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ZÁKLADNÍ POKYNY 
PRO BEZPEČNOST 

1. Tento Návod pro montáž a 
obsluhu je nedílnou součástí 
výrobku. Návod ponechte 
uschovaný po celou dobu 
životnosti výrobku. 

2.  Před montáží kolektoru si Návod 
důkladně prostudujte. Předejdete 
tak případným chybám při 
montáži a závadám. 

3. Kolektor je možno instalovat pouze 
v souladu s pokyny tohoto Návodu. 

4. Využití kolektorů k jiným účelům než 
ke kterým jsou určeny je přísně 
zakázáno. 

5. Kolektory smí montovat pouze 
odborná firma, vlastnící příslušná 
oprávnění a proškolená pro montáž 
solárních kolektorů a jejich dalších 
prvků. 

6. Při instalaci kolektoru, při jeho 
uvedení do provozu stejně jako při 
údržbě je nutno zachovat veškerá 
bezpečnostní pravidla, zejména pak 
pravidla pro práci na střeše. 

7. Veškerý balící materiál likvidujte 
výhradně v souladu s požadavky na 
ekologii – pro likvidaci využijte 
příslušné sběrné dvory odpadů. 

8. Nedovolte dětem nebo 
nepovolaným osobám přístup 
k zařízení – hrozí nebezpečí úrazu 
popálením nebo opařením. 

9. Nedotýkejte se při provozu 
zařízení – hrozí nebezpečí úrazu 
popálením nebo opařením. 

10. Veškeré opravy musí být 
provedeny výhradně odbornou 
montážní firmou. Pro opravy musí 
být použity výhradně originální 
náhradní díly popř. prvky vhodné 
pro solární systémy. 

11. V blízkosti kolektoru a prvků 
solárního systému neumisťujte 
hořlavé ani snadno hořlavé 
předměty. 

12. Pro montáž kolektorů používejte 
výhradně originální montážní prvky, 
Při použití jiných prvků může být 
montáž považována za montáž 
v rozporu s Návodem k montáži se 
všemi důsledky.  

 

 

 

 

 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ 
POKYNY VÝROBKU 

 

Legenda symbolů  

Případné neuposlechnutí 
varování může zapříčinit riziko 
poranění osob, v některých 
případech i ohrožení života. 

Případné neuposlechnutí 
varování může zapříčinit riziko 
poškození předmětů, rostlin 
nebo poranění zvířat, 
v některých případech i 
závažné. 

Nutně se řiďte podle obecných 
bezpečnostních norem a 
předpisů daného výrobku. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Před zahájením manipulace s 
díly, které mohou obsahovat 
horkou kapalinu je nutno 
zajistit jejich vyprázdnění.  

Ochrana osob před popálením 

Při odstraňování usazenin 
z systému postupujte podle 
pokynů popsaných v 
„bezpečnostních opatřeních“ 
používaného výrobku. Při 
použití chemických látek 
zajistěte dostatečné větrání, 
použijte ochranné oděvy a 
zabraňte promíchání různých 
chemikálií. Chraňte kolektor a 
okolní předměty před 
případným poškozením. 

Nebezpečí zranění osob při 
kontaktu kůže nebo očí 
s kyselinami, při inhalaci nebo 
pozření škodlivých chemických 
látek. 

Nebezpečí poškození přístroje 
nebo okolních předmětů korozí, 
způsobenou kyselinami. 
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VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO MONTÁŽ 

 

DOPRAVA A MANIPULACE 

 Kolektory ponechte v originálním 
balení až do jejich přesunu na 
konečné místo montáže. Kolektory 
tak budou chráněny před 
poškozením. 

 Plochý solární kolektor musí být 
přenášen v poloze nastojato (na 
kratší straně) nebo na plocho 
(sklem vzhůru a to bez zbytečných 
nárazů a otřesů.  

 Při transportu panelu je nutno dávat 
zvláštní pozor na sklo kolektoru. 
Kolektory neopírejte nebo 
nepřenášejte sklem otočeným dolů. 
Na sklo nepokládejte jiné předměty. 

 Při skladování kolektoru nebo před 
jeho instalací nenechávejte solární 
kolektor nikdy se sklem otočeným 
směrem dolů. V případě deště by se 
mohla do kolektoru dostat voda. Ta 
by mohla způsobit nežádoucí 
kondenzaci uvnitř panelu. 

 Zadní stranu kolektoru chraňte před 
poškozením – neopírejte kolektor o 
plochy s výstupky, rohy nebo hroty. 

 Sklo kolektoru zakryjte před 
sluncem až do chvíle uvedení 
zařízení do provozu. 

 

 

NOSNÝ SYSTÉM A KOTVENÍ 

 Kolektory montujte výhradně na 
střechy a plochy s dostatečnou 
únosností. 

 V případě nutnosti konzultujte 
nosnost se statikem. Případně 
proveďte opatření nutné ke zvýšení 
únosnosti nebo rozložení zátěže.  

 Pro montáž solárních kolektorů jsou 
k dispozici příslušné originální 
montážní systémy. Neoriginální 
kotvení nemůže zaručit pevnou 
stabilitu kolektorů a může zapříčit 
jejich porušení. 

 Systém může být používán 
výhradně na stabilní nosné 
konstrukci odolávající maximálnímu 
zatížení 1000 Pa pro namáhání 
větrem a 1000 Pa pro zatížení 
sněhem. 

 Všechny spojovací díly musí být 
chráněny před trvalým působením 
vody, které by mělo za následek 
korozi. 

 

 

 

 

 

UMÍSTĚNÍ 

Kolektor umístěte tak, aby byly 
dodrženy následující omezující 
podmínky: 

 Minimální zastínění kolektoru 
v průběhu dne (doby oslunění) např. 
okolní zástavbou; 

 Minimální vystavení kolektoru větru; 

 Minimální vzdálenost od zásobníku 
pro ohřev vody nebo akumulaci 
tepla; 

 Přístupnost pro údržbu – zajistěte 
přístup ke kolektoru pro servis a 
údržbu (úchyty, žebřík, obslužná 
lávka apod.); 

 Dobré ukotvení kolektoru a 
dostatečná odolnost při zatížení 
větrem, stejně jako odolnost před 
zatížením sněhem. 

 Na střechu se doporučuje kolektor 
umístit blíže ke hřebenu z důvodu 
menšího zatížení od tajícího sněhu. 

 Neinstalujte kolektor na hranu 
střechy. Doporučená min. 
vzdálenost od hrany střechy je 1,2 
m (ochrana před „podfouknutím“). 

 Všechny spoje kolektorů a větrací 
otvory musí být chráněny před 
pronikáním vody a znečištěním; 

 

 

MAXIMÁLNÍ PŘETLAK 
KOLEKTORU  

 Maximální pracovní přetlak 
teplonosné kapaliny v kolektoru je 6 
barů. 

 

 

SKLON KOLEKTORU 

 Kolektor může být instalován 
s minimálním sklonem 10° a 
maximálním 70° od vodorovné osy. 

 Sklon nižší než 10° může mít za 
následek zatékání vody. 

 Pro celoroční provoz je doporučen 
sklon 40° až 50°. Pro letní provoz 
pak sklon cca 30°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACE KOLEKTORU 

 Solární kolektory mají maximální 
účinnost, při orientaci plochy 
kolektoru přesně na jih. 

 Zvláštní místní podmínky (jako 
například zastínění nebo orientace 
střechy) mohou zapříčinit snížení 
výkonu kolektoru. Maximální 
doporučený odklon od jihu je 30°. 

 

 

 

UZEMNĚNÍ, OCHRANA PROTI 
BLESKŮM 

 Solární systém, kolektor a trubky 
musí být řádně uzemněny v souladu 
s bezpečnostními pravidly a 
příslušnými normami ČSN a to 
měděným zemnícím kabelem 
(zeleno-žlutým) o minimálním 
průřezu 16 mm² (H07VU nebo R).  

 Pokud je instalován na střeše 
stávající hromosvodné zařízení, 
mohou být kolektory k němu 
připojeny.  

 Uzemnění musí být provedeno 
vzhledem k zemi (tyč do země). 

 Uzemnění ponechte odborné 
firmně. 
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VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO MONTÁŽ 

 

TEPLONOSNÁ KAPALINA  
– volitelné příslušenství kolektoru 

 Doporučenou teplonosnou 
kapalinou je směs propylen-
glykolu s antikorozními přísadami 
– volitelné příslušenství.  

 Použití s obyčejnou vodou není 
dovolené – voda neobsahuje 
antikorozní prostředky a hrozí 
zamrznutí.  

 Propylen - glykol není jedovatý ani 
fyziologicky závadný. Se svou 
extrémně vysokou tepelnou 
stabilitou a dobrými nemrznoucími 
vlastnostmi, je tento produkt ideální 
pro kolektory vysokých výkonů.  

 Před naplnění systému teplonosnou 
kapalinou proveďte důkladné 
propláchnutí a vyčištění celého 
solárního systému. 

 Přítomnost nežádoucích látek 
v systému způsobuje změnu 
chemických vlastností teplonosné 
kapaliny a zkracuje její životnost.  

 Zvolenou teplonosnou kapalinu 
nařeďte výhradně dle pokynů 
uvedených na obalu kapaliny a 
s přihlédnutím k minimálním 
teplotám v místě instalace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti doporučených kapalin – 
z nabídky výrobce 

 

Řeďte čistou vodou s max. obsahem 
chloridů 100 mg/kg.  

Minimální koncentrace kapaliny je 25 
% pro udržení ochrany proti korozi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Teplonosná kapalina určena k ředění – základní vlastnosti 

Protizámrazová ochrana až do – 40 °C (při ředění 55% propylen glykol) 

Složení (výrobcem doporučená 
teplonosná kapalina dle 
katalogu) 

Roztok 1.2 propylen glykolu s inhibitory koroze 

Viskozita při 20°C cca 68 - 72 mm
2
/s 

Hustota při 20°C cca 1058 g/cm
3
 

 

Teplonosná kapalina určena pro přímé použití – základní vlastnosti 

Protizámrazová ochrana až do – 28 °C (neředěná ) 

Složení (výrobcem doporučená 
teplonosná kapalina dle 
katalogu) 

Roztok 1.2 propylen glykolu s inhibitory koroze 

Viskozita při 20°C cca 5 mm
2
/s 

Hustota při 20°C cca 1030 g/cm
3
 

 

Teplota zamrznutí 
°C 

- 14° - 17° - 21° - 26° - 32° - 40° 

% Propylen glykolu 30 35 40 45 50 55 

% Vody 70 65 60 55 50 45 
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VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO MONTÁŽ 

 
 
TLAKOVÁ ZTRÁTA KOLEKTORU 
v závislosti na průtoku a počtu kolektorů 

 

XP 2.5-1 V (vertikální)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XP 2.5-1 H 
(horizontální) 
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POPIS AURČENÍ KOLEKTORU XP2.5-1 

 
POPIS PRODUKTU A URČENÍ 
PRODUKTU 
Solární kolektory transformují energii 
slunce (přímé sluneční záření) na 
energii tepelnou (teplo).   
Aby se tak stalo, musí být energie 
slunce předána do absorbéru 
v kolektoru.  

Absorbér je tvořen hliníkovým 
plechem a trubkou. Absorbér je 
tepelně izolován pro omezení 
nežádoucích tepelných ztrát.  

Trubkou absorbéru protéká 
teplonosná kapalina, díky které je 
teplo předáváno do akumulátoru tepla 
(akumulační zásobník).  

Teplo z akumulačního zásobníku je 
následně využíváno pro topení nebo 
ohřev vody. Akumulační zásobník 
musí být vhodně dimenzován. 

Teplonosná kapalina obsahuje látky 
bránící zamrznutí kapaliny, prvky pro 
ochranu proti korozi. Je obvykle 
netoxická (podle výrobce).  

 

VAROVÁNÍ! Systém musí být 

vybaven a musí být provozován dle 
platných norem a předpisů. Zejména 
musí být vybaven pojistným ventilem, 
expanzní nádobou případně dalším 
zařízením. 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY kolektoru 
 

 
 

  XP2.5-1 V XP2.5-1 H 

Základní rozměry  mm 1128 x 2241 x 98 1128 x 2241 x 98 

Celková plocha kolektoru m
2
 2,528 2,528 

Plocha apertury (vstupu světla) m
2
 2,256 2,259 

Plocha absorbéru  m
2
 2,227 2,242 

Absorpce – pohltivost slunečního záření % 95 95 

Emisivita % 5 5 

Jmenovitý termický výkon kJ/K 15,32 17,98 

Účinnost η 0ptická - k ploše apertury  0,819 0,824 

Součinitele prostupu tepla - k ploše apertury           a1  
                                                                                 a2                  

W/(m
2
K) 

W/(m
2
K

2
) 

3,176 
0,016 

3,058 
0,017 

Max. pracovní přetlak  bar 6,0 6,0 

Celkový objem vody l 2,1 2,5 

Celková hmotnost kg 46,0 46,0 

Připojení trubka D - / mm 22 22 

Stagnační teplota kolektoru ** °C 193 198 

Doporučený průtok kolektorem – min / max l/hod 35 / 100 35 / 100 

Umístění kolektoru  svislé vodorovné 

Teplonosná kapalina  
vodní roztok propylen-glykolu 

s antikorozními přísadami 

Sklon kolektoru  20°až 70° 20°až 70° 

Korekční faktor úhlu oslunění K(θ50)  0,926 0,950 
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HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ 

ZÁKLADNÍ - PŘIPOJOVACÍ SADA KOLEKTORŮ 

Přípojná místa kolektoru jsou 
tvořena hrdlem pro rychlou 
montáž za pomoci dvojicí             
O-kroužků (speciální, odolávající 

vysokým teplotám na kolektoru). 

Připojení trubky D=22 mm je 

zajištěno svěrným spojem 
s kovovým těsnícím kroužkem.  

 

 

 

Jako zaslepení pro prvky 
ukončovací mohou sloužit např. 
odvzdušňovací ventil (obvykle ruční) 
nebo záslepka.  

Pro připojení je v dodávce tepelná 
izolace. 

 

 

 

 

Součástí sady je:  

 2x rohové připojení pro vstup a 
výstup 

 2x zaslepovací připojení přímé 

 těsnící o-kroužky 

 speciální mazací tuk 

 svěrný spoj pro trubku 

 rychlospojky pro zajištění spojů 

 tepelná izolace 

 

 

ROZŠIŘUJÍCÍ (SPOJOVACÍ) SADA KOLEKTORŮ 

Sousední kolektory se spojují 
prostřednictvím kompenzátorů. Ty 
jsou schopny zachytit případnou 
tepelnou roztažnost materiálů. Jejich 
poloha je fixována rychlospojkou – 
součást dodávky.  

 

Kompenzátory jsou zakončeny 
dvojicí O-kroužků, který zajistí 
těsnost systému.  

 

 

 

 

Součástí sady je:  

 2x kompenzátor 

 těsnící o-kroužky 

 speciální mazací tuk 

 rychlospojky pro zajištění spojů 

 tepelná izolace 

 

 

 

ROZŠIŘUJÍCÍ (SPOJOVACÍ) SADA KOLEKTORŮ „T“ 

Spojovací T-kus je připraven pro 
rychlou montáž prostřednictvím 
dvojice těsnících O-kroužků do 
kolektoru.  

Připojení průběžné trubky D=22 mm 

je zajištěno svěrným spojem 
s kovovým těsnícím kroužkem.  

 

 

 

 

Součástí sady je:  

 T-kus 

 těsnící o-kroužky 

 speciální mazací tuk 

 rychlospojky pro zajištění spojů 

 tepelná izolace 

 



 XP 2.5-1 

 

Strana 8 (celkem 32) 

 

HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ 

TĚSNÍCÍ KROUŽKY KOLEKTORŮ 

Připojovací hrdla kolektoru, připojovací 
a spojovací díly jsou určeny pro použití 
speciálních těsnících kroužků. Kroužky 
jsou předmontovány na jednotlivých 
dílech.  
POZOR:  
Před instalací je nutno O-kroužky 
důkladně namazat (mazadlo je 
součástí dodávky). Kroužky jsou 

dlouhodobě schopny odolávat 
vysokým teplotám a vznikajícím 
tlakům.  
 

ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU 

Aby při provozu solárního okruhu 
nedocházelo k poruchám, musí být 
solární okruh kompletně a dokonale 
odvzdušněn.  

Vzduchové bubliny, které se v systému 
případně mohou objevit se nahromadí 
v nejvyšším bodě soustavy (obvykle 
výstup z kolektoru). Odtud musí být 
možno vzduch odstranit pomocí 
ručního odvzdušňovače nebo 
separátoru vzduchu. 

 

 

 

MATERIÁL SOLÁRNÍHO OKRUHU 

Použité materiály a těsnění musí být 
odolné teplotám až do 200 °C, musí 
odolávat použité teplonosné 
kapalině a musí odolávat všem 
atmosférickým vlivům. 

Potrubí solárního okruhu musí být 
provedeno podle EN 12975 resp. 
příslušné ČSN z materiálu 
schváleného a certifikovaného pro 
solární systémy. 

Doporučujeme používat potrubí z mědi 
nebo nerezové oceli (vlnovec). Pro 
spojování je možno využít systémů 
svěrných spojů (těsnění kov na kov), 
šroubovaných spojů (převlečená 
matice se speciálním těsněním pro 
solární aplikace) nebo lisované spoje 
(s speciálním těsněním). Při pájení je 
možno použít pouze pájení „natvrdo“. 

 

IZOLACE SOLÁRNÍHO OKRUHU 

Potrubí je nutno opatřit vhodnou 
tepelnou izolací jako ochrana před 
nežádoucím únikem tepla, ochrana 
před popálením. U venkovních 
rozvodů musí navíc izolace odolávat 
UV záření a musí být nenasákavá.. 
Volte tloušťku izolace minimálně 13 
mm pro vnitřní rozvody a 19 mm pro 
venkovní rozvody. 

 

DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 

Doporučujeme volit průměry trubek dle 
následující tabulky.  

První návrh pak korigujte s ohledem 
na materiál, délku a provedení 
systému.  

Nerezového potrubí (vlnovec) má 
obecně větší tlakovou ztrátu, proto je 
nutno při návrhu postupovat opatrně. 

U rozsáhlejších zařízení (větší počet 
kolektorů) nebo větších celkových 
délek potrubí (mezi kolektorem a 
dalším příslušenstvím systému), musí 
být průměr potrubí a systém zapojení 
navržen projektem a to v závislosti na 
odporu potrubí a parametrech použité 
čerpadlové skupiny.  

Při dimenzování čerpadla 
neopomeňte, že teplonosná kapalina 
má větší hustotu a větší tlakovou 
ztrátu než pitná voda. 

Zjednodušený vzorec:  
tlaková ztráta (teplonosné kapaliny) = 
1,5 x tlaková ztráta (vody) 

 

 

 

 

 

Měď 
Nerezová 
trubka - 
vlnovec 

Počet kolektorů v sérii 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ø 10/8  X X X        

Ø 15/13 DN 16 X X X X X X X X   

Ø 18/16 DN 18    X X X X X X X 

Ø 22/20 DN 20      X X X X X 

 

  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ø 18/16 DN 20           

Ø 22/20 DN 25 X X X X X X X    

Ø 28/25     X X X X X X X 

Pro průtok 30 l/hod.m
2
kolektoru a teplotu kapaliny 80°C 
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HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ 

 

UMÍSTĚNÍ ČIDLA KOLEKTORU  

Odstraňte gumovou krytku chránící 
vstup pro sondu kolektoru (jímka). 
Nainstalujte sondu a spojte jej pomocí 
kabelu s regulací.  

 

 

 

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA 

Pro průchod solárního obvodu pod 
střechu doporučujeme použít speciální 
střešní prvky (např. odvětrávací taška). 
Ty obvykle dodává výrobce střešní 
krytiny. 
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HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ 

Hydraulické zapojení 

 

 

A: PARALELNÍ ZAPOJENÍ 
KOLEKTORŮ, VSTUP / VÝSTUP 
DIAGONÁLNĚ 

Kolektory mohou být spojeny do jedné 
řady díky spojovacím prvkům s 
těsněním - kompenzátorům. 
Maximální počet kolektorů 
zapojených dle obr. A je 10 
kolektorů. 

Pro tento počet musí být kolektory 
napojeny diagonálně (vstup na jedné 
straně dole, výstup na protější straně 
nahoře na kolektorovém poli). 

 

B: PARALELNÍ ZAPOJENÍ 
KOLEKTORŮ, VSTUP / VÝSTUP NA 
JEDNÉ STRANĚ 

Kolektory mohou být spojeny do jedné 
řady díky spojovacím prvkům s 
těsněním - kompenzátorům. 
Maximální počet kolektorů 
zapojených dle obr. B je 5 
kolektorů. 

Pro tento počet musí být kolektory 
napojeny z jedné strany (vstup i výstup 
na jedné straně). 

 

 

C: SÉRIOVÉ SPOJENÍ 
KOLEKTOROVÝCH POLÍ 

Samostatné pole kolektorů (maximálně 
pět kolektorů v jedné řadě) může být 
připojeno k dalšímu kolektorovému poli 
a to v sériovém zapojení (obr. C).  

Je důležité, aby byl v jednotlivých 
řadách stejný počet kolektorů. 

Důvodem je nutnost zajistit 
rovnoměrné proplachování kolektorů 
v jednotlivých řadách – kolektorových 
polích. Počet kolektorů v řadách musí 
být shodný. 

 

D: PARALELNÍ SPOJENÍ 
KOLEKTOROVÝCH POLÍ 

Samostatné pole kolektorů (maximálně 
deset kolektorů v jedné řadě) může být 
propojeno paralelně na jiné 
kolektorové pole.  

Je důležité, aby byl v jednotlivých 
řadách stejný počet kolektorů. 
Důvodem je nutnost zajistit 
rovnoměrné proplachování kolektorů 
v jednotlivých řadách – kolektorových 
polích.  

V hydraulickém propojení je nutno 
zachovat pravidlo stejných délek pro 
vstup i výstup.  
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MONTÁŽ KOLEKTORŮ 

Instalace na plochou střechu 

Pro jednotlivé varianty montáže 
existují montážní sady. Ty sestávají 
z jednotlivých modulů. Z modulů se 
pak sestaví celková nosné konstrukce 
– max. 10 kolektorů v řadě.   

Nosná konstrukce kolektorů je 
navržena pro:  

 max. zatížení až 1 kN/m
2
 zatížení 

sněhem 

 rychlost větru max 28m/s - 100 km/h  

Každý nosník kolektoru musí být 
bezpečně ukotven do střešní 
konstrukce, aby se zabránilo posunutí 
nebo překlopení na střeše. Min. 
průměr kotvících šroubů je 12 mm 

(zvolte vhodné šrouby podle typu 
nosného materiálu).  

POZOR: Konstrukce střechy musí 
být schopna nést váhu solárního 
systému a současně nést váhu 
sněhu popř. odolat síle větru. Tuto 
zodpovědnost má majitel objektu.  

V případě, že konstrukci není možno 
kotvit do střechy nebo do podložky je 
nutno konstrukci přitížit – např. 
betonovými bloky, litinovými pláty 
popř. jiným materiálem. V takových 
případech je nutno ověřit i nosnost 
konstrukce střechy pro toto zvýšené 
zatížené.  

POZNÁMKA: Doporučujeme vždy 

posoudit nosnost střechy příslušným 
odborníkem - statikem. 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A: body pro normální kotvení 
B: body pro dodatečné kotvení  
 

XP2.5 V-1 
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A: body pro normální kotvení 
B: body pro dodatečné kotvení  
 

XP2.5 H-1 
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MONTÁŽ KOLEKTORŮ 

Instalace na šikmou střechu 

Montážní sada pro šikmou střechu se 
skládá z jednotlivých modulů. 
Z modulů je možno sestavit různé 
varianty až do max. sestavy 10 
kolektorů v řadě.   

Nosná konstrukce kolektorů je 
navržena pro:  

 max. zatížení až 0,45 kN/m
2
 zatížení 

sněhem 

 rychlost větru max 28m/s - 100 km/h  

POZOR: Kotvení do střechy je 
nutno přizpůsobit typu střechy 
resp. stavu střechy, popř. zohlednit 
možné zatížení střechy (sníh, 
nárazový vítr). V případě nebezpečí 

je nutno zvýšit počet kotvících míst.  

 

 

POZNÁMKA: Doporučujeme vždy 

posoudit nosnost střechy příslušným 
odborníkem - statikem. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
A: body pro normální kotvení 

B: body pro dodatečné kotvení     XP2.5 V-1 
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ŠIKMÁ STŘECHA – NAD STŘEŠNÍ KRYTINU 

Vlnovcová střešní krytina – břidlice 
 

UPOZORNĚNÍ: balení neobsahuje 

žádný kotvící materiál -  
šrouby, hmoždinky nebo jiný 
materiál pro kotvení.  

Pro upevnění do střešní konstrukce 
použijte vhodný materiál dle 
nosnosti a stavu střešní konstrukce.  

Kolektory musí být v konstrukci 
střechy pevné, bez pohybu. 
Konstrukce střechy a ukotvení 
kolektorů musí zabezpečit pevné 
ukotvení nejen kolektorů, ale i 
případného dalšího zatížení – sníh, 
vítr.  

V případě potřeby se obraťte na 
odborníka – statika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natvarujte nerezové lišty do tvaru 
střešní krytiny. Ukotvěte je pevně do 
trámů nebo nosníků střešní 
konstrukce pomocí vhodných 
šroubů.  

Dále pokračujte v instalaci 
horizontálních nosníků.  
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ŠIKMÁ STŘECHA – NAD STŘEŠNÍ KRYTINU 

Vlnitá střešní krytina 
 

UPOZORNĚNÍ: balení neobsahuje 

žádný kotvící materiál -  
šrouby, hmoždinky nebo jiný materiál 
pro kotvení.  

Pro upevnění do střešní konstrukce 
použijte vhodný materiál dle nosnosti a 
stavu střešní konstrukce.  

Kolektory musí být v konstrukci střechy 
pevné, bez pohybu. Konstrukce 
střechy a ukotvení kolektorů musí 
zabezpečit pevné ukotvení nejen 
kolektorů, ale i případného dalšího 
zatížení – sníh, vítr.  

V případě potřeby se obraťte na 
odborníka – statika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natvarujte převýšení lišty do tvaru 
střešní krytiny (výšky krytiny). Ukotvěte 
je pevně do trámů nebo nosníků 
střešní konstrukce pomocí vhodných 
šroubů.  

Dále pokračujte v instalaci 
horizontálních nosníků – šířka pro 
nosník musí být min. 65 mm (viz 
obrázek).  
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ŠIKMÁ STŘECHA – NAD STŘEŠNÍ KRYTINU 

Plochá střešní krytina 
UPOZORNĚNÍ: balení neobsahuje 

žádný kotvící materiál -  
šrouby, hmoždinky nebo jiný 
materiál pro kotvení.  

Pro upevnění do střešní konstrukce 
použijte vhodný materiál dle 
nosnosti a stavu střešní konstrukce.  

Kolektory musí být v konstrukci 
střechy pevné, bez pohybu. 
Konstrukce střechy a ukotvení 
kolektorů musí zabezpečit pevné 
ukotvení nejen kolektorů, ale i 
případného dalšího zatížení – sníh, 
vítr.  

V případě potřeby se obraťte na 
odborníka – statika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natvarujte převýšení lišty do tvaru 
střešní krytiny (výšky krytiny a 
přesazení krytiny). Ukotvěte je 
pevně do trámů nebo nosníků 
střešní konstrukce pomocí vhodných 
šroubů.  

Dále pokračujte v instalaci 
horizontálních nosníků. 

Dále pokračujte v instalaci 
horizontálních nosníků. 
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ŠIKMÁ STŘECHA – NAD STŘEŠNÍ KRYTINU 

Ukotvení závitovou tyčí 
 

UPOZORNĚNÍ: balení neobsahuje 

žádný kotvící materiál -  
šrouby, hmoždinky nebo jiný 
materiál pro kotvení.  

Pro upevnění do střešní konstrukce 
použijte vhodný materiál dle 
nosnosti a stavu střešní konstrukce.  

Kolektory musí být v konstrukci 
střechy pevné, bez pohybu. 
Konstrukce střechy a ukotvení 
kolektorů musí zabezpečit pevné 
ukotvení nejen kolektorů, ale i 
případného dalšího zatížení – sníh, 
vítr.  

V případě potřeby se obraťte na 
odborníka – statika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předvrtejte otvory. Zašroubujte 
závitovou tyč to otvoru v konstrukci. 
Ukotvěte střešní krytinu šroubem 
s pružnou podložkou. Namontujte 
šroub pro upevnění vodorovného 
nosníku. Osaďte nosník a zajistěte 
matkou.  

POZOR: Šroub nesmí převyšovat 
horizontální nosník.  

Dále pokračujte v instalaci 
horizontálních nosníků. 
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ŠIKMÁ STŘECHA – NAD STŘEŠNÍ KRYTINU 

Ukotvení kombi šroubem 
 

UPOZORNĚNÍ: balení neobsahuje 

žádný kotvící materiál -  
šrouby, hmoždinky nebo jiný 
materiál pro kotvení.  

Pro upevnění do střešní konstrukce 
použijte vhodný materiál dle 
nosnosti a stavu střešní konstrukce.  

Kolektory musí být v konstrukci 
střechy pevné, bez pohybu. 
Konstrukce střechy a ukotvení 
kolektorů musí zabezpečit pevné 
ukotvení nejen kolektorů, ale i 
případného dalšího zatížení – sníh, 
vítr.  

V případě potřeby se obraťte na 
odborníka – statika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předvrtejte otvory. Zašroubujte 
kombi šroub do konstrukce. 
Ukotvěte střešní krytinu šroubem 
s pružnou podložkou. Namontujte 
šroub pro upevnění vodorovného 
nosníku. Osaďte nosník a zajistěte 
matkou.  

POZOR: Šroub nesmí převyšovat 
horizontální nosník.  

Dále pokračujte v instalaci 
horizontálních nosníků. 
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INSTALACE NA PLOCHOU STŘECHU 
 

UPOZORNĚNÍ: balení neobsahuje 

žádný kotvící materiál -  
šrouby, hmoždinky nebo jiný 
materiál pro kotvení.  

Pro upevnění do střešní konstrukce 
použijte vhodný materiál dle 
nosnosti a stavu střešní konstrukce.  

Kolektory musí být v konstrukci 
střechy pevné, bez pohybu. 

Konstrukce střechy a ukotvení 
kolektorů musí zabezpečit pevné 
ukotvení nejen kolektorů, ale i 
případného dalšího zatížení – sníh, 
vítr.  

V případě potřeby použijte 
přitížení konstrukce a to 
betonovými nebo kovovými 
bloky.  

V případě potřeby se obraťte na 
odborníka – statika. 

Nastavte sklon kolektoru na 
základní nosné konstrukci. 
Namontujte vzpěru konstrukce do 
polohy podle následující tabulky.  
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MONTÁŽ VODOROVNÝCH NOSNÍKŮ 
 

Pro více kolektorů je nutno nejdříve sestavit nosníky do jednoho celku a to za pomoci spojovacích elementů a šroubů. 

 

Umístěte na spodní nosník záchyt kolektoru tak, aby nesklouzl a byl zajištěn. 

 

Zkontrolujte rovnoběžnost spodního a horního nosníku. Ujistěte se, že vzdálenost B je všude stejná. 
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MONTÁŽ PRVNÍHO KOLEKTORU 
 

Na okraj vodorovného nosníku nainstalujte rychloupínací svorku a to položením do nosníku. Posuňte plastový díl svorky na 
okraj nosníku. Spodní kotvící díl svorky pootočte o 90 °pro pevné ukotvení. Zajistěte dotažením šroubu. 

 

Položte kolektor na vodorovné nosníky za pomoci nosných popruhů. Upravte polohu kolektoru tak, aby dosedl na nosníky a 
spodní záchyt kolektoru. Posuňte kolektor vodorovně na instalovaný doraz. 

Zkontrolujte polohu na spodních záchytech. 

POZOR: Kolektory by měly být umístěny tak, aby vstup pro teplotní sondu byl vždy vlevo nahoře.  

Přeložte horní díl svorky na okraj kolektoru a zajistěte polohu pevným dotažením šroubu. Osaďte všechny kotvící svorky a 
zajistěte na všech čtyřech bodech kolektoru. 
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MONTÁŽ DALŠÍHO KOLEKTORU 
 

Pokud potřebujete umísti další kolektor, postupujte podobě jako v případě montáže prvního kolektoru.  

Namontujte na doraz rychloupínací svorku kolektoru (na doraz ke svorce předchozího kolektoru) a zajistěte. 

Namažte řádně přiloženou vazelinou o-kroužky spojovacích elementů – kompenzátorů. Zatlačte kompenzátor do kolektoru a 
zajistěte je. Vzdálenost mezi hrdly kolektorů (pro umístění kompenzátorů) musí být 85 mm. 

Umístěte nový kolektor pro rozšíření pole, zkontrolujte jeho polohu na spodním uchycení a zasuňte po vodorovných nosnících 
na doraz k sousednímu kolektoru. Současně zasuňte na o-kroužku kompenzátor. Kompenzátor zajistěte rychlospojkou. 

 

 

Opakujte postup, dokud není celé kolektorové pole kompletní. 

Pokud nemáte pole připraveno ke spuštění, ponechte jej zakryté – např. plachtou. Předejdete tak popáleninám při montáži. 
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MONTÁŽ HYDRAULICKÉHO NAPOJENÍ 
Namažte o-kroužky přiloženou vazelinou. 

Nasaďte hydraulické prvky na vstup a výstup kolektoru a zajistěte je sponkou. 

 

Zasuňte trubku ø22 mm do šroubení (svěrný spoj) a pevně dotáhněte. 

Následně spoj zaizolujte. 

 

 

 

 

INSTALACE ČIDLA KOLEKTORU 
Demontujte pryžovou zátku z jímky na levé straně kolektoru. 

Na sondu kolektoru umístěte průchodku a sondu umístěte do jímky. Zajistěte ji proti vypadnutí nebo vytržení.  
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UVEDENÍ DO PROVOZU 

Kontrola těsnosti systému, naplnění systému, expanzní nádoba 

 

Doporučuje ponechat kolektory zastíněné 
ochrannou fólií až do konečného uvedení 
do provozu. Zabráníte tak případnému 
přehřátí kolektoru a zejména zabráníte 
riziku popálenin při montáži.  

Zařízení může být naplněno a uvedeno 
do provozu pouze při současném 
odebírání tepla. 

Seřízení  tlaku expanzní nádoby 

Vodní objem jednoho kolektoru je cca 2,0 
litru. Před naplněním systému 
teplonosnou kapalinou seřiďte (natlakujte) 
expanzní nádobu (viz. tabulka). 

Kontrola těsnosti systému 

Po dokončení sestavování kolektorů a 
potrubí proveďte kontrolu těsnosti 
systému. Systém naplňte vodou. 
Postupně zvyšujte přetlak v systému, 
dokud nedojde k otevření pojistného 
ventilu; zkontrolujte jeho těsnost včetně 
všech spojů stejně tak i funkčnost 
pojistného ventilu. 

Vyčištění systému 

Před napuštěním systému je nutné 
odstranit z potrubí všechny nečistoty 
vzniklé v průběhu výroby a montáže. I 
nepatrné množství cizího materiálu může 
působit jako katalyzátor a zapříčinit 
znehodnocení teplonosné kapaliny. 

Opakovaně propláchněte celý systém 
až do odstranění všech nečistot. 

Následně zařízení zcela vyprázdněte, 
např. tlakových vzduchem. 

 

Naplnění a odvzdušnění zařízení 

Soustava může být naplněna a uvedena 
do provozu pouze při současném odbírání 
tepla. K naplnění doporučujeme využití 
čerpací stanice (čerpadlo s nádobou pro 
kapalinu). 

 Otevřete všechny uzávěry a 
odvzdušňovací ventily popř. separátory 
vzduchu 

 Pro přenos tepla je doporučeno 
použít jako teplonosnou kapalinu na 
bázi propylen-glykolu (s antiko-
rozními přísadami), určený pro 
výkonné tepelné solární systémy. 

 POZOR! Nemíchejte dvě rozdílné 
teplonosné kapaliny. 

 

 

 Provoz s čistou vodou v systému není 
v žádném případě možný (ani 
v místech chráněných proti mrazu - 
chybějící ochrana proti korozi). 
Doporučená solární kapalina 
v katalogu Chaffoteaux je čistá, 
neředěná. Podle požadované ochrany 
proti zamrznutí systému je nutno 
kapalinu ředit. Dbejte údajů pro ředění 
uvedených na bezpečnostním štítku. 

 Vhodně naředěnou teplonosnou 
kapalinu napusťte do solárního 
systému, nejlépa za pomoci čerpací 
stanice přes napouštěcí a vypouštěcí 
ventily.  

POZOR: čerpadlové skupiny mohou 
obsahovat zpětnou klapku, kterou je 
možno obvykle manuálně otevřít.  

 Čerpací stanici ponechejte v provozu 
po dobu minimálně 30 minut, aby 
došlo k spolehlivému zavodnění 
celého systému.  

 Následně postupně uzavřete 
vypouštěcí ventil a díky čerpadlu 
v plnící stanici zvyšte přetlak 
v systému na 3,5 bar. Uzavřete plnící 
ventil. 

 Uveďte do provozu solární oběhové 
čerpadlo, otevřete na maximum 
průtokoměr a odvzdušněte 
čerpadlovou skupinu. 

 V případě potřeby doplňte zpět tlak na 
3,5 bar. 

 Systém bude odvzdušněn, když se na 
průtokoměru nebudou objevovat 
vzduchové bubliny a bude ukazovat 
stabilní průtok. 

 Následně uzavřete všechny 
odvzdušňovací armatury. 

 

 

 Zkontrolujte zda v zařízení nezůstal 
absolutně žádný vzduch tím, že 
zkontrolujete ruční odvzdušňovač 
v nejvyšším bodě zařízení.   

Poznámka: Pokud používáte 

odvzdušňovač se spojovací trubičkou 
svedenou do místa obsluhy, je nutno 
vypustit takové množství kapaliny, 
jaké odpovídá odvětrávací trubičce, 
tedy cca 0,3 cl na každý metr 
odvětrávací trubičky o průměru 6 mm. 

 

Napouštěcí přetlak systému 

Přetlak systému nastavte o 0,5 bar 
přes statickou výšku soustavy/10 

(nejméně však 1,5 bar).  

Zkontrolujte přetlak a v případě 
potřeby otevřete napouštěcí nebo 
vypouštěcí ventily a přetlak seřiďte.  

 

Návrh expanzní nádoby 

Pro solární systémy musí být expanzní 
nádoba navržena pro funkční stav od 
teplot -20°C až do teplot cca 200°C. 

 Používají se výhradně expanzní 
nádoby s membránou, odolnou 
solárním kapalinám. 

 Doporučený objem expanzní 

nádoby je uveden v tabulce dále.  

 Plnící přetlak expanzní nádoby 

(plnění vzduchem) se seřizuje bez 
protitlaku ze systému (před 
napuštěním solární kapalinou). 
Doporučení pro nastavení  plnícího. 
Doporučení pro nastavení  plnícího 
přetlaku je uvedeno v tabulce dále. 
Plnící přetlak expanzní nádoby je 
nižší, než napouštěcí přetlak solární 
soustavy. 

 

 

Výška 
zařízení 

Napouštěcí přetlak 
systému v bar 

Přetlak expanzní nádoby v barech 

12 l 18 l 25 l 35 l 50-100 l 

3 – 10 m 1,5 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 

11 m 1,6 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 

12 m 1,7 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 

13 m 1,8 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 

14 m 1,9 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 

15 m 2,0 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 

 

Příklad zjednodušeného návrhu: 

Výška mezi expanzí a připojením kolektoru je 8 metrů. 

Plnící přetlak systému : 0,5 + (0,1*8) = 1,3 bar  min. plnící přetlak 1,5 bar 

Přetlak expanzní nádoby : z tabulky  1,3 bar pro expanzi 18 l 



 

 

Strana 26 (celkem 32) 

 

UVEDENÍ DO PROVOZU 
 

Uvedení do provozu solárního čerpadla              
a seřízení průtoku. 

Pro tento úkol se řiďte příslušným 
návodem k obsluze. 

 Zkontrolujte teploty na kolektoru nebo 
kolektorovém poli v průběhu uvedení 
do provozu.  

 Zkontrolujte funkci oběhového 
solárního čerpadla a funkci snímače 
průtoku solárním systémem. 

 Nastavte regulátor průtoku, otáčky 
čerpadla a případně i další prvky 
systému  hydraulickém obvodě. 

 Pod pojistný ventil umístěte nádobu pro 
zachycení případných úkapů pojistného 
ventilu. 

 Zkontrolujte funkci solární regulace, 
spínání čerpadla. 

 

 

Regulace průtoku 

Pro správnou funkci systému je nutno 
nastavit průtok teplonosné kapaliny 
hydraulickým obvodem.  

Doporučený průtok kolektorem musí 
být mezi 0,6 až 1,7 l/min. 

Přiváděné množství kapaliny závisí na 
požadavcích na kolektor – na způsobu 
využití solární energie. 

 S menším průtokem dosáhnete 
maximálního možného rozdílu teplot 
mezi vstupem a výstupem. To je 
vhodné, pokud používáte vrstvené 
zásobníky o vysokém výkonu nebo 
pokud kolektory slouží pro topení. 

 Větší průtoky kolektorem jsou vhodné 
pro zásobníky se dvěma výměníky pro 
ohřev teplé vody  

 

 

Na závěr 

 Odstraňte krycí fólii z kolektorů. 

 Zkontrolujte správnou funkci 
zařízení jako celku. 

 Zaškolte uživatele. 

 

 

Seřízení průtoku kolektorem 

Počet kolektorů 
připojených do řady 

Minimální průtočné množství 
l/min 

Střední průtočné množství 
l/min 

Maximální průtočné množství 
l/min 

1 0,6 1,2 1,7 

2 1,2 2,3 3,4 

3 1,8 3,5 5,1 

4 2,4 4,6 6,8 

5 3,0 5,8 8,5 

6 3,6 6,9 10,2 

7 4,2 8,0 12,0 

8 4,8 9,2 13,6 

9 5,4 10,4 15,3 

10 6,0 11,5 17,0 
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PROVOZ, SERVIS, ÚDRŽBA 
 

Obsluha 

Solární systém je zařízení, které 
nevyžaduje trvalý dohled a postačuje 
občasná obsluha a údržbu.  

Pro bezproblémový provoz s vysokou 
účinností a vysokými solárními zisky se 
doporučuje: 

 Nikdy zařízení neodpojujte od elektrické 
energie a nikdy nevypínejte solární 
regulaci (solární regulátor) 

 V případě, že nepracuje solární 
čerpadlo (je v poruše), nebo solární 
regulace je  nefunkční nebo v případě, 
že pracovní přetlak teplonosné kapaliny 
v systému je mimo dovolený rozsah: 
kontaktujte okamžitě odborný servis - 
hrozí poškození kolektorů 

Kontrola zařízení uživatelem 

Správná funkce systému musí být 
kontrolována v průběhu uvedení do 
provozu a dále pak pravidelně každých 
šest měsíců a to v rozsahu: 

 Kontrola přetlaku teplonosné kapaliny v 
systému 

 Kontrola funkčnosti - solární zásobník 
se v případě oslunění kolektoru musí 
natopit 

 Kontrola teploty kolektorů v nočním 
režimu – kolektory musí být studené 
(přívodní a odvodní trubka). 

 Při funkci kolektoru je teplota trubky od 
kolektoru a vedoucí ke kolektoru  
přijatelná 

 Teplonosná kapalina v kontrolním 
sklíčku průtokoměru je čirá a průhledná.  

 

 

Kontrola servisním technikem 

Kontrola v průběhu prvních 2 až 3 
týdnech od uvedení do provozu: 

 Odvzdušnění solárního okruhu 

 Kontrola přetlaku v systému 

 Kontrola přítomnosti teplonosné 
kapaliny v  nádobě  pod pojistným 
ventilem solárního okruhu – 
přítomnost kapaliny značí nutnost 
seřídit tlak nebo zvětšit objem 
expanzní nádoby. 

 Konzultace s uživatelem, pokud budou 
zjištěny problémy při provozu 

 

 

Pravidelné kontroly systému 

Mimo kontrolu uživatelem je nutno 
v pravidelných intervalech provádět 
kontroly odborníkem – servisním 
technikem.  

 Poprvé nejpozději po dvou letech od 
uvedení do provozu a dále pak 
každý rok je doporučeno kontrolovat 
stav teplonosné kapaliny. 

 V případě rozsáhlých systému se 
kontrola doporučuje provádět každý 
rok.  

 Nezbytné intervaly pro údržbu 
zařízení budou určeny v momentě 
uvedení do provozu. 

V průběhu údržby je nutno kontrolovat 
správnou funkci následujících 
součástí: 

 Solární kolektory – ukotvení a 
těsnost 

 Solární systém – trubky, těsnost 
systému 

 Teplonosná kapalina - stav 
 Solární zásobníky – stav, funkčnost 
 Solární regulátor, čerpadlo – stav, 

funkčnost 
 

V případě doplnění solární kapaliny 
do systému je nutno doplňovat 
kapalinou, kterou je systém 
naplněn. Míchání kapalin není 

dovoleno. 

 

Likvidace obalů a zařízení po 
skončení životnosti 

Kolektor je sestaven z materiálů, které 
mohou být ekologicky likvidovány po 
demontáži v sběrných dvorech, dle 
platných předpisů. 

 

 

 
Teplonosná kapalina – hodnocení kvality 

 OK 
Velmi změněný 

vyměnit 

Vzhled kapaliny průhledný kalný 

Zápach kapaliny nepatrný ostrý 

Hodnota pH kapaliny > 7,5 < 7 
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Při montáži a uvedení do provozu zkontrolujte 
 

Při montáži je nutné ověřit, že: ano/ne (pozn.) 

1 Kolektor je řádně ukotven a zajištěn proti prudkému větru   

2 Solární potrubí je řádně uzemněno    

3 Pojistný ventil je zaústěn do odpadu s dostatečnou dimenzí   

4 Expanzní nádoba solárního okruhu je spojena s solárním okruhem a je řádně natlakována    

5 Pojistný ventil teplé vody (zásobník) je zaústěn do odpadu s dostatečnou dimenzí   

6 
Na výstupu teplé vody je instalován termostatický směšovací ventil nebo teplotní omezovač, nebo 
je omezení teploty zásobníku zajištěno regulací – vždy se ujistěte se o vhodném nastavení  

Při uvedení do provozu je nutné ověřit, že:   

7 Předběžný přetlak v expanzní nádobě (zkontrolovat před plněním) ___________bar.    

8 Solární okruh je naplněn solární kapalinou a je propláchnutý.    

9 Čerpadlo, výměník zásobníku a kolektor jsou řádně odvzdušněny.  

10 Odvzdušňovací nádoba na kolektoru je odvzdušněná (pokud je zamontována).    

11 Na solárním okruhu byla provedena tlaková zkouška včetně kontroly těsnosti všech spojů.   

12 Byla zkontrolována těsnost všech ucpávek na uzavíracích, napouštěcích a vypouštěcích ventilech.    

13 Plnící přetlak v solárním systému (za studena) _________bar.    

14 Gravitační brzda (zpětná klapka) funguje.    

16 Zásobník teplé vody na straně pitné vody je naplněn a odvzdušněn.    

17 Stínící clony z kolektorů jsou odstraněny.    

Regulační systémy:  

18 Čidlo teploty zásobníku ukazuje skutečné hodnoty.    

19 Solární čerpadlo běží a zajišťuje oběh; nastavený průtok :_________l/min)    

20 Solární okruh a zásobník se zahřívají.    

21 Protizámrazová ochrana doplňkovým zdrojem tepla (kotel) se spouští při :________°C    

22 Volitelně: Doba činnosti oběhového čerpadla od ______ hod. do _____ hod.    

Uživatel byl seznámen s obsluhou a proškolen:    

23 Základní funkce a obsluha regulace solární soustavy včetně oběhového čerpadla    

24 Informace o nutnosti kontroly ochranné anody zásobníku    

25 Intervaly údržby    

26 Předání návodů a jiné technické dokumentace   

27 Potvrzení uživatele o uvedení zařízení do provozu    
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Při servisní prohlídce zkontrolujte 
Kontrolní seznam pro údržbu Datum: Datum: Datum: 

Kontrola kolektorů     

– optická kontrola kolektorů     

– optická kontrola upevnění kolektorů     

– optická kontrola těsnosti kolektoru    

– optická kontrola tepelné izolace na potrubí    

solární okruh     

– optická kontrola těsnosti solárního okruhu (místa spojů)     

– kontrola barvy teplonosné kapaliny     

– měření pH teplonosné kapaliny, barva, popř. výměna  pH_____ pH_____ pH_____ 

– stanovení teploty zámrzu teplonosné kapaliny  _____°C _____°C _____°C 

– kontrola funkce pojistného ventilu     

– přetlak v expanzní nádobě solární soustavy (k tomu je třeba expanzní 
nádobu odstavit   od systému)  

_____bar _____bar _____bar 

– při hlučném chodu čerpadla nebo kolísání tlaku v zařízení proveďte 
odvzdušnění, za tímto účelem otevřete gravitační brzdu (zpětnou klapku)  

   

– tlak v zařízení za studena (do výšky zařízení 17 m) 3 bary.  _____bar _____bar _____bar 

– kontrola funkce gravitační brzdy (zpětné klapky)    

solární ohřívač vody a okruh pitné vody     

– kontrola ochranných anod     

– kontrola tvorby vodního kamene v ohřívači a termostatickém směšovacím 
ventilu, v případě potřeby odstranit vodní kámen  

   

- kontrola ochrany před opařením (termostatický směšovací ventil nebo 
prostřednictvím omezení maximální teploty zásobníku)  

   

Regulační systémy     

– zkontrolovat platnost parametrů regulace a zobrazovaných hodnot     

– oběhové čerpadlo solární soustavy běží a přečerpává (popř. nastavit 
průtočný objemový měřič a odečíst hodnoty).  

 _____l/min _____l/min 

– teplota přídavného vytápění kotlem zkontrolována   _____°C _____°C 

– volitelně: doba činnosti oběhového čerpadla zkontrolována     
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PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ 
 
Porucha Příčina Odstranění 

 
Pokles tlaku v systému 

 Systém není těsný 
 
 V systému je vzduch 
 
 
 Plnící přetlak expanzní nádoby je příliš 

vysoký 

- Nutno netěsnost nalézt a odstranit, 
následně doplnit teplonosnou kapalinu 

- Vypláchněte a odvzdušněte systém, 
nastavte přetlak 

- Nastavte přetlak expanzní nádoby. 
Propláchněte systém, zkontrolujte přetlak 
v systému a nastavte jej. Odvzdušněte 
systém. 

 
Solární zásobník se neohřívá i přesto, že je 
slunečný den 

 Vadné čerpadlo solárního okruhu 
 Vadné nebo rozpojené čidlo kolektoru 
 
 Porucha solární regulace 
 Zavzdušněný solární okruh 

- Výměna 
- Výměna nebo oprava 
 
- Výměna 
- Odvzdušnění systému, nastavení přetlaku 

 
Kolektor je i v noci teplý 

 Vadná nebo špatně nastavená zpětná 
klapka (neuvolněná) v solárním okruhu 

 Porucha solární regulace 
 Vadné nebo rozpojené teplotní čidlo 
 
 Vadné čidlo kolektoru 
 Při velmi teplých nocích: „efekt měsíce“ 

- Výměna 
 
 
- Výměna 
- Výměna nebo oprava 
 
- Výměna 
- Nejde o poruchu. Při chladných nocích se 

jev neobjeví. 

 
Nevěrohodné teploty nebo teploty mimo 
běžné rozmezí 

 Vadné nebo rozpojené teplotní čidlo 
 Porucha solární regulace 

- Výměna 
- Výměna nebo oprava 

 
Zhoršený stav kapaliny (viz. Předchozí 
strana) 

 V krátké době od spuštění 
o Nesprávné sestavení komponent 
o Malý odběr tepla 
o Nevhodné rozměry potrubí 
o Nevhodně umístěný kolektor (pootočen 

o 90°) 
o Vadná solární regulace 
o Odpor v potrubí 

 Normální opotřebení po dvou a více letech 
provozu  

- Odstranit nebo opravit chybu v systému 
- Kompletní vypuštění teplonosné kapaliny a 

její likvidace v souladu s bezpečnostními 
pokyny (celého objemu). Následně je nutno 
systém důkladně propláchnout vodou a 
vodu vypustit. Naplnit systém znovu 
teplonosnou kapalinou - propylen-glykolem 
a důkladně systém odvzdušnit. 
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Výrobce:  CHAFFOTEAUX,  vyrobeno v EU 

 
Obchodní zastoupení:  FLOW CLIMA, s.r.o., www.flowclima.cz 

 :  Šermířská 2378/9, 160 00 Praha 6         : 241 483 130    : 241 483 129    : info@flowclima.cz 

       :  Hviezdoslavova 55,   627 00 Brno          : 548 213 006    : 548 213 016    : info.brno@flowclima.cz 
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