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1. Uporaba
Heliostar sončni kolektorji so visoko zmogljive naprave za fototermično
spreminjanje sončne energije v uporabno toploto.
Heliostar kolektorji se v glavnem uporabljajo za gretje sanitarne vode in kot
dodatno ogrevanje hiš.
Kolektorji so izdelani tako, da se lahko uporabljajo skozi vse leto, zato so
opremljeni z ločenim primarnim krogom napolnjenim s tekočino proti
zmrzovanju ( antifriz ).
HELIOSTAR KOLEKTORJI NE SMEJO BITI UPORABLJENI ZA DIREKTNO GRETJE VODE!!!

2. Opis
Vsi tipi Heliostar kolektorjev imajo enake dimenzije in so enake kvalitete.
Za vsak tip kolektorja je specifičen način povezave cevi za prenos toplote, način
absorpcije in oblikovanje ter tip uporabljene toplotne izolacije.
Dimenzioniranje solarnega sistema
Orientacijski izračun velikosti solarnega sistema za ogrevanje tople vode za
pokritje ogrevanja približno 70% letne porabe vode:
Število oseb x poraba tople vode ( l/osebo na dan ) x koeficient strehe =
priporočeno število kolektorjev
Npr.
3 x 60,00 x 1,00 = 3
Priporočena velikost solarnega bojlerja v litrih = 300l
Tabela – koeficient strehe
Orientacija/naklon

Azimut ±0º
(smer S – J)

Azimut ±22,5º

Azimut ±45º

Azimut ±67,5º

Azimut ±90º
(smer V – Z)

0°
15°
30°
45°
60°
90°

1,24
1,09
1,02
1
1,07
1,5

1,27
1,12
1,05
1,03
1,1
1,54

1,37
1,2
1,13
1,11
1,18
1,66

1,53
1,35
1,26
1,24
1,32
1,86

1,73
1,52
1,42
1,4
1,49
2,1

Heliostar kolektorji serije 300 imajo aluminijast absorber, prevlečen z visoko
selektivnim absorbcijskim premazom z zavitimi bakrenimi cevmi in zbirnim
razdelilcem.

Heliostar kolektorji serije 330 imajo podaljšane aluminijaste absorberje z
ležečo izvedbo izmenjevalca iz bakrenih cevi.
Vsi Heliostar kolektorji imajo prozorno varnostno - kaljeno, termo-solarno
steklo, debeline 4mm.
Heliostar kolektorji serij 300 in 330 imajo toplotno izolacijo iz mineralne
volne.
3. Heliostar sončni kolektorji
3.1 Heliostar TS 300 - kolektor za vertikalno montažo z bakrenimi cevmi ø18
mm za povezavo, namenjen za uporabo v sistemih z obtočno črpalko.
3.2 Heliostar TS 330 - kolektor za horizontalno montažo z bakrenimi cevmi ø18
za povezavo, namenjen za uporabo v sistemih z obtočno črpalko.
3.3 Heliostar TS 310 ( plavi – z visoko kvalitetnim selektivnim premazom ) kolektor za vertikalno montažo z bakrenimi cevmi ø18 mm za povezavo,
namenjen za uporabo v sistemih z obtočno črpalko.
4. Tehnični podatki
Serija
Dimenzija (š/v/d)
Zunanje dimenzije
s prključki
Površina
Teža
Ohišje
Steklo
Vodni volumen
Toplotna izolacija
Absorpcijska
površina
Absorbcijski
premaz
Solarna absorbcija
αam1,5
Termične emisije
ε₈₂°c
Optična
učinkovitost
Temperatura, ko
sistem ne deluje pri
sončnem sevanju
1000W/m² in
temperaturi okolice
25 ºC
Najvišji dovoljeni
tlak tekočine za
prenos toplote
Pretok tekočine za
prenos toplote

Heliostar 300 Heliostar 330 Heliostar 310 Helistar 400V
vertikalni

horizontalni

plavi

vakuumski

1008 x 2008 x 75 mm

2008 x 1008 x 75 mm

1008 x 2008 x 75 mm

1008 x 2008 x 75 mm

1040 x 2040 mm
2040 x 1040 mm
1040 x 2040 mm
1040 x 2040 mm
2 m²
2 m²
2,03m²
2 m²
43 kg
45 kg
36,5 kg
48 kg
LUKSIRANI ALUMINIJ Z NERJAVEČO Al-Mg PREVLEKO
VARNOSTNO TERMO SOLARNO KALJENO STEKLO DEBELINE 4 mm
1,3 l
1,6 l
1,3 l
1,3 l
Mineralna volna
1,76 m²
1,77 m²
1,78 m²
1,73 m²
VISOKO SELEKTIVEN NANOS NA OSNOVI PIGMENTIRANEGA NIKLANEGA
ALUMINIJA
minimalno 0,94
max. 0,16

max. 0,17

max. 0,16

max. 0,16

80%

80%

81%

81%

178 Cº

178 Cº

190 Cº

219 Cº

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

30 - 100 l/h
po
vsakem
kolektorju.

700 - 930 kWh/leto
700 - 930 kWh/leto
800 - 1200 kWh/leto
1200 - 1400 kWh/leto
Privarčevana
energija*
*Količina privarčevane energije je odvisna od načina delovanja, geografskega položaja, orientacije kolektorjev
in naravnih mikroklimatskih pogojev.

5. Transport in skladiščenje
Heliostar kolektorji so kompaktno izdelani in so odporni na mehanske
poškodbe. Kljub temu se morajo upoštevati navodila za transport in
skladiščenje.
- Kolektorji morajo biti transportirani v horizontalnem položaju s steklom
navzgor, največ petnajst kolektorjev eden vrh drugega. Med transportom morajo
biti zavarovani pred vsakršnim premikom. Steklo mora biti pokrito z zaščitnim
kartonom. Če so naloženi več kot trije kolektorji eden vrh drugega, morajo biti
med njih vstavljeni distančniki v skladu s priporočili proizvajalca.
- Kolektorji so lahko skladiščeni v ogrevanem skladišču nedoločeno dolgo. Prav
tako kot pri transportu, mora biti steklo kolektorja na vrhu. Če so naloženi več
kot trije kolektorji eden vrh drugega, je obvezna uporaba distančnikov. Če so
kolektorji skladiščeni v prostorih, kjer je direktna sončna svetloba, jih moramo
pokriti s primernim pokrivalom.
- Kolektorji ne smejo biti skladiščeni brez zaščite pred atmosfersko vlago in
vodo.
6. Montaža
Kolektorji morajo biti montirani v suhem in toplem vremenu, montaža pa ne
sme biti izvedena, če je sončno sevanje premočno. Če je potrebno, moramo
kolektorje zaščititi proti pregrevanju s primernim prekrivalom, s katerim
prekrijemo absorber.
- Kolektor bi moral biti montiran na nosilce, dobavljene od proizvajalca
Thermosolar.
- Cevi za prenos toplote morajo biti priključeni na kolektor z osnovnim
priključitvenim setom in podaljšanim priključitvenim setom.
- Dovod in odvod kolektorja ( bakrene cevi ) ne smeta biti izpostavljena silam,
ki bi lahko povzročile krivljenje priključkov.
- Med montažo kolektorja, ne smemo pritrditi dvižne vrvi na dovod in odvod
kolektorja. Pravilna praktična metoda dvigovanja je prikazana na sliki:

- S kolektorjem morata rokovati dve osebi. Kratko ali dolgo stranico kolektorja
moramo držati z obema rokama. Izogibati se moramo držanja in dvigovanja za
kolektorjeve bakrene priključke.
- Maksimalno število kolektorjev serije 300 in 400 je osem v vrsti. Kolektorji
serije 330 dovoljujejo montažo do štirih kolektorjev v vrsto. Kolektorji serije
200 so lahko povezani v krogih, kjer so v vsakem krogu lahko maksimalno štirje
kolektorji v vrsti. Upoštevati moramo toplotne raztezke v sistemu.
- Odobrena tekočina za prenos toplote, dobavljena s strani proizvajalca
kolektorjev, je edina tekočina, ki jo smemo uporabiti. Le te tekočine ne smemo
razredčiti. S to tekočino moramo napolniti sistem. Tekočina mora biti v skladu s
standardi, pomembnimi za tekočine za prenos toplote.
- Kolektorji ne smejo biti uporabljeni za direktno gretje - polnjenje solarnega
sistema z vodo je prepovedano !
- Pri dimenzioniranju vseh delov primarnega kroga moramo upoštevati možnost
dviga temperature tekočine za prenos toplote tudi do 160°C - 240°C v
standardnih kolektorjih in v vakuumskih kolektorjih. Zaradi tega morajo biti vsi
deli primarnega kroga pravilno dimenzionirani ali montirani za izmenjevalec
toplote, kjer zadošča temperaturna odpornost do 110°C. Maksimalni možni
pritisk v primarnem krogu je lahko 6 bar, varovan z varnostnim ventilom.
- Priporočljivo je, da uporabljate samo dodatke, dobavljene s strani proizvajalca,
kateri zagotavljajo optimalne izkoristke kolektorja.

- Samo pravilna izbira solarne opreme zagotavlja optimalen izkoristek
kolektorjev. Priporočljivo je prepustiti izvedbo solarnih sistemov instalaterjem,
ki so za to usposobljeni.
- Ob uporabi dodatne toplotne izolacije kolektorjev, mora biti izolacija
nameščena tako, da se nikjer na kolektorju ne nabira kondenz zaradi le te
izolacije, saj drugače obstaja nevarnost korozije. To se mora upoštevati tudi pri
izolaciji povezovalnih cevi - med kolektorjem in toplotno izolacijo se mora
pustiti razmak pet milimetrov.
6.1 Montaža strešne nosilne konstrukcije
Ta konstrukcija se uporablja za montažo sončnih kolektorjev, s pomočjo
nastavitve višine strešne nosilne kljuke, na poševne strehe, krite z različnimi tipi
kritin in različnimi razdaljami med strešnimi trami. Naklon nosilcev lahko
spreminjamo s podaljški za nastavljanje naklona.

Varnostna navodila
Med delom na strehi stavbe upoštevajte pravilnik o delu na višini!

Zgornje dimenzije veljajo za vertikalne kolektorje serije 300,310, 380 in 400.

Popis montažnih delov
1. Pocinkana cev L 2040mm
2. Pocinkana cev L 3080mm
3. Vezni kos
4. Cevna objemka ( zgornji del )
5. Nosilna kljuka
6. Cevna objemka ( spodnji del )
7. Podložka M8
8. Matica M8
9. Vijak M8
10. Vzdolžni nosilec L
11. Prečni nosilec Z 2040 mm
12. Prečni nosilec Z 3080 mm
13. Vezni profil konstrukcije
14. Vetrno držalo
15. Vijak M6
16. Matica M6
17. Podložka M6
18. Lesni vijak

Montaža
1.Ugotovite natančen položaj strešnih tramov in odrinite oziroma odstranite
spodnjo vrsto kritine. Odkrita dolžina mora biti približno 1m za en kolektor.

2. Privijte montažno cev z objemko na strešno letev z lesnimi vijaki.

3.Pritrdite strešno nosilno kljuko na montažno cev. Z vijakom nastavite višino
strešne nosilne kljuke tako, da le ta leži na kritini in nato privijte M8 matice.

4. Če je potrebno, pobrusite spodnji rob strešne kritine, zaradi boljšega nalaganja
le te.

5. Pritrdite L – profil na spodnjo nosilno strešno kljuko.

6. Pritrdite zgornjo nosilno strešno kljuko na L – profil na primerni razdalji od
spodnje nosilne strešne kljuke. Odstranite zgornjo vrsto kritine in privijte
montažno cev ( koraka 2 in 3 ).

7. Pritrdite Z – profila in izenačite diagonali.

8. Namestite in poravnajte kolektorje in jih spojite s primarnim krogom. Pritrdite
vetrna držala.

9. Pogled na povratni vod – spodaj levo.

10. Možnost nastavljanja naklona s pomočjo podaljškov:
Dolžina podaljška
500 mm
750 mm
1000 mm

Naklon
približno 15°
približno 21°
približno 27°

11. Razširitev nosilne konstrukcije: vstavite spojko v montažno cev in porinite
drugo cev preko spojke ali vezni profil v Z - profil nosilne konstrukcije. Privijte
montažno cev ( glej korak 2 ).

7. Vzdrževanje
Življenjska doba kolektorja je več kot 30 let. Če so montirani pravilno,
vzdrževanje ni potrebno. Vedno, ko menjate tekočino za prenos toplote,
zategnite vijake na nosilnih strukturah kolektorja.
Proizvajalec zahteva, da se solarna tekočina za prenos toplote, menja vsakih šest
let ( odvisno od načina delovanja solarne opreme je lahko ta doba tudi občutno
daljša ). Na splošno pa se lahko kot test kvalitete solarne tekočine uporabi pH
test - meritev pH. Solarna tekočina se še lahko uporablja, če je izmerjena pH
vrednost višja kot sedem. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za posledice
zaradi napačno izmerjene pH vrednosti.
Navodila za uporabo in vzdrževanje morajo biti uporabniku dana s strani
prodajalca oziroma izvajalca del.

8. Varnostna pravila
Solarni kolektorji in vsa pripadajoča solarna oprema spadajo med izdelke, ki ne
predstavljajo nevarnosti za uporabnikovo zdravje. Osnovna varnostna opozorila
med montažo, delovanjem in servisiranjem so sledeča:
- Povezovalne cevi kolektorja ( četudi še niso povezane v sistem ) lahko
dosežejo temperature preko 80°C. Da se izognemo nevarnosti opeklin, se ne
smemo dotikati cevi.
- Kolektor morata vedno nositi dve osebi, držeč ga za rob okvirja.
- Varnostna pravila o delu na strehi morajo biti upoštevana med montažo,
delovanjem in vzdrževanjem na strehi.
- Upoštevana morajo biti pravila o požarni varnosti med varjenjem cevi.
- Vezava in popravilo električnih delov in prav tako tudi delov, ki se
povezujejo po posebnih postopkih lahko izvede samo pooblaščena oseba.
Zaščita kolektorjev proti streli ni podvržena posebnim predpisom. Kljub temu,
če so kolektorji montirani na streho, je zelo priporočljiva montaža sistema
zaščite proti strelam. Če je takšen zaščitni sistem že montiran na streho, mora
biti solarni sistem nanj povezan v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.
Povezava se izvede tako, da z zaščitnim sistemom povežemo konstrukcijo
kolektorja in povezovalne cevi kolektorskega sistema.
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