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Relevantné informácie pre správny návrh

Návrhové

- lokalita – meteo údaje
- vyúčtovanie domu za posledné 1-2 roky
- režim spotreby teplej vody (denný / ročný)
- počet obyvateľov domu (počet bytových jednotiek)
- možnosti umiestnenia kolektorov – orientácia, 

sklon, využiteľný priestor pre kolektory
- nová krytina / záruky / zaťažiteľnosť strechy
- uváženie strát v rozvodoch! (50% až 66%)

Očakávania vs Realita alebo Investor vs Obchodník (nie predajca)

Nerealistické očakávania investorov alebo projektantov, čo sa týka úspor energie na ohrev TÚV pomocou 
solárnych termických systémov

Realizačné

- potreba projektu áno/nie?
- návrh a statický posudok k pomocným konštrukciám
- technická miestnosť – dispozícia (rozmery, otvory) 



Zjednodušená
schéma
solárneho 
systému

Lokalita: stredné Slovensko, Prievidza

Denná spotreba TÚV: 4000 litrov, známy denný aj ročný priebeh spotreby

Orientácia, sklon a priestorové možnosti: juh, 45°, dostatočné

A – solárny zásobník
B – dohrievací zásobník
K – kolektorové pole

Legenda:

BA

K

Simulácie boli riešené v programe T*SOL Expert 4.5

Solárny 

predohrev

Konvenčný

doohrev



Zvyšovaním počtu kolektorov nestúpa úmerne aj množstvo získanej slnečnej energie 
(úspora „platenej“ energie) – dôvody: 

Na to, aký max. energetický zisk sa dá dosiahnuť zo solárneho systému majú vplyv
dva limitujúce faktory:

1. Ohraničená denná spotreba TÚV
2. Krivka účinnosti slnečného termického kolektora (fyzikálny princíp jeho fungovania)

Porovnanie pre rôzne počty kolektorov
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20 kolektorov

úspora 37%

40 kolektorov

úspora 58%

60 kolektorov

úspora 69%

80 kolektorov

úspora 75%



Dôsledky častého letného prehrievania:
• vo všeobecnosti nespôsobuje technické problémy ak sú použité kvalitné kolektory a ďalšie komponenty, a ak je správne 

navrhnutý systém (napr. veľkosť expanznej nádoby) 
• znižuje životnosť teplonosnej kvapaliny
• znižuje ročný energetický zisk z 1 m2 inštalovaných kolektorov (kWh/m2) a tým zhoršuje návratnosť

Ohraničená denná spotreba TÚV:
• dokážeme  všetku energiu z kolektorov využiť počas aktuálneho alebo nasledujúceho dňa?
• v lete, pri spotrebe TÚV 4000 l/deň, ohreje 60 (alebo 80) kolektorov od rána do popoludnia bez problémov celú dennú 

spotrebu TÚV na požadovanú teplotu. Zvyšok času do západu slnka sú kolektory počas teplých letných dní nevyužité a 
prehrievajú sa.

60 kol.

až 150°C

80 kol.

až 160°C

Porovnanie pre rôzne počty kolektorov



počet kolektorov 
TS 300

objem 
solárneho 
zásobníka

energia zo 
solárneho 
systému

ročná úspora z energie na ohrev 
TÚV z 10oC na 50oC 

(bez uváženia strát v rozvodoch
a cirkulácii)

merný energetický zisk
z kolektorov

20 2000 litrov 25 MWh 37% 700 kWh/m2/rok
40 4000 litrov 40 MWh 58% 560 kWh/m2/rok
60 6000 litrov 47 MWh 69% 440 kWh/m2/rok
80 8000 litrov 52 MWh 75% 360 kWh/m2/rok

Prekročený max. „rozumný“ počet kolektorov 
- v lete ich nedokážeme „naplno“ využiť

„Poddimenzovaný“ systém 
s vysokým  energetickým 

ziskom z 1 m2 kolektorovej 
plochy

Max. „rozumný“ počet 
kolektorov = približne

1 kol. TS300 na 100 l/deň TÚV

Porovnanie pre rôzne počty kolektorov



Kolektor
nie je 
perpetuum 
mobile

Pri variantoch s 20 a 40 kolektormi nemáme nevyužité letné 

prebytky tepla – Prečo potom nevieme získať zo 40 kolektorov 

dvakrát toľko energie ako z 20 kolektorov?

Čím je na výstupe z kolektora nižšia teplota kvapaliny, tým účinnejšie 
kolektor premieňa dopadnuté slnečné žiarenie na využiteľné teplo.

Straty tepla z kolektora do okolia sa zväčšujú so stúpajúcou požadovanou 
teplotou na výstupe kolektora.

Fyzika nepustí: 



Závislosti výkonu solárneho kolektora

1170 W

1320 W

5
0
°C

 -
3
0
°C

7
0
°C

 -
3
0
°C

kolektory

50 °C

vzduch 30 °C

kolektory

70 °C

vzduch 30 °C

Účinnosť kolektora závisí od rozdielu teploty medzi 
absorbérom a okolitým vzduchom. Chladnejší kolektor 
premení väčšiu časť zachyteného slnečného žiarenia na 
využiteľné teplo vo forme zohriatej teplonosnej kvapaliny 
ako teplejší kolektor (pri rovnakých podmienkach).

ΔT



Výskumná stanica Zugspitze, Nemecko 1996

2656 m n.m.



Príklady
inštalácií na 
bytových 
domoch



Detva
35x TS 500
3000 + 1000 
litrov

Lokalita: Detva – časť Novosady

Panelový bytový dom: 4poschodia, 4 vchody (36 bytových jednotiek)

Kúrenie a príprava TV: CZT (KOST)

Solárna inštalácia: 

• akumulácia s predohrevom SV a doohrevom v KOST

• akumulácia tepla v 3 x 1000l akumulačných solárnych zásobníkoch s 
prepojením na 1000l zásobník TÚV a následným dohrevom v KOST 

• 35ks TS 500 – 5polí po 7kolektorov

• umiestnenie kolektorov: priamo na streche na betónových pätkách

• sklon: 45o

• orientácia: juhozápad

• medené potrubie vedené cez podlahy v chodbových priestoroch s 
následným oplechovaním



Detva – 35ks TS 500



Zvolen
16x TS 500
2000 litrov

Lokalita: Zvolen - centrum

Panelový bytový dom: 5poschodí, 3 vchody (30 bytových jednotiek)

Kúrenie a príprava TV: CZT  (KOST)

Solárna inštalácia: 

• predohrev SV do KOST

• akumulácia tepla v 2 x 1000l solárnom zásobníku TV

• 16ks TS 500 – 2polia po 8kolektorov

• umiestnenie kolektorov: výťahové strojovne – pomocná oceľová 
roznášacia konštrukcia

• sklon: 35o

• orientácia: juho-juhozápad

• medené potrubie vedené po vonkajšej strane výťahovej mreže



Zvolen – 16ks TS 500



Banská 
Bystrica
30x TS 500
4000 litrov

Lokalita: Banská Bystrica – časť Sásová

Panelový bytový dom: 7poschodí, 7 vchodov (98 bytových jednotiek)

Kúrenie a príprava TV: vlastná plynová kotolňa

Solárna inštalácia: 

• predohrev SV s následným doohrevom v dohrievacom zásobníku

• akumulácia tepla v 2 x 2000l solárnom zásobníku TV

• 30ks TS 500 – 3polia po 10kolektorov

• umiestnenie kolektorov: výťahové strojovne – pomocná oceľová 
roznášacia konštrukcia

• sklon: 45o

• orientácia: juhozápad

• navrhnuté s možnosťou rozšírenia o ďalšie pole 10x TS 500



Banská Bystrica – 30ks TS 500



Prievidza
2x 24x TS 500
bez akumulácie
(2 systémy)

Lokalita: Prievidza

2x bytový dom: 7 poschodí, 4 vchody (celkovo 112 byt. jednotiek)

Kúrenie a príprava TV: centrálne zásobovanie teplom (OST)

Solárna inštalácia: 

• Montážne práce 10-12/2021, aktuálne v skúšobnej prevádzke

• 2 samostatné systémy, každý po 24ks TS 500, bez akumulácie tepla

• teplo je odovzdávané cez protiprúdny výmenník do OST 

• požiadavka investora na konštrukciu – nemôže sa narušiť strešný 
plášť a musí byť možnosť následnej tepelnej izolácie strechy

• investorom nie je SVB, ale priamo dodávateľ tepla

• parametre solárnych systémov bude mať investor vyvedené na jeho 
centrálny dispečing - bude mať vždy prehľad o aktuálnych hodnotách 
teplôt, práce čerpadiel, tepelného výkonu aj prípadných 
neštandardných stavoch



Prievidza – 2 systémy, každý 24ks TS 500



Od Patagónie cez Saharu až po Alpské vrcholy



Ďakujem
za pozornosť

Ing. Tomáš Jančařík
✉ jancarik@thermosolar.sk

✆ 0918 645 313


