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GeoSolar a jövõ energiája

A Thermo Kft. még 1980-ban alakult egy garázsban (akkor még Thermo Gmk. néven).
 
A Léderer András  által vezetett  Kft. mára közel 30 fõs céggé nõtte ki magát, s az  elmúlt 30 év során 
több  ezer épület fûtéstechnikai tervezése és teljes kivitelezése kapcsolódik nevéhez. 

Az utóbbi években egyre nagyobb jelentõsége lett a hagyományos rendszerekkel szemben a 
nap-, föld- és levegõ energiájával mûködtetett  energiatakarékos rendszereknek, melyek az eddigi 
megoldásoknál jóval alacsonyabb üzemeltetési költséggel biztosítják az épületek fûtését, hûtését. 

A GeoSolar fogalom jelenti az egész világon kifejlesztett legmodernebb, megújuló energiával 
mûködõ berendezések összességét. A GeoSolar a jövõ energiája, hiszen ma 66%-kal olcsóbb az 
elektromos energiánál, 15 %-kal olcsóbb a földgáznál, 60%-kal olcsóbb a PB gáznál, 60%-al olcsóbb 
az olajnál.  A rendszerek megtérülési ideje 2-5 év. A Thermo Kft. természetesen továbbra is üzemel, 
de az új rendszerek bevezetésével, oktatásával, tervezésével már a GeoSolar Europe Ltd. foglalkozik. 
A „GeoSolar ház” Amerikában, Japánban, Nyugat Európában már ismert fogalom, ami kifejezetten az 
épületek szuper energiatakarékosságára utal. Svájcban 18.000, az USA-ban 600 000, Japánban 
700 000, Dániában, Svédországban több 60 000, Magyarországon 550 GeoSolar rendszer épült 2007-
ben. 
A „GeoSolar” épületeknek 3 alapvetõ energetikai szempontot kell betartania:

• Alapvetõen megújuló energiával mûködik (nap-, föld-, szélenergia)
• A hõleadók, melyekkel nem csak fûteni, hanem hûteni is lehet, gondosan kiválasztott, alacsony  
 üzemköltséggel mûködõ berendezések (pl. vizes és száraz technológiával szerelt padló-, fal-,  
 hûtés, forró falak, fan-coil rendszerek). 
• Az épületbe már bevitt energiára nagyon vigyáz, azt maximálisan felhasználja, az elhasznált  
 levegõ energiáját a különbözõ rekuperátoros rendszerekkel újrahasznosítja. 

NAP
FÖLD

VÍZ

LEVEGÕ
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A dautphetal-i székhelyû német Roth épületgépé-
szettel foglalkozó gyár 1947-es megalakulása óta 
mára több, mint 1100 fõt foglalkoztató nagyválla-
lattá vált. A világ számos országában megtalál-
hatóak képviseletei, immár Magyarországon is. A 
termékek kiváló minõségének köszönhetõen mára 
Németország piacvezetõ gyártója és forgalmazója 
lett. Termékeit Európa szerte 12 gyárban készíti.

A folyamatos kutatás-fejlesztés eredményeként 

termékei napról-napra jobbak és jobbak, így biz-
tosítva töretlenül a piacvezetõ szerepet. Jelen tájé-
koztató a gyár napkollektoros rendszereit ismerteti. 
A folyamatos fejlesztésnek köszönhetõen a nap-
kollektoros rendszer könnyen szerelhetõ és hosszú 
élettartamot biztosít.

Amennyiben Önnek is fontos a környezettuda-
tosság és energiatakarékosság, akkor a Roth nap-
kollektoros rendszereit kell választania.
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A Nap hatalmas energiamennyiséget sugároz 
a Földre. Ha mindezt hasznosítani tudnánk, a 
bolygót mindössze fél óráig érõ szolársugárzás 
fedezni tudná a világ éves energiafogyasztását.

A napkollektor, mint a neve is mutatja, a Nap-
ból a Földre érkezõ sugárzás energiáját haszno-
sítja. 

A napsugárzás idõtartama döntõen 1800-2050 
óra között változik (1. ábra). A ténylegesen a Földre 
érkezõ energia elsõsorban a felhõzet mennyiségétõl 
függ. A legtöbb besugárzást júliusban kapjuk, annak 
ellenére, hogy a nappalok már valamivel rövideb-
bek és a Nap delelési magassága kisebb, viszont a 
felhõzet mennyisége csekélyebb, mint nyár elején.

A Napból a Földre érkezõ éltetõ sugárzás há-
rom részre bontható, ibolyán túli, látható és inf-
ravörös tartomáyra (2. ábra).  A globális sugár-
zás 44%-a látható fénybõl, 7%-a UV sugárzásból, 
48%-a IR (hõ) sugárzásból és egy kis része feke-
tetest sugárzásból áll. 

A Nap energiáját közvetlenül hasznosító nap-
elem és napkollektor a fény spektrumának más és 
más szegmensét használja.

Napenergia hasznosítás

2. ábra   Napsugárzás spektruma

1. ábra  Napsütéses órák száma  
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Magyarországon az éves átlagos besugárzás 
(globálsugárzás), 1100-1400 kWh/m2 között vál-
tozik (3. ábra). Négyzetméterenként ekkora ener-
giamennyiség érkezik a földfelszínre. A kollektorok 
ezen energia egy részét hasznosítják elsõsorban 
használati melegvíz készítésre, részben pedig 
fûtéskisegítésre, medencefûtésre. A besugárzott 
energia csak bizonyos százalékban hasznosul, mint 
hõenergia. Gyakran felmerülõ kérdés, hogy az adott 
napkollektor mekkora teljesítményel rendelkezik. Erre 
egyértelmû választ nem lehet adni, ugyanis egy kol-
lektor hetásfokát több paraméter befolyásolja. Ezek 
közül a két legfontosabb a napsütés intenzitása és 
a kollektor és külsõ hõmérséklet közti hõmérséklet-
különbség.

A munkafelület (napkollektor) akkor hasznosítja a 
napenergiát a legnagyobb hatásfokkal - elõbbieken 
túl-, ha arra merõlegesen érkezik a napsugárzás. Ez 
azt jelenti, hogy ideális esetben a teljes munkafelü-
letet egy, a nap járását automatikusan követõ, két 
irányban forgatható tengelyrendszerre kell felszerel-
ni. Ez a feltétel csak igen költséges berendezésekkel 
biztosítható. Kielégítõ eredmény érhetõ el azonban 
a munkafelület megfelelõ tájolásával. Általánosság-

ban elmondható, hogy a déli tájolás és 40-45 fokos 
dõlésszög adja a legtöbb energiát. Az ettõl való 
kismértékû eltérés néhány százalékkal csökkenti a 
várható éves energiahozamot. 

Tény, hogy a téli napfordulón a Napot 19 fokos 
szög alatt látjuk. Ez a legalacsonyabb napállás. A  
legmagasabb a nyári napfordulón, ez az érték 66 
fok. Ekkor jár a nap a legmagasabban. Az, hogy a 
kollektorokat miként helyezzük el, nagyban befo-
lyásolja, hogy mire és legfõképp mikor szeretnénk 
használni. 

Ha elsõsorban nyáron használjuk (nyaraló, kem-
ping, stb.), akkor célszerû úgy megválaszta-
ni a dõlésszöget, hogy a nyári napsütés közel 
merõlegesen érje. Ebben az esetben a 60 fokos 
napsütést használjuk ki, így a tetõfelület a síkkal 
30 fokos szöget kell, hogy bezárjon.

Ellenben, ha elsõsorban télen szeretnénk hasz-
nálni (épületfûtés, fagymentesítés), akkor a téli át-
lagos napállásnak (30˚) megfelelõen 60 fok körül 
érdemes elhelyezni a kollektorokat.  
A leggyakrabban használt megoldás az egész 

éves kihasználás. Ilyen esetben a kollektorokat 40-
45 fokos dõlésszögben célszerû elhelyezni. Ebbõl a 
szögbõl érkezik éves szinten a legtöbb energia.

Amennyiben az éves kihasználásnak megfelelõ 
40-45 fokos szögtõl eltérünk – például a téli haszná-
latra – abban az esetben a téli energiatermelés növe-
lése fejében vállaljuk, hogy a nyári hõnyereség csök-
ken. És viszont is. A nyári energiatöbblet érdekében 
feláldozzuk a téli energiatermelést.

Természetesen a kollektorok elhelyezé-
sét alapvetõen a telepítési lehetõségek ha-
tározzák meg (tetõ irány, tetõ dõlésszög 
árnyékolás,domborzat). 
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A Roth napkollektoros rendszerek (6.-9. ábra) 
kiváló lehetõséget kínálnak a napenergia pro-
fesszionális, nagy hatásfokú hasznosítására. A 
gondos anyagkiválasztás és megmunkálás gyors 
szerelést tesz lehetõvé, illetve a hosszú élettarta-
mot biztosít. 
A Roth kollektorok rendelkeznek  „Solar Keymark”* 
tanúsítvánnyal, „CE”** megfelelõséggel és „DIN 
geprüft”*** minõsítéssel. A Solar Keymark tanú-
sítványnak való megfelelés feltétele a Zöld beruhá-
zási programon való részvételnek.

*A „Solar Keymark” az ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation) 
támogatásával kialakított minõsítés, amely 2002 óta létezik a termikus napenergia 
hasznosító ágazatban. A Solar Keymark védjegy garantálja a termék konformitását 
minden uniós normával.
** A „CE” (Conformité Européenne = európai megfelelõség) jelölés jelzés a 
hatóságok felé, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó követelményeknek.
*** A “DIN-geprüft” jelzés igazolja a termék DIN szabványoknak való megfelelését.
A termékeiket “DIN-geprüft” jelzéssel minõsítõ gyártók rendszeresen bevizsgáltatják 
és ellenõrzik minõségellenõrzõ rendszerüket, mérõeszközeiket és berendezéseiket, 
valamint magukat a termékeket is. Így biztosítható a vevõk felé a folyamatosan 
magas színvonalú minõség.

A Roth napkollektoros rendszer típusai

1. Roth F2, 

    Heliostar 218, 252, 252 S4
    vagy R1 szolár kollektorok 

2. Roth tetôre erôsítô készlet

3. Roth szolár blokk

4. Roth szolár tárolóegység

5. Roth szolár vezérlôegység

1 2

3
45

5. ábra Napkollektorral felszerelt ház sematikus vázlata

6. ábra Heliopool napkollektor (Bõvebben: 6. oldal) 7. ábra Heliostar napkollektor (Bõvebben:  7. oldal)

8. ábra F2 S2 napkollektor (Bõvebben:  8. oldal) 9. ábra R1 vákuumcsöves napkollektor (Bõvebben:  9. oldal)
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Roth HelioPool napkollektor medencefûtésre
…úszómedence-fûtés napenergiával 

A HelioPool fekete mûanyagból (HDPE) készült 
napkollektor, melynek  segítségével környezetbarát 
és gazdaságos módon melegítheti úszómedencé-
jének vizét. A kollektoron lévõ 8  csatlakozás (4 db 
25 mm-es és 4 db 40 mm-es) nagy szabadságot 
biztosít a beépítés során. Így egyszerûen és gyor-
san telepíthetõ. A szereléshez rendelkezésre áll egy 
komplett egységcsomag, mely tartalmazza a tetõre 
való szereléshez, összeerõsítéshez szükséges ele-
meket, valamint a Roth BW szolárszabályozót.

A Roth HelioPool napkollektor az optimális 2,22 
m2-es felületével és magas hatásfokával kiemel-
kedik vetélytársai közül. Az új fejlesztés eredmé-
nyeként a kollektort teljes egészében átjárja az 
uszodavíz, emellett fagybiztos és mechanikai sta-
bilitásának köszönhetõen akár járni is lehet rajta. 
Ideális falvastagsággal rendelkezik, mely minimális 
áramlási ellenállást eredményez.

Összefoglalva:

•  csupán egy kollektortípus minden  
 igényhez, mivel a kollektoron 8 szabadon  
 választható kimeneti végzõdés található,  
 ezáltal egyszerûen szerelhetõ,
•  a 2,22 m2-es hasznos felülettel optimális  
 kollektorméretet kaptunk,
•  vízszintes és függõleges szerelés is  
 lehetséges,
•  magas hatásfok,
•  teljes felületben átjárja a medencevíz,  
 fagybiztos, és szabadon lehet rajta járni,
•  nagy szilárdságú, fekete színû HDPE- 
 anyagból készül,
•  optimális falvastagságú,
•  a speciális konstrukcióból adódóan  
 elenyészõ a nyomásveszteség,
•  kedvezõ költségû megoldás az  
 úszómedence vizének felmelegítésére,
•  az úszómedence vize használható,  
 mint hõközvetítõ anyag, így nem  
 szükséges hõcserélõ
•  komplet szerelési csomag, mely  
 tartalmazza a tetõre szereléshez, az  
 egymáshoz rögzítéshez és a vezérléshez  
 szükséges anyagokat,
•  az EN 12975-ös elõírásnak megfelelõen  
 tesztelve.

7. ábra Beépítési példák

6. ábra Roth Heliopool mûanyag napkollektor felépítése

Mûszaki paraméterek

Hossz 2000 mm

Szélesség 1100 mm

Magasság 15 mm

Bruttó felület 2,22 m2

Tömeg 14 kg

Folyadék kapacitás 16 l

Csatlakozások 8, ebbõl 4 db 40 mm-es és 4 db 
25 mm-es átmérõvel. A kollektorok 
kapcsolási módjának megfelelõen 
alkalmazandó

Próbanyomás 3 bar

Maximális üzemi nyomás 1 ± 0,1 bar

Anyaga HDPE (fekete)

Vízszintes elrendezésnél a 
kollektorok száma (max.)

8

Függõleges elrendezésnél a 
kollektorok száma (max.)

4
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Roth Heliostar® 218 és 252 síkkollektorok

A piacon eredményesen bevezetett korszerû po-
likarbonát-káddal rendelkezô Roth Heliostar® 

különbözô méretekben kapható. A Heliostar® 218-
as a 2.18 m²-es és 252-es 2.52 m2 –es bruttó felü-
letével felülmúlják önmagukat.

A Roth Heliostar síkkollektorok a zárt kollektorkád 
konstrukciónak köszönhetôen egyesítik magukban 
a csúcsminôségû  anyagot és a kiforott technikát. 
A polikarbonát egy jó szigetelôanyag, ezért a Roth 
Heliostar kollektor a vastagfalu polikarbonát kád-
ban egy optimális hôtárolást biztosít. A felhasznált 
nagyteljesítményû  abszorberrel a Roth Heliostar 
évtizedekig jó hatásfokot garantál.

A kollektorkád varrat nélküli, egy darabból mély-
húzással készül, és ezáltal tömör, azaz szigetelt. A 
mélyhúzott kád egyedülálló formájából adódóan 
elônyöket nyújt a szerelônek mind a szerelésnél, 
mind a biztonságosságnál.

Az új rögzítôelem már a földön a C-sínbe tolható, 
a tetôn már csak egyszerûen a helyes pozícióba 
kell hozni. A kollektorokat a Roth gyorsszerelési 
rendszerével kényelmesen egymáshoz kötjük és 
szorosan egymáshoz csatlakoztatjuk úgy, hogy 
optikailag is egy egység jöjjön létre.

 
Összefoglalva: 

• különlegesen terhelhetõ polikarbonát- 
 kád (magas ütés-, hõmérséklet-, szél- és  
 UV-állóság),
• nagy felülete ellenére kis súlyú (2,18 m²  
 illetve 2,52 m² összfelület),
• kiegészitõ hátfal szigetelés 60 mm

• alacsony vastartalmú szolár biztonsági  
 üveg, 
• lekerekitett kád éles sarkok és rések nélkül, 
• egyszerû szerelés a tetõn, a felerõsítési sín  
 bekattintandó a kollektorkád hornyába, 
• optimális stabilitás és szebb optika a tetõn  
 való szorosabb egymáshoz szerelésbõl  
 adódóan, 
• az egész felszerelési rendszer a szerelés  
 után már nem látható, 
• a Roth gyors szerelési rendszerrel a kollektor-  
 elemek kényelmes és gyors egymáshoz 
 sorolása szerszám nélkül,
• tetõre szerelés, tetõbe beépíthetõ,  
 szabadon felállítható, homlokzatra  
 szerelhetõ. 
•  10 év Roth rendszergarancia.

A 2 db 1/2”-os csatlakozóval ellátott Heliostar® 

218 és 252 napkollektorokat a Roth csak 2010. 
december 31-ig gyártja. Utána csak a 4 db push-
fitting csatlakozóval ellátott Heliostar® 218 S4 
és 252 S4 napkollektorok lesznek rendelhetõk 
(lásd a  8. oldalon).
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nagy áteresztõképességû biztonsági üveg
körbefutó profil
szelektív bevonatú teljes felületû abszorber
megerôsítési pontok
60 mm vastag hôszigetelés
hornyok az egyszerû szereléshez
polikarbonát kollektorkád

8. ábra  Roth Heliostar napkollektor felépítése

Mûszaki paraméterek

Heliostar 252® Heliostar 218®

Hossz 2100 mm 1820 mm
Szélesség 1200 mm 1200 mm
Magasság 109 mm 109 mm
Bruttó felület 2,52 m² 2,18 m²

Apertura(nyílás) 
felület 2,30 m² 1,96 m²

Tömeg 43 kg 35 kg

Kollektorház Varrat nélküli mélyhúzott polikarbonát kád

Üvegleborítás Szolár biztonsági üveg t=91 %
Abszorber szelektív bevonatú

Abszobció
(elnyelõképesség) 95% 95%

Emisszió
(kibocsátás) 5% 5%

Folyadékmennyiség 1,46 l 1,26 l

Üzemi nyomás 
(max) 10 bar 10 bar

Szolár 
érzékelõhüvely belsõ átmérõ=6 mm belsõ átmérõ=6 mm

Kollektorcsatlakozás 1/2" KM felületi 
szigetelt

1/2" KM felületi 
szigetelt

Kollektorhozam, 
évente

több mint 
525 kWh / m² év

több mint 
525 kWh /m²a

Alkalmazási terület használati melegvíz elõállítása és 
fûtéskiegészítés
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A Roth Heliostar® napkollektor-család (ld. 7. oldal) 
legújabb tagja a 4 csatlakozós napkollektor. A 4 
csatlakozó elônye, hogy egymás mellé helyezett 
napkollektorokat lényegesen egyszerûbben, 
kevesebb csövezéssel lehet egymással pár-
huzamosan csatlakoztatni. Így megszûnnek a soros 
kapcsolással járó hatékonyságbeli problémák, és 
bármennyit lehet egymás mellé szerelni.

Az új Heliostar® S4 napkollektorokon az eddig 
megszokott menetes-roppantógyûrûs csatlakozók 
továbbfejlesztett változatát lehet megtalálni: az 
összepattintható push-fitting csôvégeket. Ez egy 
olyan kompakt megoldás, amelynek segítségével 
kollektorok között illetve kollektor és csôvég között egy 
mozdulattal teremthetô hôálló és szivárgásmentes 
kapcsolat. Így a szerelônek már alig marad dolga a 
tetôn. Az új terméket a német Roth bevezetô áron 
forgalmazza. A magyar felhasználók pedig az új 
technika jobb közép-európai terjedése érdekében 
2010. év végéig további kedvezményt kapnak. A 
részleteket keresse fel bemutatótermünket! 
2011. január 1-jén megjelenik a Heliostar® S4 
kisebb, 2,18 m2-es változata is, ami kiváltja a 
korábbi kétcsatlakozós Heliostar 218 típust. 
Ezután egy egyszerû letisztult termékpalettáról 
választhat a síkkollektorok terén: Heliostar® 218 S4 
és Heliostar 252 S4 push-fitting csatlakozókkal.

Összefoglalva:
• 2,52 m2 bruttó felület
• 50 mm-es hõhídmentes szigetelés az ol- 

 dal és a hátlapon a nagy teljesítmény ga- 
 ranciájaként

• Alacsony folyadékkapacitás=nagy 

Roth Heliostar® 252 S4 síkkollektor 

10. ábra  Roth Heliostar 252 S4 push fitting

9. ábra Roth Heliostar 252 S4 sikkollektor gyorscsatlakozói és a szolár borítás kinagyított szerkezete (apró kis gyûjtõlencsékkel)

Roth Heliostar 252 S4 síkkollektor mûszaki leírása

Hosszúság 2100 mm

Szélesség 1200 mm

Magasság 109 mm

Bruttó felület 2.52 m2

Tömege 36 kg (üresen)

Optikai hatásfok η0 = 79.40 %

Lineáris hõveszteségi 
együttható k1 = 3.24 W/m2K

Másodfokú hõveszteségi 
együttható k2 = 0.0161 W/m2K

Kollektor ház
korrózióálló mélyhúzott keret 
50 mm vastag kõzetgyapot 
szigeteléssel

Üvegborítás 3,2 mm-es alacsony vas-tartalmú 
biztonsági üveg (szolárüveg)

Transzmisszió t = 91 %

Abszorber réteg vákuumban készült, 
nagy szelektívitású

Abszorbció α = 95 %

Emisszió ε = 5 %

Hõátvivõ közeg Heliostar® szolár folyadék

Folyadék kapacitás 1.16 liter

Üzemi nyomás (max.) 10 bar

Abszorber és rézcsövek 
kapcsolata lézerhegesztett

Üresjárati hõmérséklet 206 °C (DIN 4757 - 3 
elõírásoknak megfelelõen)

Hõmérséklet érzékelõ hüvely belsõ ∅ = 6 mm

Kollektor csatlakozás 1/2” külsõ menetes felület 
tömítés

Energiatermelés (évente) több mint 525 kWh/m2 · év

Tanusítás

Emmerthal-i Szolárenergia-
kutatási Intézet, DIN Certco, 
Rajna-vidéki TÜV, Solar 
Keymark

 reakcióképesség
• Mélyhúzott polikarbonát kád (olcsó soro- 

 zatgyártás, mégis csúcsminôség)
• Csavarodás-, hó- és jégálló szerkezet
• Kis tömeg (38 kg)
• Az üvegborítás szakember által könnyen  

 cserélhetõ
• 4 mm-es szolár biztonsági üveg dupla vízzá- 

 ró szerkezettel, két különálló vízzáró szinttel
• DIN tesztelt
• 10 éves rendszergarancia
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A Roth dupla vákuumcsöves (U-csöves) kollektora 
kiváló paramétereinek köszönhetõen kategóriájá-
nak éllovasa. A vákuum kitûnõ hõszigetelõ képes-
sége és a csövek mögött elhelyezett CPC parabo-
latükör mind hozzájárulnak a Roth vákuumcsöves 
kollektorok kiemelkedõ éves energiatermeléséhez. 

A Roth R1 parabolatükrei korrózióálló alumínium 
tükrökbõl készültek, speciális bevonattal a kima-
gasló idõjárás-állóság érdekében. 

A kiváló vákuum-szigetelés és a henger alakú 
abszorber szigetelés eredményeként érzéketlen a 
tájolásra, így magas az üzemóráinak a száma, és 
30-40 %-kal több energiát termel, mint az azonos 
felületû síkkollektor. Télen, a rossz idõjárási körülmé-
nyek közepette ez a hatásfok méginkább megmu-
tatkozik. Akár 3-4 szeres is lehet az energiatermelés 
(lásd a hátsó fülön az energiatermelés grafikonját). 

A vákuumcsövek alacsony vastartalma biztosítja 
a megfelelõ mechanikai stabilitást; a jégverésnek is 
ellenáll. Szintén a bórszilikát csövek tulajdonsága a 
hõfeszültségekkel szembeni ellenállóképesség. Ez 

Roth R1 U-csöves kollektor
Hihetetlen teljesítmény 

11. ábra  Roth R1 U-csöves kollektor 
(7 db bórszilikát üvegcsõvel) és kinagyított részlete 

12. ábra  Roth R1 vákuumcsöves kollektor felépítése

EPD tömítés

CPC reflektorok

Hôvezetô lemez

Hôelnyelô

Keményített
bórszilikát üveg

Hôelnyelô csövek

Hôvezetô lemez

Hôelnyelô

Keményített
bórszilikát üveg

Hôelnyelô csövek

EPDM tömítés

CPC reflektorok

utóbbiak is biztosítják a rendkívül hosszú élettarta-
mot. A kollektorokból legfeljebb 6 db köthetõ sorba.
Az abszorber belsején végigfutó U-alakú 
rézcsô gondoskodik a szolárfolyadék optimális 
hôfelvételérôl. Ez egy zárt, nyomásálló csôrendszer 
része (ellentétben heat-pipe rendszerû társaival), 
így nem kell túlhevülés ellen védeni. Ezért lehet 
mögötte a parabola alakú tükör. Az U-csöves 
technológiának köszönhetôen a Roth R1 
alkalmazkodik a napkollektorok közül a leginkább 
az igényeinkhez.

Roth R1 vákuumcsöves kollektor mûszaki leírása

Hosszúság 1650 mm

Szélesség 780 mm

Magasság 137 mm

Kivitele 7 csõ/modul

Bruttó felület 1.3 m2

Nettó felület 1.1 m2

Tömege 22,5 kg

Kollektor hatásfoka η0 = 64.50 %

Lineáris hõveszteségi 
együttható k1 = 1.016 W/m2K

Másodfokú hõveszteségi 
együttható k2 = 0.002 W/m2K

Kollektor ház
Alumínium profil, alumínium 
ház, porral borított, 40 mm - 
es szigeteléssel

Abszorber

Bórszilikát üvegcsövek, 
vákuumozot és szelektív 
borítású, különálló csövek 
D1/D2 = 47/37 mm, hõvezetõ 
alumínium lemezek 
rézcsövekkel, könnyen 
cserélhetõ üvegcsövek. 

Abszorber kapacitás 0,98 liter

Reflektor

CPC reflektor (Compound 
Parabolic Concentrators),
alumínium tükör (Miro 27), 
PVDM borítású

Hõátadó közeg R1 szolár folyadék

Üzemi nyomás (max.) 10 bar

Üresjárati hõmérséklet 265 °C (DIN 4757 - 3 
elõírásoknak megfelelõen)

Hõmérséklet érzékelõ hüvely belsõ ∅ = 6 mm

Kollektor csatlakozás szorítógyûrû 1/2˝-os menettel
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Roth szolár vezérlés,
A rendszer esze

Napkollektorok optimális szabályozása

A Roth szolár rendszerekhez háromféle szabály-
zás illeszthetõ. Mindhárom vezérlõ-egység üzemel-
tetése egyszerû és könnyen megérthetõ. A kezelést 
megkönnyítik a grafikai szimbólumok használata.

Roth BW szabályzó

Ezen szabályzó a csak használati melegvízre 
alkalmazott napkollektoros rendszereknél ke-
rül beépítésre. A hõmérséklet-különbség elvén 
mûködõ szabályzás folyamatosan figyeli a kol-
lektor és a tároló hõmérsékletét. Az ergonómikus 
kezelõszerv és szimbólumrendszer következ-
tében a rendszer könnyen vezérelhetõ, a pilla-
natnyi állapot egyszerûen nyomon követhetõ. A 
vezérlõegységnek egy kimenõ vezérlõ és három 
bemenõ érzékelõ jele van. A szolárkör automatiku-
san és kézzel is üzemeltethetõ

Roth BW/H szabályzó

A szabályzó használati melegvíz és fûtéskiegé-
szítés céljára telepített napkollektoros rendszerek-
nél használandó. Mûködését és kezelését tekintve 
megegyezik az elõbbi BW szabályzóval. 2 kimenõ 
vezérlõjele és 4 érzékelõ jele mellett 1 db bemenõ 
jele a hõmennyiség mérésére szolgál.

Roth BW/H Komfort szabályzó

A mikroprocesszoros vezérlésû szabályzó HMV, 
fûtés-kiegészítés, illetve medencefûtést tartalmazó 
rendszereknél alkalmazzuk. 6 kimenõ vezérlõjele és 
10 bemenõ érzékelõje van. A rendszer a szabályzó 
nagy kijelzõjén keresztül könnyen nyomon követhetõ. 
A távoli adatelérést a beépített PC interfész biztosítja.

Roth szolárblokk,
A rendszer szíve

A Roth szolárblokk a napkollektoros rendszer 
szíve . A vezérlés által kiadott jel alapján indul, il-
letve leáll a  szivattyú, így szállítva el az energiát a 
kollektorból a tárolóba (HMV, fûtési rendszer, me-
dence). A speciális igényeknek megfelelve a szi-
vattyú bronzházas (fagyálló miatt). A könnyebb és 
gyorsabb szerelés végett – a maximális biztonság 
megõrzése mellett – a szolárblokkba beépítésre 
kerültek az alábbiak:

• Biztonsági szelep (6 bar)
• Töltõ/ürítõ csap
• Elõre és visszatérõ ági hõmérõ
• Nyomásmérõ (10 bar)
• Áramlásmennyiség beállító (2-16 l/min)
• RS 25/6-3 vagy RS 25/7 szivattyúval

 

Roth szolár vezérlés és szolár blokk

13. ábra  Szolárvezérlés

14. ábra  Szolárszabályozók (Roth BW, BW/H és BW/H komfort)

Maximális nyomás 100 °C-on 10 bar

Maximális hõmérséklet (tartós/átmeneti) 100 °C/120 °C

Szélesség (szigeteléssel) 250 mm

Magasság (szigeteléssel) 350 mm

Flexibilis csõ hossza (tágulási tartályhoz) 470mm
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Roth szolár fagyálló Heliostar® 
kollektorokhoz

A fagyálló folyadék 94 % propilénglikolból és 6 % 
védõinhibitorból (korrózió és lerakódás elleni ada-
lék) áll. A Roth fagyálló folyadékot a szolárrendsze-
rekben – mind fûtõ, mind hûtõrendszerekben – mint 
hõhordozó közeget használjuk. A Roth kollektor-
hoz alkalmazandó fagyálló folyadék vízzel kever-
ve egy nagy hõkapacitású, ugyanakkor alacsony 
hõmérsékleten kedvezõ viszkozitású elegy lesz. A fo-
lyadék az EU-kritériumoknak megfelelve nem veszé-
lyes anyag. Biológiailag könnyen lebomlik, és nem 
szennyezi a vízkészletet. A folyadékban nincs nitrit, 
ammónia és csak gyengén toxikus. Ennek ellenére a 
munkálatok során elõvigyázatosnak kell lenni, és ke-
rülni kell a fagyállónak a bõrrel való érintkezést, vagy 
a szembe kerülését. A koncentrációt célszerû 40%-
ra választani, ebben az esetben a fagyálló  -19 ̊ C -ig 

üzembiztos. A speciális fagyállónak köszönhetõen 
ennél alacsonyabb hõmérsékleten sem fagy meg az 
elegy, hanem kásásodik. 

Roth R1 szolárfolyadék 

Használatkész keverék ( Tilos higítani!) Roth 
vákuumcsöves kollektorhoz. Az elsõsorban magas 
hõmérsékletre kifejlesztett R1 szolár fagyálló 
vákuumcsöves kollektorokhoz használandó. Ezentúl 
a síkkollektoroknál is alkalmazható. A fagyálló 
tartósan 170 ˚C , rövid ideig 320 ˚C elviselésére 
alkalmas. A Roth R1 szolárfolyadék – csak-úgy, mint 
a Roth Heliostar® – garantálja a hõvezetés magas 
hatásfokát, megbízható korróziómentességet 
kínál, továbbá emberre és mûanyagra nem jelent 
semminemû veszélyt. 

Roth szolár fagyálló: Heliostar® és R1

Szolártárolók

BW Solplus kompakt HMV-tárolók

A Roth BW 300-as és 400-as szolár tárolókban 
a napkollektorok melegét egy, a tároló alsó 
tartományában lévõ nagyfelületû simacsöves 
hõcserélõ adja át az ivóvíznek. A tároló felsõ 
harmadában elhelyezett második simacsöves 
hõcserélõn keresztül az ivóvíz szükség esetén 
fûtõkazánon keresztül még utánmelegíthetõ. A 
kompakt Solplus változatnak a külsõ oldalára 
rá van szerelve a szolárrendszer mûködéséhez 
szükséges szivattyús blokk és az azt vezérlõ Roth 
BW szabályzó. Nagy rendszerhez a Solplus 500 
literes méretben is rendelhetõ. Minden gyárilag 
egybe van építve, csak a napkollektorokhoz kell 
csatlakoztatni, és mûködik.

Fûtésrásegítés napkollektorral

A Roth Solar-Kombi réteges tároló HMV-
készítéshez és fûtésre is alkalmazható. A speciális 
konstrukciójából adódóan, – amellyel biztosított a 
fûtésvíz hõmérsékleti rétegzõdése, – magas hatásfok 
érhetõ el. A napkollektor ugyanis mindig a számára 
megfelelõ hõmérsékletû réteget fûti (télen a tároló 
alját a hidegvíz-betáplálásnál, nyáron pedig a fölsõ 
harmadát). A tárolóba – átfolyásos elven dugószerû 
áramlás alkalmazásával – ivóvíz-melegítésre egy 
rozsdamentes acél gégecsõ-spirál került beépítésre. 
A dugószerû áramlásnak köszönhetõen a tárolóban 
nem jönnek létre pangó területek, és az ivóvíz-
melegítés higiénikus. A rendszer méretétõl függõen 
500, 800 és 1000 literes méretben rendelhetõ.

Hõszivattyús rendszerekhez a megnövelt gégecsõ-
felületû Alpha-InnoTec multifunkciós szolártárolót 
ajánljuk. Ennek a segítségével lehet több megújuló 
energia-forrást összekötni és költségoptimalizáltan 
mûködtetni. A rendszer méretétõl függõen 600, 800 
és 1000 literes méretben rendelhetõ.

15. ábra  Kompakt SOLPLUS tároló

16. ábra  Multifunkciós szolártárolók
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17. ábra HMV elõállítására alkalmas napkollektoros rendszer folyamatábrája  

Az esetek többségében az embereket a csak HMV 
elõállítására alkalmas napkollektoros rendszer ér-
dekli. Egy ilyen rendszer kollektorainak a darabszá-
mát, tárolójának a méretét a megfelelõ célprogram 
meghatározza. Hasonló, egyszerûsített „számítást” 
a fenti folyamatábrán magunk is végezhetünk. 

A kezdõpontnál kiválasztjuk a háztartásban élõk 
számát, s a megfelelõ metszéspontokat követve le-

olvashatjuk a szükséges tároló méretét és a kollek-
tor darabszámot. A napi melegvíz-igény jellemzõen 
40-60 liter, a szolár fedezeti fokot, mely ezt mutatja, 
hogy éves melegvízigényünknek hány százalékát 
fedezzzük napenergiából  50-60 %-ra célszerû vál-
toztatni. 

Nagyobb, vagy több funkciót ellátó rendszerek-
nél szoftveres tervezés javasolt. 

Köszönjük az Országos Meteorológiai Szolgálatnak és Konkolyné Bihari Zita okl. meteorológusnak, hogy rendelkezésünkre 
bocsátotta a 3.,4., valamint a 12. oldal térképeit.



Szolár vezérlõ

Kollektor felület

Hidegvíz

Melegvíz
Visszacsapószelep

T3

T2

P1

1. kapcsolás: HMV-t ellátó rendszer elvi kapcsolási rajza

Szolár vezérlõ

Kollektor felület

Hidegvíz

Melegvíz

T2

T7

T3

Ttw

P3 P2

Hõszivattyú
T8

Hõmérséklet érzékelõ
Vezérlõ jel

Hõmérséklet érzékelõ
Vezérlõ jel

Fûtõtest

2. kapcsolás: HMV-t és radiátoros fûtést ellátó napkollektoros rendszer



Szolár vezérlõ

Kollektor felület

Hõmérséklet érzékelõ
Vezérlõ jel

Hidegvíz

Melegvíz T3

T2

T4

P3
P2

Hõszivattyú

M1

T5 T8

T9

Padlófûtés

3. kapcsolás: HMV-t és padlófûtést ellátó napkollektoros rendszer hõszivattyús rásegítéssel

Szolár vezérlõ

Kollektor felület

Hõmérséklet érzékelõ
Vezérlõ jel

Fûtõtest

Hõszivattyú

Hidegvíz

Melegvíz

Medence

P2T9
T5

P1

T2

T3

Ttw

P4

P3

4. kapcsolás: HMV-t, fûtést és medencefûtést ellátó napkollektoros rendszer 
hõszivattyús rásegítéssel

Az itt bemutatott elvi kapcsolási rajzok a helyszín és a rendszer funkciójának 
függvényében változhatnak
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8 db Roth R1 vákuumcsöves 
kollektor egy  420 m2-es 

piliscsabai ház kertjében.

4  db  Roth R1 vákuumcsöves  napkollektor a 
marosvásárhelyi  300 m2-es un. „zöld ház”  tetején. 

A 900 m2-es  budapesti 40 szobás panzióban a kávézó 
terasz tetejére került a 4 db Roth R1 vákuumcsöves 
kollektor. 

Nulla energiás ház a Rózsadombon. A tetõn 1 db 
Hi-VAWT szélkerék, 4 db Roth Heliostar 252 S4 
síkkollektor, 6 db Roth R1  vákuumcsöves kollektor, 
valamint 5 db Optisolar napelem.

5  db   Roth Heliostar  218  síkkollektor a 180 m2-es  
budaörsi családi ház tetõjére szerelve.
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