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

    INTEGROVANÝ SOLÁRNÍ KOLEKTOROVÝ SYSTÉM

 

    Integrovaný solární kolektorový systém s vysoce selektivní vrstvou je určen pro ohřev teplé užitkové vody k běžnému
použití, k ohřevu vody v bazénech, venkovních sprchách, temperaci objektů v přechodném období. 
     

    Jeho hlavní předností je integrita ve stávající střešní krytině, jelikož kolektor nahrazuje střešní krytinu a dochází tak
k úspoře střešní krytiny pod solárním kolektorem. Díky přímému zasazení  do střešní  krytiny nedochází  k možnému
podfouknutí kolektoru silným větrem a tím narušení jeho upevnění ke střešní krytině a následnému možnému zatékání
do střešního pláště. Dalšími přednostmi je samotné konstrukční uspořádání - variabilnost uspořádání jednotlivých panelů
jak do horizontální výše, tak vertikální šíře a snadná manipulovatelnost díky své nízké hmotnosti. 

     Integrovaný solární  kolektorový systém se sestává z nejméně jednoho panelu vyrobeného z plastu,  v němž je
uspořádaná vanová část, shora opatřená zapuštěním. Ve vanové části skeletu jsou ode dna na sobě postupně uloženy
odrazová vrstva z hliníkové folie, tepelně izolační vrstva z minerální vlny tl. 2 mm a absorbér, který je uspořádán do
tenké kovové destičky  a je pokryt mikrovrstvou kovu - mědi, absorbující sluneční záření. Ve spodní části kolektoru je
k absorbéru připojena měděná trubka,  jejíž vývod se napojuje na topnou soustavu domu.  Z vnější části  je kolektor
chráněn průhlednou krycí deskou ze skla o tl. 3 mm.

     Skelet solárního panelu je vytvořen na výšku a šířku podle rozměrů, tvaru a jednotlivých dílů střešní krytiny tak, aby ji
rozměrově nahradil. 

     Panel se umísťuje přímo na laťování krovu střechy tak, že kraje panelu  zapadají  přesně do záhybů střešních tašek.
Uložení panelů tak lze kombinovat jak ve směru horizontálním, tak vertikálním. Měděné vývody trubky ve spodní části se
serio-paralelně  připojí  nepřímo do standardní  topné soustavy a naplní  se teplosměnným médiem. Tepelná energie
získaná  selektivní  vrstvou  absorberu   teplosměnné  nemrznoucí  médium ohřívá  a  takto  získané teplo  je  konvekcí
předáváno do standardní topné soustavy. 

Doporučení výrobce pro ohřev TUV:

počet kolektorů                                       celkem m  2

3 členná rodina       6 + 6      3,19
4 členná rodina       7 + 7         3,73
5 členná rodina       8 + 8          4,26
6 členná rodina       9 + 9 (6 + 6 + 6)      4,80

     

Pro temperování objektu v přechodném období je třeba dimenzovat počet kolektorů dle výpočtu projektanta a požadavků
investora.
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Technické parametry
Parametr Jednotka Hodnota

Rozměry (výška x šířka x tloušťka) ISKS – FEREL -  09 [mm] 330 x 1190 x 43
Rozměry (výška x šířka x tloušťka) ISKS – FEREL -  10 [mm] 380 x 1190 x 43
Hmotnost [kg] 5,95
Celková plocha kolektoru ISKS – FEREL -  09 [m2] 0,3927
Celková plocha kolektoru ISKS – FEREL -  10 [m2] 0,4522
Čistá absorpční plocha kolektoru [m2] 0,26196
Vodní obsah [l] 0,1275
Doporučený objemový průtok [l/hod] 7-18
Účinnost kolektoru při Ic = 800W/m2 [%]  75
Nominální výkon kolektoru při Ic = 800 W/m2 [-]/[-] 480
Předpokládaná měrná roční výroba tepla [kWh/rok .

m2] 450
Doporučený pracovní přetlak [MPa] 1,5
Testovací přetlak [MPa] 6
Připojovací rozměr / materiál [mm] /

materiál 12
Tlaková ztráta (pro 33% glykol v závislosti na průtoku) [kPa] / xx

l/hod 3-7
Maximální klidová teplota [°C] 150
Maximální provozní teplota [°C] 90
Absorptivita (a) [%] 95
Emisivita (e) [%] 0,05
a / e [-] 1900

    

Modelové ozn.  kolektorů Určeno pro typ střešní krytiny

ISKS – FEREL - 09
KMB Beta
Bramac alpská

ISKS – FEREL - 10
TONDACH Hranice 11
TONDACH Stodo 12
TONDACH Francouzská 12
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