
Solárne tepelné systémy



Vzduch ako materiál na prenos tepla

Výhody

• Nižšia špecifická tepelná kapacita 

– 𝑐!,#$%&'(,)°+ = 1,005 ,-
,./0

– 𝑐!,#1%2,)°+ = 4,19 ,-
,./0

• Nižší koeficient prestupu tepla vzduchom a povrchmi

Nevýhody

• Nekonečne dostupné
• Nezamŕzajúci
• Žiadne poškodenie systému po dlhších obdobiach stagnácie



Zdroj: www.haus-bauen.com Zdroj: www.solarwall.comZdroj: www.vegyelgep.bme.hu

Rodinné domy
• ako súčasť vetracieho 

systému
• požiadavka na vysoký 

komfort
• doplnkové vykurovanie

Administratívne budovy
• vysoký pomer zasklenia
• vysoké solárne zisky
• vysoké vnútorné tepelné zisky
• požiadavka na vysoký 

komfort
• obmedzená použiteľnosť

Priemyselné budovy
• vysoké nároky na 

mechanické vetranie
• nízke solárne tepelné zisky
• nižšie nároky na komfort

Charakteristika
Solárna energia



Modulárne kolektory

Konštrukcia

Zdroj: www.grammer-solar.com

Možné prevádzkové režimy
• vykurovanie čerstvým 

vzduchom
• ohrievanie recirkulovaného 

vnútorného vzduchu



Použiteľnosť modulárnych kolektorov vzduchu s ventilátormi
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Vykurovanie alpských chát
• Ďaleko od elektrickej siete
• Výhodné podmienky pre využitie 

solárnej energie

Zriedkavo používané budovy 
(napr. letné chaty)
• funguje vždy, keď je slnečné počasie
• chráni stavebnú konštrukciu pred 

vlhkosťou v chladnom období

Modulárne kolektory



Hybridné fotovoltické kolektory

Závislosť výkonu fotovoltického článku od teploty



Zdroj: www.ee-news.ch Zdroj: logixicf.com

• Prúdenie vzduchu v uzavretom 
vzduchovom potrubí

• Inštalácia na nemeckom bazéne

• Transpirácia perforovanej 
absorpčnej dosky

Konštrukcia

Hybridné fotovoltické kolektory



Solárne stenové kolektory
Montážny závod lietadiel Bombardier Canadair, Montreal

Najväčší systém solárneho stenového kolektora (SSK) na svete s plochou kolektorov 10 000 m2



Konštrukcia dosky absorbéra
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• lichobežníková doska - z dôvodu stability a estetických dôvodov
• pre absorbér je možné zvoliť tmavú farbu 

Solárne stenové kolektory



• Montáž SSK na fasádu budovy vo vzdialenosti 15-20 cm
• Vzduchotechnické jednotky odoberajú vzduch z dutiny
• Prenos tepla pri transpirácii perforovaného absorbéra

Konštrukcia a princíp činnosti

Solárne stenové kolektory
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• Na vonkajšej vrstve absorbéra sa ohrieva hraničná vrstva
• hraničná vrstva vzduchu sa má rovnomerne stiahnuť do vzduchovej medzery
• Hraničná vrstva, z ktorej by vznikali konvekčné straty, je extrahovaná z povrchu 

do vzduchovej medzery a je využívaná
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Konštrukcia a princíp činnosti

Solárne stenové kolektory



Krivky účinnosti solárneho kolektora



Krivky účinnosti solárnej steny

Zdroj: sahwia.org



Benefity solárnej steny

• solárny ohrev vzduchu
• spätné zachytenie tepelných 

strát steny
• destratifikácia vzduchu 

v budove



Uplatnenie systémov solárnej steny

Priemyselné budovy (napr. montážne haly)

• výhodné architektúry
– veľké fasádne plochy
– nízky pomer zasklenia → pôvodne nízke solárne zisky

• Priemyselné procesy vyžadujú pozoruhodný prísun čerstvého vzduchu 
→ je potrebný solárny ohrev vzduchu



Automobilová priemyselná budova, Turecko
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• 770 m2 solárnej steny
• 63720 m3/h
• 82,75 m3/(h∙m2)

Uplatnenie systémov solárnej steny



Predajňa elektro, Kecskemét
• moduly na plochej streche
• je potrebné hydronické vyváženie 

riadkov

Hypermarket, Miskolc, Maglód
• vysoké požiadavky na potrebu 

čerstvého vzduchu
• stredné požiadavky na vnútorný 

komfort
• ohrev privádzaného vzduchu
• Výroba teplej vody v lete
• šedý absorbér
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Uplatnenie systémov solárnej steny



Aplikácia solárnej steny

• juhozápadná fasáda maďarského obchodného centra vybavená solárnou stenou 
o ploche 366 m2

• renovácia solárnej steny na existujúcu budovu
• predohrev prípravy teplej vody výmenníkom vzduch-voda v lete



Aplikácia solárnej steny



• Priehľadný kryt na vyššej časti

• Naklonená plocha absorbéra za priehľadným krytom
• ∆t = 20-55 K oproti teplote okolitého vzduchu
• vysoká účinnosť aj počas veterných období
• o 50% vyššia produkcia tepla v porovnaní 

s konvenčným systémom
Zdroj: solarwall.com

Konštrukcie solárnych stien

Dvojstupňová solárna stena



Konštrukcie solárnych stien

Upstate, NY, USA
• 15.1. 2012 – 8.2.
• ̅𝑡!"# = −2,4°𝐶

• ̅𝑡$%&& = 39,6°𝐶

• .𝐸'%()*%+,!& = 391 ⁄- "!

• ∆𝑡 = 42,0°𝐶

Diagram zobrazuje typický deň, 
4.2. 2012
• ̅𝑡!"# = −3,6°𝐶

• ̅𝑡$%&& = 34,3°𝐶

• .𝐸'%()*%+,!& = 276,1 ⁄- "!

• ∆𝑡 = 37,9°𝐶

• .̇𝑉 = 2833 8""
'Zdroj: solarwall.com

Dvojstupňová solárna stena



• použiteľné, ak nie je k dispozícii voľný povrch 

fasády pre inštaláciu solárnej steny

• jeden typický rad: L=18 m; V=1700 m3/h
• možno prekryť priehľadnou vrstvou
• Prvok systému: fotovoltický panel
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Solárny potrubný systém s modulárnymi strešnými jednotkami

Konštrukcie solárnych stien



Aplikácia solárnej steny

Predhrievanie spaľovacieho vzduchu



• enormná potreba čerstvého vzduchu

• požadované teplota vzduchu 22-32 °C 
v závislosti od veku hydiny

• Komfort znečistenia = produktivita

Zdroj: solarwall.com, umweltinstitut.org

Vetranie maštalí pre chov brojlerov

Aplikácia solárnej steny



Procesy sušenia v drevárskom priemysle

Aplikácia solárnej steny



Procesy sušenia v poľnohospodárstve

Aplikácia solárnej steny



Systémy solárnych stien montované na strechu

Zníženie chladiacej záťaže

Nočné pasívne chladenie 

• nočné vyžarovanie
• povrch absorbéra sa môže pri jasnej 

nočnej oblohe ochladiť o 10 K pod 
okolitú teplotu

• okolitý vzduch je možné ďalej ochladiť
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Denné prevetrávanie strechy

• tienenie strechy
• značné zníženie chladiacej 

záťaže



Vetrané strechy so solárnou stenou

Fyzikálny model



Nastavenie merania

• Trakya University, Edirne (TR)

• plocha absorbéra 5 m2

• nastaviteľný sklon (0°, 10°, 20°, 30°, 40°)
• Merané veličiny:

– intenzita slnečného žiarenia
– teplota okolia
– teplota absorbéra
– teplota vzduchovej medzery
– teplota zadnej dosky

• 5 stupňový ventilátor

Vetrané strechy so solárnou stenou



Energetická bilancia solárnej steny počas vetrania strechy

Vetrané strechy so solárnou stenou



Hodnoty teploty (40° sklon)

Zníženie chladiacej záťaže (40° sklon)

Vetrané strechy so solárnou stenou



Termografická snímka

• 16.6. 2016 16:22

• Sklon: 20 °

V hornej oblasti absorbéra sa dosahujú vyššie teploty ako v spodnej oblasti, čo podporuje prirodzené 
vetranie a odvod horúceho vzduchu zo vzduchovej medzery.

Vetrané strechy so solárnou stenou



Nočné pasívne chladenie

Nočné vetranie budov

• Konštrukcia budovy môže byť ochladzovaná, keď je vetraná studeným vzduchom v noci.

• Špičkový výkon chladenia nasledujúci deň sa môže znížiť.
• Kde? Na miestach s vysokými dennými teplotami.
• Toto nie je typické pre juhoeurópske krajiny, kde by bolo dôležité zníženie chladiacej záťaže.

Zdroj: http://sustainabilityworkshop.autodesk.com/ 



Intenzita dlhovlnného žiarenia na studenú oblohu

Nočné sálavé chladenie



Nočné sálavé chladenie

Fyzikálny model



Výkon nočného sálavého chladenia

𝑎) ∆𝑡!"# ako funkcia �̇�!"# a �̇�#!$ b) �̇�%&&'"() ako funkcia �̇�!"# a �̇�#!$

Nočné sálavé chladenie



10° 20°

30° 40°

Ochladzovanie povrchu kolektora bez odsávania

Nočné sálavé chladenie



Ochladzovanie platne solárnej steny pri 0° sklone

• Segmenty smerujúce k oblohe majú väčší pokles teploty voči atmosfére

Nočné sálavé chladenie



Transpirované solárne kolektory

Výhody

• jednoduchá konštrukcia
• nízka cena medzi solárnymi termickými systémami
• nízke prevádzkové náklady a vysoká spoľahlivosť
• doba návratnosti 2-10 rokov

Pozor!

• ich účinnosť výrazne ovplyvňuje
– presnosť dimenzovania
– prevádzka systému

• ovplyvňujúcim faktorom je tiež využitie budovy
• ako každý solárny systém vyžaduje doplnkový vykurovací systém



Ďakujem za pozornosť!

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať 
názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). 

Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.


