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Zkušebna: Rakouské výzkumné a zkušební centrum Arsenal, spol. s r.o. 

 P�edm�t zkoušky byl doru�en dne  15.09.2006 
 Zkouška prob�hla v dob� od-do: 20.09.2006 – 09.01.2007 
 Provedená zkouška:   Prov��ení kvality 

1. Všeobecné údaje (údaje od výrobce) 
Výrobce 
 Adresa     Futus Energietechnik GmbH 
      Oberpointweg 30 
      4320 Perg 
      Rakousko 

Plochy, na n�ž se zkouška vztahuje 
 (ur�eno zkušebnou)    
 Brutto plocha (m2)   1,83 
 Aperturní plocha (m2)  1,69 
 Plocha absorbéru (m2)  1,65  
  
Údaje ke kolektoru a k t�lesu (oplášt�ní) 
 Výrobní typ    plochý kolektor 
 Ozna�ení    FUTUS MK2 
 Sériové �íslo     žádný údaj 
 Sériový výrobek nebo prototyp sériový výrobek 
 Rok výroby    2006 
 Délka (mm)    2000 
 Ší�ka (mm)    915 
 Výška (mm)    90 
 Hmotnost prázdného kolektoru (kg) 37,10 

Absorbér 
 Výrobní typ absorbéru  Trubkový absorbér  „Finnen“
 Materiál plechu absorbéru:  m��
 Síla (mm)    0,20 
 Zp�sob spojení trubek absorbéru Ultrazvukové sva�ování 
 Krycí vrstvy na absorbéru  �erný chróm na niklu a m�di 
 Koeficient absorpce �  0,95 
 Koeficient emise 	   0,08 
 Rozm�ry sb�rné trubky (mm) 
 22x0,8 
 Rozm�ry trubky absorbéru (mm) 
 8x0,5 
 Po�et trubek absorbéru  6 
 Po�et trubních úsek� v sérii:  - 
 Po�et paralelních trubních úsek�: - 



 Druh hydraulického propojení harfa 

Transparentní zakrytí 
 Materiál & ozna�ení   prizmované solární sklo chudé na  železo 
 Po�et zakrytí    1 
 Stupe� transmise   0,93 
 Rozm�ry (mm)   1973 x 887 x 4 
 Struktura zakrytí (uvnit�/vn�)  zvn�jšku prizmované 

Tepelná izolace kolektoru 
 Zadní strana: materiál   minerální vata s �ernou netkanou textilií  
 Specifická hmotnost (kg/m3)/tlouš�ka (mm)  55,00  50,00 
 Postranní st�na: materiál  minerální vata s �ernou netkanou textilií 
 Specifická hmotnost (kg/m3)/tlouš�ka (mm)  55,00  14,00 

Konstrukce t�lesa (oplášt�ní) 
 Materiál rámu    aluminium (1,5mm) 
 Materiál zadní st�ny   pozinkovaný plech zesílený žebry (0,6 mm) 
 T�snící materiál   lepící silikon 
 Zp�sob umíst�ní   montáž na st�echu 

Provozní specifikace 
 Objem nápln�, média, které p�enáší teplo (l): 1,50 
 Doporu�ené médium   Voda-Sunpower solární mrazuvzdorné 
 Doporu�ený pom�r sm�si  vlastní sm�s - 33˚C 
 Doporu�ený pr�tok (l/h)  35-70 
 Doporu�ený provozní p�etlak  (bar) 3,00 
 Max. provozní p�etlak (bar)  6 
 Max. provozní teplota (˚C)  230 

Ov��ení kolektoru 
P�ezkoušení, zda jsou zadána data, která požaduje norma ÖNORM EN 12975-1, kapitola 7 

Výkresy a datové listiny 
�íslo výkresu     ne 

 Datum vydání     ne 
 Datum p�epracování    ne 
 Listina materiál�    ne 
 Údaje o mírách a struktu�e   ano  
  
Ozna�ení 
 Jméno výrobce    ne 
 Typ kolektoru     ne 

�íslo série     ne 
 Rok výroby     ne 
 Plocha kolektoru brutto   ne 
 Maximální provozní p�etlak   ne 
 Teplota stagnace p�i 1000W/m2 a 30˚C ne 
 Objem fluida, které p�enáší teplo  ne 
 Váha prázdného kolektoru   ne 



 Vyrobeno v…     ne 

Návod k instalaci 
 Návod pro transport a zacházení  ano 
 Popis postupu montáže   ano 
 Doporu�ení pro ochranu p�ed bleskem ne 
 Návod na spojení kolektoru s okruhem, 
  ve kterém je vedeno teplo  ano 
 Míry trubních spojení u skupin kolektor�
  do 20 m2    ano 
 Doporu�ení použitelné kapaliny  ano 
 Bezpe�nostní p�edpisy pro pln�ní, 
  provoz a údržbu   ne 
 Maximální provozní p�etlak   ne 
 Maximální pokles (nebo spád) tlaku  ano 
 Nejv�tší a nejmenší úhel sklonu  ne 
 Požadavky na údržbu    ne 
  

    
1.1 Schematické znázorn�ní slune�ního kolektoru (podle podklad� výrobce) 

Futus MK2 nákres �ezu 

 Rahmenprofil = profil rámu 
 Prismiertes Solarglas = prizmované solární sklo 
 Silikonband = pás silikonu 
 Absorberrohr = trubka absorbéru 
 Sammelrohr = sb�rná trubka 
 Rückwandisolierung = izolace zadní st�ny 
 Korrosionsbeständige Rückwand = zadní st�na, odolná proti korozi 
 Seitliche Isolierung = postranní izolace (izolace strany) 

1.2 Použité m��ící p�ístroje 

1.2.1 M��ící p�ístroje 
1 kus pyranometr, p�ístroj �íslo 945367, QO1, kalibrovaný 

 1 kus m��ící teplotní �idlo, p�ístroj �íslo 6790097, QO2, kalibrované 
 1 kus pozemní váha, p�ístroj �íslo 40003617, QO3,kalibrovaná 
 1 kus digitální pérová váha, p�ístroj �íslo 120530, QO4, kalibrovaná 
 1 kus manometr, sériové �íslo 114.43.73, QO5, kalibrovaný 
  1 kus plovák – pr�tokový m��i�,  sériové �íslo 3/272530.001, QO6, kalibrovaný 
 1 kus Pt-100 m��ící teplotní �idlo, sériové �íslo OD26, QO7, kalibrované 
 1 kus deš�ový senzor, p�ístroj �íslo 115274, QO8, kalibrovaný 
 1 kus �idlo teploty a vlhkosti, sériové �íslo 107 0380 5949/412, QO9, kaliborvané 
 1 kus svinovací metr, kalibrovaný 
 1 kus pyranometr, �íslo 930113, IO2 kalibrovaný 
 1 kus pyranometr, �íslo 930114, IO3 kalibrovaný 
 2 kusy senzor pro m��ení okolní teploty 105 a 106, kalibrované 
  



 1 kus pr�tokom�r kalibrovaný, sestávající z: 
  Sníma� m��ených hodnot, výrobní �íslo A94 52 295, 104 
  M��ící m�ni�, výrobní �íslo A94 52 295 
 3 kusy senzor pro m��ení teploty média, p�enášejícího teplo IO7, IO8 a IO9,  
  kalibrované  
 4 kusy senzor pro m��ení teploty IR-filtr�, I14 (1 až 4) kalibrované 
 1 kus sníma� diference tlaku, �íslo 102337, I19, kalibrovaný 
 1 kus sníma� diference tlaku, �íslo 100358, I20, kalibrovaný 
 8 kus� proudový transformátor, I23 (1 až 8), kalibrovaný 
 1 kus anemometr s k�ídlovým kolem, �íslo 35027, kalibrovaný 

1.2.2 Záznam m��ených hodnot 
1 kus jednotky pro záznam m��ených hodnot, sériové �íslo 610 1307, Q12,  

  kalibrovaná 
 1 kus digitální metr/logger , sériové �íslo 6101307, I17, kalibrovaný 
 1 kus Data Acquisition  Unit , sériové �íslo US37006760, I16, kalibrovaný 
 1 kus /1 PCI-GPIB Interface Card 
 IEEE-systém „bus“ a zpracování dat pomocí PC �íslo ARS 230, sériové �íslo  
  02029913 

1.3 Fotografie kolektoru 

Prov��ení spolehlivosti a trvanlivosti zakrytého solárního 
kolektoru  jako nového výrobku podle normy 

ÖNORM EN 12975-2, kapitola 5 

2 Zkouška spolehlivosti a trvanlivosti 

Bylo prov��ováno, zda doty�ný solární kolektor spl�uje všechny požadavky, které p�edepisuje 
norma ÖNORM EN 12975-2, kapitola 5 

Byly provedeny následující testy (skute�né po�adí zkoušek se �ídí podle klimatických vn�jších 
podmínek) 

1. Zkouška vnit�ního tlaku absorbéru 
2. Zkouška odolnosti v��i vysokým teplotám 
3. Zkouška expozice 
4. Vn�jší termický šok (2x) 
5. Vnit�ní termický šok (2x) 
6. Zkouška na vniknuvší deš�ovou vodu 
7. Zkouška mechanického zatížení 
8. Koncová kontrola (Záv�re�ná kontrola) 

2.1 Zkouška vnit�ního tlaku absorbéru 

U doli�ného p�edm�tu zkoušení se jedná o plochý kolektor. Výrobce udává maximální p�etlak 
10 bar�. 



2.1.1 Podmínky testu 

       Zkouška vnit�ního tlaku 
       Datum: 18.09.2006 – 19.09.2006 
  Okolní teplota     19,4 
  Zkušební tlak (kPa)    1560 
  Trvání zkoušky (min)    960 
  Nosi� tepla     voda 

Fotografie zkoušky vnit�ního tlaku 

2.1.2 Výsledek 
Žádné viditelné zm�ny 

2.2 Zkouška na odolnost v��i vysokým teplotám 
2.2.1 Podmínky testu 

  Úhel naklon�ní kolektoru   45,0 
  Pr�m�rné zá�ení b�hem zkoušky (W/m2) 1062 
  Pr�m�rná  okolní teplota vzduchu (˚C) 22,8 
  Pr�m�rná rychlost proud�ní okolního 
   vzduchu (m/s)   < 1m/s 
  Pr�m�rná teplota absorbéru (˚C)  201,1 
  Trvání zkoušky (min)    60 

�idlo m��ení teploty absorbéru bylo umíst�no ve 2/3 výšky jakož i na polovi�ní ší�ce 
absorbéru. 

2.2.2 Výsledek 
Nebyly zjišt�ny žádné viditelné zm�ny 

2.3. Zkouška expozice 
2.3.1. Podmínky testu 

Datum  Hodiny s  Suma  St�ední teplota  Déš� Platné 
  1>850 W/m2  zá�ení          okolního prost�edí  dny  
Tabulka viz str. 9 originálu - pozn.p�ekl. 

2.3.2 Výsledek 
Nebyly získány žádné významné poznatky 

2.4.  Vn�jší termický šok 
2.4.1 Podmínky testu 

 Šok �íslo    1    2 
     Fáze zah�ívání 
 Úhel sklonu (˚)   60,0    60,0 
 Pr�m�rné globální zá�ení (W/m2) 956    832 
 Minimální globální zá�ení (W/m2) 887    798 



 Pr�m�rná okolní teplota (˚C)  6,1    9,8 
 Trvání stacionárního stavu 
  p�ed šokem (min)  60    60 
       Šok 

Pr�m�rné globální zá�ení (W/m2) 928    790 
 Minimální globální zá�ení (W/m2) 859    774 
 Pr�m�rná okolní teplota (˚C)  7,8    9,8 
 Množství dešt� (závlahy) (kg/s/m2)  >0,04    >0,04 
 Teplota vody (˚C)   13,7    12,0 
 Trvání dešt� (min)   21    15 
 Test kombinován s dlouhodobým  
  testem    ano    ano 
 Test kombinován s odolností 
  v��i vysokým teplotám ne    ne 

Obrázek zavlažování kolektoru dešt�m 

2.4.2 Výsledek 
Žádné viditelné zm�ny 

2.5 Vnit�ní termický šok 
2.5.1 Podmínky testu 
 Šok �íslo    1    2 
     Zah�ívací fáze   

Úhel sklonu    60,0    60,0 
Pr�m�rné globální zá�ení (W/m2) 998    834 

 Minimální globální zá�ení (W/m2) 457    743 
 Pr�m�rná okolní teplota (˚C)  8,0    8,9 
 Trvání stacionárního stavu 
  p�ed šokem (min)  60    60 
       Šok 

Pr�m�rné globální zá�ení (W/m2) 899    863 
 Minimální globální zá�ení (W/m2) 406    850 
 Pr�m�rná okolní teplota (˚C)  8,2    9,6 
 Množství dešt� (závlahy) (kg/s/m2 >0,02    >0,02 
 Teplota vody (˚C)   14,1    13,3 
 Trvání dešt� (min)   8    6 
 Test kombinován s dlouhodobým  
  testem    ano    ano 
 Test kombinován s odolností 
  v��i vysokým teplotám ne    ne 

2.5.2 Výsledek 
Žádné viditelné zm�ny. Poznámka: Kv�li okolním vn�jším podmínkám, které jsou pro dané 
ro�ní období b�hem provád�ní zkoušky typické, nebylo možno n�kterých hodnot zá�ení a 
teploty, jak jsou v norm� EN 12975 požadovány, exaktn� dosáhnout. Odchylky od hodnot 
požadovaných normou jsou však zanedbateln� malé. 



2.6 Zkouška na vniknuvší deš�ovou vodu 
2.6.1 Zjiš�ování net�sností 
Zjiš�ování potenciálních net�sností se uskute��uje: 
 a) m��ením vlhkosti v kolektoru a 
 b) visuelní inspekcí stupn� kondenzace 

2.6.2 Podmínky testu 
Zadeš�ování (skráp�ní) po dobu 4 hodin dávkou vyšší nežli 0,05 kg/s/m2 p�i teplot� vody 
12˚C. Kv�li udržování absorbéru v zah�átém stavu protéká kolektorem minimáln� 50˚C teplá 
voda. 

2.6.3 Výsledek 
a) M��ení vlhkosti v kolektoru 

  
   absolutní vlhkost x p�ed zadeš�ováním (g H2O/kg)  8,6 
    absolutní vlhkost x po zadeš�ování g H2O/kg)   8,9 

 b) Visuelní inspekce stupn� kondenzace 
   Nebylo vid�t žádné vniknutí vody do kolektoru   

2.6.4 Posouzení 
Žádný pr�nik vody do kolektoru a žádné signifikantní zvýšení absolutní vlhkosti 

2.7. Zkouška na mechanické zatížení 
2.7.1 Zkouška tlaku na zakrytí kolektoru 

Vyobrazení za�ízení, kterým byl tlak m��en 

2.7.1.1 Podmínky testu 
Poloha kolektoru: vodorovná; Upevn�ní kolektoru na podstavci. Nár�st zatížení po 100 Pa 
krocích až do maximálního zatížení 1000 Pa. 

2.7.1.2  Výsledek 
Nebyly zjišt�ny žádné viditelné zm�ny p�i zkušebním tlaku do 1000 Pa. 

2.7.2 Podtlaková zkouška kolektoru  
2.7.2.1 Podmínky testu 
Poloha kolektoru: vodorovná; Upevn�ní kolektoru na podstavci. Nár�st zatížení po 100 Pa 
krocích až do maximálního zatížení 1000 Pa. 

Vyobrazení zkoušky zát�že tahem 

2.7.2.2 Výsledek 
Žádné viditelné zm�ny 

2.7.3 Zkouška upevn�ní kolektoru pomocí mechanického zatížení tahem  
2.7.3.1 Podmínky testu 
Byla testována sada pro montáž na st�echu. Poloha kolektoru: vodorovná; Upevn�ní kolektoru 
na podstavci. Nár�st zatížení po 100 Pa krocích až do maximálního zatížení 1000 Pa. 



2.7.3.2 Výsledek 
Až do dosažení maximálního zatížení bylo možno pozorovat lehké nadzdvihnutí kolektoru od 
podložky a vyklenutí krytu kolektoru. P�i redukci zatížení se kolektor i kryt kolektoru vrátily 
do své p�vodní polohy. Až do dosažení maximálního zatížení nebyly pozorovány žádné 
viditelné škody. 

2.8. Záv�re�ná kontrola 
2.8.1 Pozorování a dokumentace 

Vyobrazení: Otev�ený kolektor 

4 kusy v�tracích št�rbin: 2 kusy na p�ipojovací stran� naho�e, 2 kusy na spodní hran�

Vyobrazení: Okrajová izolace a trubní absorbér „Finnen“ 

     Vyobrazení: Okrajová izolace a v�trací št�rbina 

2.8.2 Vyhodnocení 

 0 žádný problém 1 malý problém 2  zna�ný problém * inspekce 
          nebyla možná 

Komponent    Možný problém   Vyhodnocení 
1. T�leso kolektoru    Zlom, zhroucení, koroze,  
      vniknutí vody     0 
2. Upevn�ní/držáky skla Únava materiálu/bezpe�nost    0 
3. T�sn�ní   Zlom, adhese, elasticita    0 
4. Zakrytí/reflektory  Zlom, vznik trhlin, tvorba bublinek, rozpad, 
       tvorba kondenzátu     0 
5. Pokovení absorbéru Zlom, vznik trhlin, tvorba bublinek   0 
6. Trubky absorbéru,  
    rozvodné trubky a  
    sb�rná trubka  Deformace, koroze, net�snosti, uvoln�ní spoj� 0 
7. Upevn�ní absorbéru Deformace, koroze     0 
8. Tepelná izolace  P�íjem vody, únik plynu, degradace   0 

2.9 Shrnutí 

Test    Za�átek testu  Konec testu  Požadavky spln�ny 
1. Zkouška vnit�ního tlaku 18.09.06.-19.09.06 18.09.06-19.09.06  ano 
2. Odolnost vysokým teplotám 19.09.2006 19.09.2006   ano 
3. Zkouška expozice   20.09.2006 15.12.2006   ano 
4. Vn�jší teplotní šok  31.10.06/23.11.06 31.10.06/23.11.06  ano 
5. Vnit�ní teplotní šok  30.10.06/23.11.06 30.10.06/23.11.06  ano  
6. Test na vniknutí  
   deš�ové vody   18.12.2007 18.12.2007   ano 
7. Zkouška mechanického 



   zatížení     09.01.2007 09.01.2007   ano 
8. Záv�re�ná kontrola   09.01.2007 09.01.2007   ano 

Výsledky testování se vztahují výlu�n� na kolektor, který jsme zkoušeli a který jsme ozna�ili. 
Výše uvedený kolektor vyhov�l požadavk�m normy „EN 12975-1 a 2:Jun 2006“ (Jun asi 
znamená �erven – pozn.p�ekl.) 

Vedoucí provozního odd�lení – podpis viz originál 
Ing. Hubert Fechner 

Osoba s podpisovým právem – podpis viz originál 
Ing. Antonio Montilla 

Kulaté razítko: Rakouské výzkumné a zkušební centrum Arsenal s.r.o. 
   Zkušebna s akreditací od BMwA (zkratka p�ekladateli nejasná – pozn.p�ekl.) 

P�íloha A: Nomenklatura 

AA Plocha absorbéru kolektoru     m2 
Aa  Plocha apertury kolektoru     m2 
AG Brutto-plocha kolektoru      m2 
a1   lineární koeficient teplotních ztrát    W/m2/K1 
a2 kvadratický koeficient teplotních ztrát    W/m2/K2 
C efektivní teplotní kapacita celého kolektoru   J/K1
ci  specifická teplotní kapacita stavebních �ástí kolektoru  J/kg/K 
cf st�ední specifická teplotní kapacita nosi�e tepla   J/kg/K 
G* globální síla oza�ování      W/m2 
Ko Faktor úhlové korektury p�i oza�ovacím úhlu    
m  masový proud kapaliny nesoucí teplo    kg/s 
mi Hmota jedné stavební �ásti kolektoru    kg 
pi  faktor m�rné hmotnosti pro výpo�et efektivní teplotní kapacity  
Qnutz užitný výkon kolektoru     W 
Qzu p�ivád�ný výkon (vstupující zá�ením)    W 
ta teplota okolního vzduchu      ˚C 
te teplota nosi�e tepla na výstupu z kolektoru   ˚C 
ti teplota nosi�e tepla na vstupu do kolektoru   ˚C 
tm  st�ední teplota nosi�e tepla v kolektoru    ˚C 
 rychlost okolního vzduchu      m/s 
� stupe� ú�innosti kolektoru 
�o faktor konverze (´�innost p�i Tm = Ta ) 


