
Solárny Kolektor



Základné informácie

• Francúzko austrálsky management.

• Celosvetovo registrovaná obchodná známka.

• APRICUS v latinčine znamená “príťažlosť slnka”.

• Obchodné zastúpenia APRICUS: Európa, USA, 

Kanada, Stredný Východ, Južná Amerika, Nový 

Zéland & Južná Afrika, Austrália.

• Technológia vákuových trubíc a “HEAT PIPE” je 

najmodernejšou technológiou v oblasti využívania 

solárnej energie.



Certifikáty kvality
• Certifikát výkonnosti európskej kvality na základe

SPF Switzerland (EN 12975-2: 2001, Section 5)

• SRCC certifikácia – Ontário, Kanada

• FSEC certifikácia – Florida, CA, USA.

• Australian Standard AS2712 – (Cert No.20405)



Dizajn kolektora

• Hlavné prednosti:
• Veľmi jednoduchá inštalácia (systém spájania)

• Vysoká účinnosť a dlhodobý výkon

• Nízka hmotnosť

• Jednoduchosť prepravy

• Atraktívny dizajn

• Spoľahlivosť a dlhá životnosť

• Nesporne výhodnejšia alternatíva voči plochým
kolektorom

• Inštalácia aj na steny, balkóny budov a iné
atypické povrchy

• Inštalačne výhodný dizajn a konštrukčné
prevedenie





Sklená solárna trubica

• Tvrdené borosilikátové sklo (3.3)

• Typ sklo-sklo (bez kovových alebo gumových
tesnení)

• Absorbčná plocha po celom obvode vnútornej
sklenej trubice

• Solárne absorbcia 92%

• Vynikajúca izolácia tepla

• Pasívne nasledovanie slnka počas celého dňa

• Strieborný (báriový géter) indikátor vákua

• Vysoká odolnosť vočí ľadovcu (3mm)

• Dlhdobá výkonnosť počas celého roka

• Nenákladné a ľahko vymeniteľné trubice



Sklená 

trubica



Technológia HEAT PIPE

• Vyrobená z vysoko kvalitnej medi bez prísady
kyslíka (02 free)

• Počiatočná teplota ~30oC

• Tisícnásobný dokonalý prenos tepla v priebehu 
dňa rovnako ako striebro

• Spoľahlivá a dlhá životnosť (24 hodín – 7 dní v 
týždni – 365 dní v roku po dobu 50 rokov)

• Individuálne testované a skúšané v laboratóriách

• Nezamŕzajúca technológia (protimrazová 
ochrana)



Konštrukcia HEAT PIPE



Princíp práce HEAT PIPE



Teplotný výmenník

• Ag/Zn/Cu brazed potable grade copper

• Contoured design for turbulent water flow

• Heat pipe ports brazed to contoured pipes

• Guaranteed tight metal-metal contact

• Excellent corrosion resistance

• Minimal pressure drop

• Small water volume



Dizajn manifoldu
• Matný hliníkový kryt

• 50mm hrubá sklopenová izolácia

• Silikónové kaučukové tesnenie (UV stabilizované)

• Nízka hmotnosť a atraktívny dizajn



Konštrukcia

• 1.5mm 304-2B nerez

• Odolný voči vetru do 180km/h

• Inštalačne prenastavená konštrukcia – maticový
systém

• Konštrukcia voľne prispôsobiteľná pohybu
doprava aj doľava podľa potreby

• Aplikovateľná na rovné aj šikmé strechy

• Silikónové tesniace gumové podložky v prípade
konštrukcie na rovné strechy (UV stabilized)

• Rýchly spôsob uchytenia sklenných trubíc o
konštrukciu pomocou klipsov



Dizajn rámu kolektora



Účinnosť kolektora

• Posudzujeme tri základné veličiny:

• Vyžarovanie/Radiácia - úroveň: G = 800 Watts/m2

• Teplota prostredia: Ta

• Teplota na kolektore: Tm

Pričom: výkonnosť kolektora klesá ak sa
zväčšuje rozdiel medzi týmito dvoma
teplotami (Tm>Ta) a zároveň klesá
úroveň solárnej radiácie



Krivka účinnosti



Dokonalé technické

prevedenie kolektora

• Sklené trubice sú neustále kolmo nasmerované na

slnko (pasívne natáčanie)

• Vrcholná konverzia pri 40o – ziadne medzeri ani

tienenie – vrchol výkonnosti od 9:20 – 14:40 na rozdiel

od plochých kolektorov, ktoré majú svoj vrchol

výkonnosti iba na pravé poludnie

• Efektívne zachytávajú aj rozptýlené svetlo emitované

zo slnka



Práca kolektora počas dňa



Nerezová konštrukcia

• Aplikovateľný na šikmé strechy v rôznych
sklonoch

• Vhodné sklony striech

• Rovný alebo väčší ako je zemepisná šírka

• Nie však menej ako 20o

• Rovný alebo väčší ako 40o v oblastiach s veľmi
intenzívnymi zrážkami (ľadovec, krúpy a pod.)

• Vhodná do škridľových alebo vlnovcových
kovových typov striech.



Konštrukcia na škridľovej 

streche



Konštrukcia na rovné strechy



Konštrukcie pre strechy

s nízkym sklonom

Nasadenie konštrukcie 
v prípade ak sklon 
strechy nie je väčší 

ako 30o



Nerezová konštrukcia 

APRICUS

• Rám ľahko montovatelný aj na kolmé steny 

alebo fasády budov.

• Konštrukcia môže byť ľubovoľne otočiteľná a 

zdvihnutý v rôznych úrovniach a polohách.

• Konštrukcia môže byť jednoduchým rezom 

prispôsobená k inštalovcanému povrchu.

• Konštrukcia môže byť doplnená o nové 

otvory  vrtmi do konštrukcie 



Rôzne možnosti montáže



• Inštalácie po celom svete – v rôznych formách a

typoch

• Široké vyuzitie v domácnostiach i na komerčné

účely

• Aplikácie so zatvoreným aj otvoreným okruhom

(Drain-back) aj v systéme s pitnou vodou

(gravitačné systémy)

• Vhodný aj pre vyšie tlaky v systéme (<800kPa)

• Systém vyžíva pomalú cirkuláciu solárneho

(0.1L/trubica/min)

• Nevhodné s použitím chlórových médií

(bazény/kupele) v otvorených systémoch

Aplikácia APRICUS v praxi



• Idálne riešenie pre solárne aplikácie s podporou 
dokurovania

• Obytné parky, sieť hotelov, škôl, závodných kuchyní, 
reštaurácií, priemyselných parkov a pod.

• Absorbčné/Adsorbčné chladenie

• V systéme používať maximálne 5 x AP-30 –
zaručene bezproblémový chod a výkonnosť takto 
zapojeného systému

• Môže pracovať aj paralelne s tokom média v 
spätných líniách. 

Aplikácia APRICUS v praxi



Aplikácia APRICUS v praxi



Ďakujeme za 

pozornosť

APRICUS


