dimenzování akumulačního zásobníku topné vody
Dimenzování čerpadel
Dimenzování komponentů zařízení
Dimenzování potrubí solárního okruhu
Dimenzovaná spotřeba
Dimenzování kombinovaných (multivalentních) zásobníků
Dimenzování potrubí
Dimenzování zařízení na solární podporu vytápění
Dimenzovaný výkon
Dohřev, potlačení
Dohřev, regulace
Dokumentace
Dokumentace zařízení
Dosah páry
DPL (výkon při produkci páry)
DR (maximální dosah páry)
Dvoucestný ventil

Elektrárna využívající ke své
činnosti žlaby parabolického    
tvaru
EnEV
ESOP
Expanzní objem
Expanzní nádoba (MAG)
Externí výměníky tepla
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152  
155
152
152

Funkce intervalu
Funkční kontrola
Funkce termostatu
Funkce zpětného chlazení

20   
85
31
81

Globální záření
Glykol v teplonosném médiu
Glykol jako nemrznoucí kapalina
Gravitační brzda

39   
118

Harfový absorbér
Havarijní termostat

38
20
158
178
41
100
147

Heatpipe (tepelná trubice)
Hmotnost vzduchu (air mass)
Hodnocení výtěžku
Hospodárnost
Hrubá plocha kolektoru
Hydraulika kolektorového pole
Hystereze

79
26
152
90
90
132
60
81

Charakteristika čerpadla
Charakteristika kolektoru
Chladicí funkce
Chladicí tělesa (chladič)
Chladicí úsek
Chladicí zařízení (chlazení)
Chybná cirkulace v zásobníku
Chybná cirkulace v solárním okruhu

27  
21
70
83

Instalovaný výkon
Intenzita záření
Interní výměníky tepla
Izolace potrubí

163
42
132
25
100
73
36
127
64
172
171
156
154

Kavitace
KEA
Klimatizování
Koeficienty tepelné ztrátovosti
Kolektorové pole
Kolektorový okruh
Kolektory
Kolektory bez skla
Kombinované zásobníky (multivalentní)
Kondenzace
Kontrola ochrany proti mrazu
Kontrola výnosů
Kontrola zařízení

155
60
137
137
127
183
130
42

Kontrolování teploty
Konvekční ztráty
Kotle na biomasu
Kotle na tuhá paliva
Koupaliště
Kryt kolektoru
Krytý bazén
Kumulovaná spotřeba energie

89   
127
61
90
27
39
90
156
29
42
62
46
46
49
47
48
46
45
64

MAG (německy: membránová             
expanzní nádoba)
Matrace absorbéru
Materiál na výrobu zásobníků
Maximální dosah páry
Maximální výkon
Meandrovitý absorbér
Membránová expanzní nádoba
Měření výtěžku (výnosu)
Míra solárního krytí
„Modrý anděl”
Monovalentní zásobníky
Montáž do střechy
Montáž nad střechu
Montáž na fasádu
Montáž na plochou střechu
Montáž na plochou střechu, naležato
Montáž na střechu
Montáž na šikmou střechu
Multivalentní zásobník

20   
113
65
179
179
179
179
184
23
105
31
46
46

Nabídka solárního záření
Nabíjecí okruh
Nabíjení zásobníku
Náklady
Náklady spojené s provozem
Náklady vázaného kapitálu
Náklady vázané na spotřebu
Nařízení o úspoře energie
Nasměrování přijímací polohy
Nasměrování plochy kolektoru
Nemrznoucí kapalina
Nepromokavost
Nepropustnost proti dešti

93  
90
73
58
150
181

Objem páry
Objemová roztažnost
Objemový tok v kolektorovém okruhu
Obsah energie zásobníku
Obtokové čerpadlo
Odpisy

Dodatek – Heslový rejstřík

84
77
84
167
31
86
61
31
52
148
26
28
20
42

Odlučovač vzduchu
Odpory v potrubí (tlaková ztráta)
Odvzdušnění, odvzdušňovač
Odvzdušnění zařízení
Ochrana proti korozi
Ochrana proti korozi v teplonosném
médiu
Ochrana proti korozi v zásobníku
Ochrana proti mrazu
Ochrana před bleskem
Omezení maximální teploty
Optická účinnost
Optimální stav výtěžku (výnosu)
Ozáření
Označení CE

134
76
88
42
167
162
41
41
37
119
96
104
81
72
68
127
134
167
85
73
73
73
163
163
126
80
74
169
149
93
108
53
169

Parabolická zrcadla
Paralelní zapojení kolektorů
Parní rázy
Pečeť jakosti
Plnění zařízení
Plnicí tlak
Plocha absorbéru
Plocha apertury
Ploché kolektory
Podpora vytápění
Pojistný ventil
Ponorná jímka
Potrubí
Primární okruh
Princip gravitace
Procesní teplo s nízkou teplotou
Procesní teplo s vysokou teplotou
Proplachování zařízení
Propylenglykol
Provoz high-flow
Provoz low-flow
Provoz matched-flow
Provozní tlak
Provozní tlak zařízení
Průmyslové využití
Průtokoměr
Průtokový odpor
První inspekce
Přednost zásobníku
Předřazená nádoba (SVG)
Předřazené zásobníky
Přepěťová ochrana
Převzetí zařízení, částečné převzetí

145
78

Regulace
Regulace otáček

147
120
74

Regulace teplotního rozdílu
Roční stupeň využití
Rychlost proudění

96   
38
76
140
140
23
179

Sběrná nádoba
Selektivní povrstvení
Sériové zapojení kolektorů
Simulace
Simulace zařízení
Sklon přijímací polohy
Skutečné náklady na solárně získané
teplo
Směšovač teplé vody
Solární konstanta
Solární regulace
Solární stanice
Solar-Divicon
Solar Keymark
Spektrální rozdělení
Stagnace
Statický tlak
Statika
STB (havarijní termostat)
Systém Drainback

118
18
146
79
79
42
17
78
163
44
118
32

117

81
130

Tepelná dezinfekce, z hlediska
hydrauliky
Tepelná dezinfekce, z hlediska
regulační techniky
Tepelná trubice (Heatpipe)
Tepelné čerpadlo
Tepelné ztráty zásobníku
Teplonosné médium
Teplota při odstavení
Teplotní čidlo
Teplotní rozdíl
Teplotní vrstvení
Termoolej
Termosifonová zařízení
Termostatický směšovač
Těsnění v solárním okruhu
Tlakové poměry v solárním zařízení
Tlaková zkouška
Tlaková ztráta externích výměníků
tepla
Trubková spojení
Trubkové tepelné výměníky

25  
162
90

Účinnost kolektoru
Údržba
Udržení tlaku

151
38
138
60
85
27
148
25
59
86
68
118
81
163
167
71
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23
19
80
44
50
82
162
84
104
78

Úhel azimutu
Úhel dopadu slunečního záření
Ukazatel průtoku
Upevnění kolektoru
Upevnění odolné proti korozi
Upevnění potrubí
Uvedení do provozu
Uzavření odvzdušňovače
Uzavření v kolektorovém poli
Uzavření v primárním okruhu

37
52
87

Vakuové trubicové kolektory
Venkovní ochrana před bleskem
Vlastní bezpečnost

17
53
65
93
182
115
73
27
89
17
70
74
164
102
78

Vlnová délka záření
Vnitřní ochrana před bleskem
Vrstvené nabíjení
VSG (předřazená nádoba)
Výběrové řízení
Vybíjecí obvod
Výkon čerpadla
Výkon kolektoru
Výkon při produkci páry (DPL)
Výkon slunečního záření
Výměníky tepla
Výpočet tlakové ztráty
Výpočet vstupního tlaku
Vyrovnávací ventil, vyrovnání
Vysoce efektivní čerpadla

134
28
111
157
48
48
85

Vysokoteplotní aplikace
Výtěžek kolektoru
Vytížení
Vyúčtování solárně vyrobeného tepla
Vzdálenost mezi řadami
Vzdálenosti mezi řadami kolektorů
Vzduchový hrnec

118  
128
152
69
101
69
102
138
62
64
62
112
45
169
51
51
93
42
166
167
81
121

Začlenění cirkulace
Základní teplota
Zamezení stagnace
Zařízení se dvěma okruhy
Zařízení s jedním kolektorovým polem
Zařízení s jedním okruhem
Zařízení s několika kolektorovými poli
Zásobník tepelného čerpadla
Zásobníky
Zásobníky na externí nabíjení
Zásobníky s interními výměníky tepla
Zásobníky teplé (pitné) vody, dimenzování
Zastínění
Zaškolení provozovatele
Zatížení sněhem
Zatížení větrem
Zbytkový chladicí výkon
Zkouška kolektoru
Zkouška vstupního tlaku
Zkušební tlak
Zpětný ventil
Zvýšení vratné teploty

Společnost Viessmann
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Závody Viessmann
Komfortní teplo, hospodárnost a ochrana životního prostředí – k těmto
hodnotám se rodinný podnik Viessmann zavazuje již po tři generace.

Rodinný podnik Viessmann se již po tři generace zavazuje vyrábět komfortní, hospodárné
a ekologické teplo a to na základě potřeby
dodávat spotřebiteli. S množstvím vynikajících
inovací produktů a způsobem řešení problémů
společnost Viessmann vytyčovala stále nové
milníky, které z této společnosti udělaly technologického průkopníka dodávajícího
celému průmyslovému odvětví nové impulsy.
S 16 závody v Německu, Rakousku, Francii,
Švýcarsku, Kanadě, Polsku, Maďarsku a Číně,
s prodej-ními organizacemi v Německu
a dalších 37 zemích a 120 prodejními
pobočkami po celém světě má společnost
Viessmann mezinárodní zaměření.
Předání odbornosti
Školení a další vzdělávání nabývá na stále
větším významu. Už počátkem let 1960 jsme
si dali za úkol připravit pro naše kompetentní
odborné partnery vhodný školící program.
Dnes má Viessmann v sídle firmy v Allendorfu
(Eder) moderní infocentrum, které nemá obdoby: v akademii Viessmann ročně více než
70 000 odborných partnerů doplňuje své
znalosti o nejaktuálnější informace.

Energetická centrála budoucnosti
V rámci komplexní koncepce o ochraně
ovzduší postavila společnost Viessmann energetickou centrálu, která je celá projektovaná
s ekologickými technologiemi. Ty zahrnují
výrobu energie, spotřebu a ekologickou
výrobu v závodě Allendorf (Eder). Výsledkem byla úspora 40 procent fosilní energie
spotřebované až dosud v závodě a snížení
množství vyloučeného CO2 o třetinu.
Zodpovědnost
Viessmann se hlásí ke své společenské
a sociální zodpovědnosti. Zaměstnanci
společnosti Viessmann tvoří globálně jednající
tým, který se vyznačuje loajalitou, spolehlivostí a zodpovědným chováním každého
jednotlivce. Dbáme na ekologickou únosnost
všech procesů a podporujeme používání
obnovitelných energií. Navíc podporujeme
vědu, umění a kulturu a mnoho let úspěšně
sponzorujeme sport v mezinárodním měřítku.

Kompletní program Viessmann

Olejové
Olejovékotle
kotle

Plynové
Plynovékotle
kotle

1313ažaž2020000
000kW
kW

4 4ažaž2020000
000kW
kW

300
300

200
200

100
100

Kompletní program Viessmann
Kompletní program firmy Viessmann zahrnuje progresivní topné systémy
na olej, plyn, solární energii, dřevo a přírodní teplo.

U firmy Viessmann najdete nejlepší řešení
jak ušetřit energii a udělat jisté rozhodnutí pro
budoucnost.
Na rozdíl od mnoha specializovaných dodavatelů Vám odborná firma Viessmann poradí
ohledně všech výrobníků tepla nezávisle
na zdroji energie a následně Vám některý
doporučí.

Náš kompletní program udává měřítka
Kompletní program Viessmann má připraveny
perspektivní topné systémy pro všechny
nosiče energie a všechny výkonové rozsahy
od 1,5 až 20 000 kW.
Vzhledem k tomu, že je program přehledně,
technicky a cenově rozdělený do stupňů,
existuje vhodné řešení pro každý požadavek.
A to na klíč. S dokonale vzájemně sladěnými
systémovými komponenty.
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Solární a fotovoltaické
systémy

Kotle na dřevo

Tepelná čerpadla

4 až 13 000 kW

1,5 až 1 500 kW

Kogenerační
jednotky

Klimatizace

Systemová
technika

18 až 400 kWel

Kompletní program Viessmann ve
třech stupních: vhodné řešení pro
každý požadavek a rozpočet.

Olejové kotle
Na palivo olej Vám firma Viessmann dodá kompletní třístupňový program vysoce
efektivních nízkoteplotních a kondenzačních kotlů od 13 do 20 000 kW v oceli i v
litině, ve stacionárním a nástěnném provedení.

Plynové kotle
Třístupňový program plynových kotlů Viessmann zahrnuje stacionární a nástěnné
zdroje tepla pro nízkoteplotní a kondenzační techniku od 4 do 20 000 kW.

Solární termické a fotovoltaické systémy
Viessmann je jedním z vedoucích evropských výrobců solárně termických zařízení.
U nás seženete inovační ploché a trubicové kolektory k ohřevu teplé vody a podpoře
vytápění (bazénů), stejně jako výkonné fotovoltaické moduly k výrobě elektřiny.

Kotle na dřevo
Viessmann má kompletní řešení pro dřevo – od peletkového kotle přes splyňovací
kotle na kusové dřevo pro zásobování rodinných i bytových domů teplem až po
komplexní stavbu zařízení na výrobu elektřiny a tepla z biomasy, např. pro sídliště,
průmyslové provozy a dodavatele energie (výkonový rozsah: 4 až 13 000 kW).
Tepelná čerpadla
Využití tepla z přírody: Obsáhlý program tepelných čerpadel od firmy Viessmann sahá
od tepelných čerpadel na ohřev TV až po individuální řešení zařízení s několika tisíci
kilowatt. Jako zdroje tepla slouží země, voda a vzduch.
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