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EXO SOL, OPC 15

®

Vakuový trubicový sol ární kolektor

• 3. generace solárních kolektorů
• Absorbuje přímé i difuzní sluneční
záření
• Maximální výkon při kompaktních
rozměrech
• AMK kolekotory
- nejvýkonější kolektory na evropském trhu
• Systém U-trubic pro dlouhou životnost
• Připojitelné k FlexiFuel systému
• Všechny materiály jsou recyklovatelné
Schváleno
Solar Keymark
Reg.nr 011-7S411 R

FLIK: 10-0908-344

ZelenáEnergie

Švédská kvalita

Euronom ExoSol® OPC
Nový standard ve využití termické
							sluneční energie!
Vynález 360° absorbéru vakuového kolektoru byl oceněn
zlatou medailí v roce 1987
na mezinárodním veletrhu
vynálezců v Ženevě ve
Švýcarsku.

ExoSol® OPC kolektory se vyznačují maximálním výkonem i při malých rozměrech. Bylo
prokázáno, že pouze 360° trubicové kolektory
dosahují nejvyšších energetických zisků po
celou dobu jejich životnosti.
ExoSol® OPC kolektory jsou vyvíjeny a
vyráběny ve Švýcarsku dle nejpřísnějších
standardů požadavků na kvalitu.
ExoSol® OPC montážní systém nabízí
jednoduchou instalaci kolektorů.
ExoSol® OPC kolektorová technologie
je patentově chráněna.
Viz také brožura ExoSol EU21,
našeho nového hybridního kolektoru, který umožňuje také produkovat elektrickou energii pro
provoz oběhového čerpadla.

Může být využit na:
• Ohřev teplé vody.
• Kombinace - přitápění/ohřev teplé vody v rodinných domech.
• Přitápení/ohřev teplé vody v bytových domech, hotelích,
průmyslových a komerčních objektech.
• Klimatizace/přitápení absorbční metodou.

Nejvýkonější vakuový trubicový solární kolektor!
Vakuový trubicový kolektor
do každého počásí po celý
rok!
Trubice s 360° absorbční plochou využívají sluneční energii po
celý rok i při nepříznivém počasí, kdy dochází k pohlcování
pouze nepřímého sluneční záření. Dokonce i při teplotách pod
bodem mrazu je kolektor schopný absorbovat velké množství
slunečního záření. Aby se zabránilo ztrátám tepla při těchto
velmi nízkých teplotách, je jako izolační vrstva mezi vnitřní a
vnější trubicí použito vakum.

Vnější skleněná Vakum
trubice

Absorbční
plocha

Cirkulujicí
kapalina

EXOSOL® OPC - Technická data
Solární panel

OPC 10 OPC 15

Délka
Šířka
Výška včetně rámu
Hrubá plocha kolektoru
Aktivní ab. plocha 360º
Jímací plocha
Hmotnost
Objem kapaliny
Přípustný provozní tlak
Konstrukční tlak
Testovaný tlak
Doporučený průtok
Minimální průtok

1700
850
97
1,45
1,67
1,15
32
2,1
10
15
20
0,7
0,5

1700
1250
97
2,13
2,50
1,72
45
3,1
10
15
20
1,1
0,83

mm
mm
mm
m2
m2
m2
kg
l
bar
bar
bar
l/min*
l/min*

* na modul

Dvojnásobné plus!
Vnitřní skleněná
trubice

Hliníkový profil

U-trubice / Vlásenkové trubice
měděné nebo nerezové

Vyšší výkon a solární energie po celý rok. Vakuová izolace a
360° absorbční plocha využívá až 100% přímého slunečního
záření a difuzní sluneční energii. To znamená, že velké množství
energie na vytápění a ohřev teplé vody je dodáno sluncem i
během podzimu, zimy a jara. Níže uvedený obrázek srovnává
výhody nového systému se ”starou” technikou.

Sluneční záření - přímé a difúzní - prostupuje vnější skleněnou
trubicí a je zachyceno abrosrbční vrstvou, která je umístěna na
vnější straně vnitřní skleněné trubice. Zde dochází k přeměně
sluneční energie na tepelnou.

Pokrývá 100 %
potřeby energie

S OPC
kolektory

360° abosorbční trubice je kompletně vyrobena z tvrzeného
skla. Na vnitřní straně trubice je hliníkový profil v kontaktu
s měděnými nebo nerezovými U-trubicemi. Trubice jsou
naplněny médiem pro přenos tepla, které převádí energii do
zásobníku.

S plochými kolektory
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Přidaná hodnota kolektorů OPC

Srovnání vakuových trubicových kolektorů OPC s plochými solárními
panely.

• Absorbér je vyroben z celistvého skla, tudíž nedochází k úniku tepla.
• Vakum v trubici je zachováno po celou životnost sysému.
• 360° absorbční plocha pro maximální efektivitu i při difuzním záření.
• Učinnost systému je vysoká po celou jeho životnost, protože zde nedochází k
    snížení úrovně vakua.
• Snadná výměna rozbitých trubic bez narušní systému solární kapaliny.
• Jako selektivní vrstva absorbéru je použito 9-vrstev nitridu mědi.

ExoSol® OPC - nejúčinnější kolektor!
Minimální tepelné ztráty!
Patentovaný kolektor je vybaven 3-trubicovým systémem a je kvalitně izolovaný. Pouze jedna strana kolektoru musí být zapojena.
Dosahuje maximální absorbce energie díky 360° absorbéru a také parabolickému reflektoru. Optimalizovaná
vzdálenost trubic kolektoru spolu s parabolickým reflektorem zaručuje maximální absorbci přímého i nepřímého
slunečního záření.

3-trubicový systém
• Pro malé i velké systémy
• Bez ztrát tlaku
• Předinstalované pouzdra
senzorů

Optimální energetická data kolektoru
Energetická tabulka
		

tm - ta = 10 K
tm - ta = 30 K
tm - ta = 50 K

- přímé záření

400 W/m2

700 W/m2

1000 W/m2

501
438
366

899
835
764

1.296
1.233
1.161

Úhel korekce:
0º 10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 90º
K(0)trans 1.0 1.0 1.0 0.9 0.84 0.93 1.08 1.03 0.0

Integrovaná kolektorová hydraulika
• Není potřeba externího
potrubí
• Nejlepší možná izolace

Design kolektoru je optimalizovaný pro absorbci maxima
energie každý den v roce.
Optimální spolupráce kolektoru a parabolického reflektorem přináší maximum energie od časného rána do pozdního večera v závislosti na množství přímého a nepřímého
slunečního záření.

Odpoledne
Ráno

Večer

Nejkratší doba montáže
• Připojení pouze na jedné straně
• Na jedné straně, vstup i výstup
• Pouze jediný průchod střechou
Maximální energetický užitek během celého dne
díky unikátnímu OPC designu.

•
•
•
•

Maximální výkon a malé rozměry.
Certifikovaná efektivita a kvalita.
Nový inovativní design a technologie.
Optimální výkon od časných dopoledních hodin
do pozdního večera.
• Vysoká efektivita po celý rok.
• Vysoká efektivita po celou životnost systému.
• Vysoce kvalitní materiál.

•
•
•
•
•
•

Snadná montáž pomocí standardních nástrojů.
Bez pájení a sváření.
Flexibilní systém od malých až po velké systémy.
Všechny materiály jsou recyklovatelné.
Lze použít pro nové i stávajicí budovy.
Využtielný pro ohřev teplé vody / přitápění / chlazení absorbční metodou.

Moduly - efektivní montážní systém!
ExoSol® OPC - snadná
montáž a nízké náklady

S výškou pouhých 90mm je kolektor OPC stylovým
a funkčním dopňkem každé střechy.
I při vysoké energetické náročnosti stačí kolektory
zastavět pouze jednu stranu střechy. Usnadňuje to
to instalaci a šetří tak i vaše peníze.

Nastavitelné upevňovací
držáky umožňují montáž v
jakékoli poloze
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být připojeny
k nákladově efektivnímu
sysému FlexiFuel.
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• Rychlá instalace.
Instalace pro ohřev teplé vody trvá obvykle půl dne.
• Nejsou potřeba žádné konstrukční změny budovy.
• Kdykoli demontovatelný systém.
• Intuitivní instalační technika.
• Při montáži jsou používány standardní nástroje.
• Nízká hmotnost - velmi snadná manipulace. Vekuové solární
kolektory mohou
• Moduly - flexibilní instalace.

K

OPC kolektory lze snadno Montážní set na ploché
namontovat na všechny
střechy umožňuje flexibilní
typy střechy.
nastavení sklonu kolektoru.

ATIB

Systém je propojen kompenzátory odolnými proti
vysokým teplotám a tlaku.

Kolektory ExoSol® OPC dosahují nevyšší energetické
ućinnosti při zapojení a kombinaci s topným systémem.
Nezávisle na jeho typu, tak uleví běžnému systému.

1. Elektrické/olejové
topení a ExoSol® OPC

Neváhejte nás kontaktovat, naši technici Vám rádi poradí
a navrhnou vhodný systém právě pro Váš dům.

Vibra.se

ExoSol® OPC, inteligentní systém

Systém zapojení - ExoTank VPS
- s tepelným čerpadlem ExoAir
- doplněna systémem ExoSol OPC.

Delší operační časy, nizší servisní
požadavky. Menší požadavky na
energii ze současných zdrojů tepla.

Ideální kombinace. Běžně se využívá
stávajicí akumulační nádoba, která
uchovává teplo. Výrazně se sníží
potřeba paliva a v letních měsích není
nutné topit téměř vůbec.

3. Tepelné čerpadlo a
ExoSol® OPC
Tepelné čerpadlo není v provozu
během léta, jara a podzimu. Během
zimy kolektory OPC zvyšují úsporu
tepelného čerpadla.

4. Váš konkrétní systém a
ExoSol® OPC
Optimalizujte své individuální
požadavky na vytápění. Kontaktujte nás, nebo některého z našich
prodejců. Informace získáte na
www.euronom.cz.

Nákres zapojení výše se vztahuje na kombinaci systému
v rodinných domech. Systém využívá sluneční enegii pro
ohřev vody a přitápění.
V případě zájmu, kontaktujte nás, nebo některého z
našich zástupců. Kontaktní informace najdete na našich
webových stránkách www.euronom.cz
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Vyhrazujeme si právo na technické změny a případné chyby tisku.

2. Topení dřevem a
ExoSol® OPC

