
 

Katalogový list
Vakuový trubicový solární kolektor Apricus AP

Přinášíme udržitelná řešení ohřevu vody



Katalogový list
Trubicové solární kolektory Apricus AP jsou vhodné jak pro instalace na rodinných domech, tak i na komerčních 
objektech. Konstrukce kolektou AP je výsledkem téměř 10 let trvající zpětné vazby od instalatérů a montážních 
firem z celého světa s cílem splnit jejich požadavky s následujícími klíčovými vlastnostmi:

• Stavebnicová konstrukce kolektoru (sběrač, rám a trubice jsou od sebe odděleny a instalují se 
zvlášť)

• Sběrač s nízkou hmotností
• Rám kolektoru z kvalitní nerezové oceli
• Vysoce spolehlivý výměník kolektoru s pouze 4 – 6 pájenými spoji (v závislosti na typu kolektoru)
• Konstrukce výměníku kolektoru zajišťující turbulentní proudění i při velmi nízkém průtoku
• Izolace ze skelné vaty, odolná vysokým teplotám
• Patentovaná hliníková lamela pro optimální přenos tepla uvnitř trubice
• Vysoká odolnost proti mrazu
• Komponenty odolné UV záření
• Vysoká odolnost proti větru a sněhu

Produktová řada
Solární kolektory Apricus AP jsou dostupné ve velikostech s 10, 20 nebo 30 vakuovými trubicemi.

Typ AP-10 AP-20 AP-30

Délka 2005mm2005mm2005mm

Výška 136mm (bez konstrukce)136mm (bez konstrukce)136mm (bez konstrukce)

Šířka 796 mm 1496 mm 2196 mm

Špičkový výkon* 648 W 1296 W 1944 W

Plocha apertury 0.94 m2 1.88 m2 2.83 m2

Plocha kolektoru 1.59 m2 3 m2 4.4 m2

Suchá hmotnost 35 kg 63.5 kg 95 kg

Objem kapaliny 310 ml 550 ml 790 ml

Data z reportu ITW 09COL805. Vypočteny v poledne (příčný IAM=1), G=1000W/m2, DeltaT (tm-ta)=0
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Popis funkce kolektoru
Konstrukce
Solární kolektor Apricus AP se skládá ze 4 hlavních částí:

Vakuové trubice
Absorbují sluneční energii a přeměňují ji na 
využitelné teplo. Vakuum vytvořené mezi stěnami 
trubice funguje jako izolant a zamezuje tepelným 
ztrátám.

Heat Pipe trubice
Měděná trubice, která přenáší teplo z  vakuové 
trubice do měděného výměníku.

Sběrač 
Izolovaný box s měděným výměníkem. Výměník se 
skládá ze segmentů, do kterých se zasunují 
Heat Pipe trubice.

Montážní rám
Stabilní a jednoduše sestavitelný rám s  mnoha 
možnostmi montáže.

Popis funkce
1) Absorpční vrstva na trubicích absorbuje sluneční záření a přeměňuje jej na využitelné teplo.
2) Kapalina v Heat Pipe trubici se mění na páru, stoupá nahoru do sběrače a předává teplo 

výměníku.
3) Oběhové čerpadlo zajišťuje cirkulaci teplonosné kapaliny, která přenáší teplo z měděného 

výměníku do solární nádrže. Dochází tak ke zvyšování teploty vody v nádrži. 

             Popis vakuové trubice                         Základní schéma solárního systému

Katalogový list solárního kolektoru Apricus AP

© 2013 - Apricus Solar Co., Ltd.                                                            2                                                               A11-01.3.4-CZ-PB-V2  (May 2013)         

Absorpční vrstva

Ochranný gumový kryt trubice

Lamela pro 
přenos tepla

Kondenzační baňka 
Pružina s lamelou

Vnější trubice

SET

R3

MODE : AUTO

R1 50%

V-F 1.8Gpm

Flow
R2 Boost

R4 2nd

T1
T2
T3
T4
T5
V-T

08:26
140  F
120  F
125  F
138  F
150  F
138  F



Technické specifikace hlavních součástí kolektoru

Komponenty Materiál & specifikace

Vakuová trubice

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3
Typ trubice: s dvojitou stěnou
Rozměry: ⌀58 mm vnější trubice, ⌀47 mm vnitřní trubice; 1,8 m délka; 1,8 mm tloušťka skla vnější 
trubice

Absorpční vrstva
Materiál: AL/N-AL
Absorptivita: >92 %                  Emisivita: <8 % (80 °C)
Vakuum: P<5x10-3 Pa               Tepelná ztráta: <0,8 W/(m2 °C)

Heat Pipe trubice

Materiál: měď vysoké čistoty bez obsahu kyslíku (ASTM: C10200; DIN: OF-Cu)
Teplonosná látka: destilovaná voda
Maximální kapacita přenosu tepla: 220 W
Provozní sklon: 20–80°          Startovní teplota: ~30 °C

Měděný výměník
Materiál: měď (ASTM: C1100, DIN: ECu-58)
Materiál pájených spojů: BAg45CuZn          Maximální tlak: 800 kPa
Připojovací rozměr: 22 mm, měď

Lamela pro přenos tepla Materiál: hliník vysoké čistoty

Gumové součásti Materiál: HTV silikonová pryž (UV stabilní)

Montážní rám Materiál: nerezová ocel třídy 439

Svorky trubic Materiál: nerezová ocel třídy 301

Spojovací materiál Materiál: nerezová ocel třídy 304

Kryt sběrače Materiál: hliník třídy 5005-H16, anodizovaný nebo práškovaný

Izolace sběrače Materiál: skelná vata (K=0,043 W/mK)
Tloušťka: průměrně >50 mm
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Okamžitá účinnost
Okamžitá účinnost závisí na ploše použité pro kalkulaci. Je důležité počítat se stejnou plochou (absorbéru, 
apertury nebo celého kolektoru) při porovnávání různých kolektorů. Plocha apertury je standardní plochou 
využívanou pro výpočet výkonových parametrů.

Výkonové parametry pro různé plochy kolektoru

Parametr Plocha absorbéru Plocha apertury Celková plocha kolektoru

Plocha kolektoru  
AP-30* 2.4 m2 2.83 m2 4.4 m2

Eta0 (ƞ0) 0.81 0.687 0.442

a1 1.77 1.505 0.968

a2 0.0130 0.0111 0.0071

Na následujícím obrázku je zobrazena výkonová křivka kolektoru AP-30 v závislosti na ploše apertury.
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Při výpočtu energetického zisku kolektoru je nutné brát v úvahu jak účinnost 
konverze, tak i IAM faktor.
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Okamžitá účinnost
IAM faktor je veličina, která zobrazuje změnu ve výkonu kolektoru s měnícím se úhlem svitu slunečních paprsků. 
Existují dva druhy IAM faktoru – podélný, který zobrazuje měnící se úhel dopadu slunečních paprsků v průběhu 
roku a příčný, zobrazující změnu úhlu slunečních paprsků v průběhu dne.

Následující tabulka zobrazuje hodnoty IAM faktoru pro solární kolektory Apricus AP (shodné pro všechny velikosti). 
Hodnota 1.00 znamená, že slunce svítí kolmo na plochu kolektoru; této hodnoty dosáhneme v poledne (příčný 
IAM) a v polovině jara/podzimu (podélný IAM), pokud je kolektor nainstalován pod stejným úhlem, jako je 
zeměpisná šířka místa instalace.

ÚHEL 0o 10o 20o 30o 40o 50o 60o 70o 80o 90o

PODÉLNÝ 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97 0.92 0.84 0.70 0.45 0.00

PŘÍČNÝ 1.00 1.02 1.08 1.18 1.35 1.47 1.39 1.57 0.95 0.00

Podélný IAM faktor je shodný téměř pro všechny 
ploché a deskové solární kolektory. Nicméně příčný 
IAM se může mezi jednotlivými typy kolektorů 
výrazně lišit, a to dokonce mezi různými typy 
trubicových kolektorů. IAM faktor je často nazýván 
jako „pasivní sledování slunce“, protože zobrazuje, 
jak je solární kolektor „natočen“ ke slunci v průběhu 
dne.
Solární kolektory Apricus AP mají vynikající IAM 
křivku, protože jsou trubice vystaveny slunečnímu 
svitu většinu dne a jsou zastíněny pouze při 
extrémních úhlech. Výsledkem je stabilní výkon 
v průběhu dne.

PASIVNÍ SLEDOVÁNÍ SLUNCE

VAKUOVÉ TRUBICE
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Hodnoty průtoku
Hodnota průtoku kapaliny skrz kolektor závisí na požadovaném zvýšení teploty. Ve většině případů je doporučeno 
použít čerpadlo s řízenými otáčkami, aby byl udržen požadovaný růst teploty. Následující výpočty jsou založeny na 
tom, že teplonosnou látkou je voda a solární kolektor pracuje při maximálním jmenovitém výkonu v poledne. Tento 
výkon se může lišit o 15 % kvůli IAM faktoru.
Hodnoty se můžou mírně lišit u různých typů teplonosných kapalin.

Průtok  
(L/min)

Nárůst teploty (oC)Nárůst teploty (oC)Nárůst teploty (oC)Průtok  
(L/min) AP-10 AP-20 AP-30

1 9.3 18.6 27.8

2 4.6 9.3 13.9

3 3.1 6.2 9.3

4 2.3 4.6 7

5 1.9 3.7 5.6

Ve většině instalací na rodinných domech a v případě, že není použito čerpadlo s  řízenými otáčkami, vyberte 
takový průtok, který odpovídá zhruba 10°C nárůstu teploty. Tímto bude zajištěna rovnováha mezi obdobími 
s  vysokým a nízkým slunečním svitem (nebude docházet k  vysokému nárůstu teploty ve slunečných dnech a 
naopak k  častému spínaní čerpadla ve dnech, kdy je slunečního záření nedostatek). Apricus poskytuje 
jednoduchou kalkulačku, kde je možné výše uvedené hodnoty vypočítat.
Následující křivka zobrazuje tlakovou ztrátu pro kolektory AP-30. Křivka může být využita pro výpočet výkonu 
oběhového čerpadla v případě instalace větších kolektorových polí.
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Odolnost vůči sněhu a větru
Solární kolektory Apricus AP jsou navrženy pro zatížení sněhem až do 
295 kg/m2. Kotvící prvky konstrukce musí být také navrženy na toto 
zatížení.

Certifikace
Solární kolektory Apricus AP získaly následující certifikace:

Standard Protokol č. Oblast

OG-100 100-2007033A Oblast

FSEC 00442N USA

IAPMO USEC S-5995 USA (Florida)

NSF-61 Tested 17248 USA (Kalifornie)

CSA 2375921 Severní Amerika

Solar Keymark 011-7S161 R Kanada

AS/NZS 2712:2007 100633 Evropa

Watermark 40107 Austrálie & Nový Zéland

ITW Universität Stuttgart 011-7S161 R
Global-Mark.com.au®

Q
ua

lit
y M

anagement . ISO 9001 

 

AS 3688   
C of C: 40107

Global-Mark.com.au
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Volba materiálů
Volba materiálů, ze kterých je solární kolektor vyroben, je velmi důležitá, protože solární kolektor je vystaven vlivům 
počasí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a jeho životnost je očekávána v řádech desítek let. Kvůli tomu byla výběru 
materiálů věnována velká pozornost.
Níže naleznete přehled některých klíčových materiálů, které se mohou lišit od ostatních produktů na trhu.

Silikonová pryž
HTV silikonová pryž je využívána pro těsnění sběrače a také gumové 
kryty trubic. Tento materiál nekřehne při mrazech a také nepraská při 
vystavení UV záření.

Uchycení trubic
Úchyty trubic je sice možné vyrobit z plastu, nicméně v průběhu času 
zkřehnout a popraskají z  důvodu neustálého vystavení UV záření. 
Solární kolektory Apricus AP místo toho využívají úchyty z  nerezové 
oceli vysoké pevnosti, která zajišťuje, že jsou trubice bezpečně 
upevněny po dlouhou dobu a také při extrémních povětrnostních 
podmínkách.

Měď vysoké čistoty
Heat-Pipe trubice, které jsou využity pro přenos tepla z vakuové trubice 
do výměníku, jsou vyráběny společností Apricus za použití mědi vysoké 
čistoty třídy C10200. Výběr materiálu, ze kterého jsou Heat-Pipe 
trubice vyrobeny, je extrémně důležitý z důvodu zajištění dlouhé doby 
životnosti.
Využitím mědi o nižší čistotě (např. třídy C12200) je sice možné výrazně 
snížit výrobní cenu, ale také může dojít ke snížení životnosti, protože 
nečistoty v mědi v průběhu času (3-5 let) způsobí vytvoření vzduchové 
bubliny v  kondenzační baňce, což výrazně sníží schopnost přenosu 
tepla.

Kryt sběrače z přeloženého hliníkového plechu
Namísto extrudovaného hliníku využívají kolektory AP přeložený 
hliníkový plech vysoké pevnosti o tloušťce 0,8  mm. Díky tomu je kryt 
pevný a hmotnost sběrače je pouze 9,2 kg (kolektor AP-30), což je 
poloviční hmotnost oproti většině ostatních typů. Tento rozdíl 
v  hmotnosti je zcela zásadní a výrazně ulehčuje práci při montáži 
kolektoru. Prototyp nového krytu byl vyvinut již v roce 2008, instalatéři 
jej ale odmítnuli z důvodu vysoké hmotnosti.

Vakuové trubice
Apricus využívá u svých trubic absorpční vrstvu AL/N-Al, která je velmi 
vyspělou a spolehlivou technologií a dosahuje 92% absorptivity 
solárního záření a konverze na využitelné teplo.

Recyklovatelnost
Jednoduchost recyklace byla klíčovým faktorem při výběru materiálů 
pro výrobu kolektoru Apricus AP a zajišťuje minimální dopad na životní 
prostředí po uplynutí doby životnosti kolektoru.
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Balení
Způsob balení
Díky%desetiletým%zkušenostem%jsme%vyvinuli%takové%způsoby%balení%našich%produktů,%že%jsme%schopni%zajistit%optimální%
poměr% ceny,% hmotnosti% a %bezpečnosti.% Bez% ohledu% na% to,% jestli% jsou% produkty% přepravovány% letecky,% po% moři% nebo%
pozemní%přepravou,%se%vždy%snažíme%o%to,%aby%dorazily%bezpečně%do%místa%určení.

Typy balení

Typ krabice Obsah Balení v kontejneru

Krabice se 
sběračem

Standardně: Sběrač, teplonosná pasta, držáky trubic
Volitelně: Základní montážní rám, fitinky

Volně

Krabice s 
trubicemi

Standardně: Krabice s 10 trubicemi (15 krabic na paletě)
Volitelně: krabice s 12 trubicemi (12 krabic na paletě)

Na dřevěné paletě 
s ocelovými výztuhami 

nebo volně (dle 
požadavku zákazníka)

Montážní rám
Standardní rám je balen v krabici spolu se sběračem. Rámy 
pro změnu sklonu kolektoru jsou baleny samostatně 
v krabicích.

Volně

Příklad:'
Kolektor Apricus AP-30 se skládá z:

• 1 ks krabice se sběračem (včetně standardního rámu)
• 3 ks krabice s 10 trubicemi

Balení v kontejneru
20‘ FCL:

• 10-12 ks palet s vakuovými trubicemi
• 50 ks sběračů ke kolektoru AP-30 
• Montážní rámy a další příslušenství

40‘ FCL:
• 22-24 ks palet s vakuovými trubicemi
• 100 ks sběračů ke kolektoru AP-30 
• Montážní rámy a další příslušenství

Přesná kapacita záleží na konkrétních produktech, nicméně ve většině případu je využito více jak 95 % objemu 
kontejneru.
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Omezená záruka výrobce
Solární kolektor Apricus AP

c) Produkty nejsou nainstalovány odborně způsobilou osobou;
d) Osoba provádějící montáž nebyla řádně proškolena zástupcem 

společnosti Apricus;
e) Instalace nebyla provedena v souladu s informacemi poskytnutými 

v manuálu k instalaci a obsluze;
f) Systém je vystaven nadměrnému provoznímu tlaku;
g) Solární kolektor byl vystaven průtoku většímu jak 15 l/min;
h) Některá ze součástí systému je poškozena vlivem mrazu;
i) V některé součásti systému se objeví netěsnost z důvodu koroze;
j) Kvalita pitné vody není v určených limitech/je použita nevhodná 

teplonosná kapalina;
k) Poškození výměníku kolektoru je způsobeno z důvodu
l) Poškození kolektoru je způsobeno větrem, krupobitím nebo dalšími 

přírodními vlivy;
m) Poškození kolektoru nebo ztráta účinnosti jsou způsobeny 

usazováním vodního kamene;
n) Identifikační údaje produktu jsou upraveny či odstraněny;
o) Produkt je přemístěn z původního místa instalace;
p) Kolektor je ponechán bez údržby a solární kapaliny po více jak 14 

dní;
q) Provoz přesahuje stanovené limity komponentů systému či 

materiálů.

Povinnosti koncového zákazníka
Aby bylo možné uplatnit závazky vyplívající z  těchto záručních 
podmínek, je koncový zákazník povinen:

a) Zjistit, jestli je produkt stále v záruční době. Délku záruky lze zjistit 
ze záručního listu, popř. z faktury. Pokud ani jeden z dokumentů 
není k dispozici, je směrodatné datum výroby kolektoru, které lze 
zjistit ze sériového čísla. Některé produkty mohou být 
nainstalovány tak, že k nim koncový zákazník nemá přístup. 
V tomto případě může sériové číslo zjistit pouze kvalifikovaný 
servisní technik. 

b) Kontaktovat společnost, která montáž kolektoru prováděla. 
V případě, že není možné montážní společnost kontaktovat, 
kontaktujte přímo Apricus.  Následující informace budou 
v některých případech potřeba k tomu, aby se rozhodnulo, zda 
vzniklý problém spadá pod tuto omezenou záruku.

i) Informace ohledně způsobu, jakým byl kolektor 
nainstalován.

ii) Historie provozu.
iii) Seznam oprav, které byly na kolektoru provedeny.
iv) Důkaz, že byl kolektor nainstalován oprávněnou osobou.
v) Důkaz, že byl kolektor nainstalován v souladu s návodem 

k montáži a obsluze a dalšími informacemi poskytnutými 
společností Apricus pro konkrétní instalaci.

vi) Důkaz, že byl kolektor nainstalován v souladu se všemi 
platnými topenářskými, elektrikářskými a dalšími normami. 

Spokojenost zákazníka
Věříme, že budete plně spokojeni se službami, které vám 
poskytne místní dodavatel a společnost Apricus. Vzhledem 
k tomu, že naším cílem je vaše plná a dlouhotrvající spokojenost, 
Apricus přidává ještě jeden prvek pro vaši ochranu. V případě,  že 
nebudete spokojení se způsobem, jakým byla vaše reklamace 
vyřízena, vám Apricus  nabízí možnost podat stížnost u 
nestranného mediátora.
Možnost podat stížnost koncovým zákazníkem je tímto rozšířena 
na všechny koncové zákazníky.
Pokud jste spotřebitel, jste povinni nejprve podat stížnost a 
počkat, než o ní bude rozhodnuto. Až poté můžete podat žalobu 
u soudu. 

Omezení odpovědnosti
Kromě omezené záruky výrobce, uvedené v  těchto podmínkách, se 
Apricus zříká jakýchkoliv dalších písemných či ústních záruk za své 
produkty. Jakákoliv další odvozená záruka musí spadat pod legislativu 
dané země a je omezena maximálně na dobu, která je uvedena v těchto 
záručních podmínkách. Apricus se zříká zodpovědnosti za speciální, 
nepřímé, sekundární a vedlejší škody, způsobené vlastnictvím či provozem 
svých produktů, včetně škod na zdraví, ztráty použitelnosti či ušlého 
příjmu. Žádný ze zástupců společnosti Apricus nemá právo rozšiřovat či 
měnit tuto záruku, pokud není tato změna doložena písemně 
zaměstnancem společnosti Apricus. Pokud dojde k rozporu těchto 
záručních podmínek s legislativou země, ve které jsou produkty dodávány, 
má přednost místní legislativa.
Pokud jsou produkty společnosti Apricus využity pro průmyslové nebo 
jakékoliv jiné komerční využití, Apricus se zříká veškerých záruk a 
zodpovědnosti za speciální, nepřímé, sekundární a vedlejší škody, 
způsobené vlastnictvím či provozem svých produktů, včetně škod na 
zdraví, ztráty použitelnosti či ušlého příjmu.
Apricus v  rámci této omezené záruky nezodpovídá za škody způsobené 
poté, co produkty opustily sklad společnosti, včetně poškození 
způsobeného ostatními osobami při instalaci, nebo po instalaci. Omezená 
záruka se stává neplatnou ve chvíli, kdy dojde ke zneužití, nesprávnému 
umístění či nesprávné instalaci produktů Apricus.

Obecná ustanovení
Apricus zaručuje, že solární kolektory a příslušenství (produkty) 
budou bez výrobních vad při normálním používání po dobu 
záruky, která trvá od data instalace. Omezená záruka je platná pro 
koncového zákazníka na původním místě instalace a není 
přenositelná. 
V případě, že se v průběhu doby trvání záruky u produktu objeví 
vada, která není způsobena nesprávným použitím koncovým 
zákazníkem, Apricus tuto vadu odstraní v  rozumném čase. 
Odstranění vady bude provedeno buď opravou či výměnou 
produktu, nebo bude kupujícímu navrácena kupní cena. O 
způsobu odstranění vady rozhoduje společnost Apricus. Apricus 
navrátí kupní cenu pouze v případě, že oprava není možná nebo 
nemůže být provedena v  rozumném čase. Po opakovaných 
pokusech o odstranění vady má koncový zákazník právo na 
výměnu produktu, jeho části nebo navrácení kupní ceny. 
Podmínky zde uvedené se vztahují pouze na vady vzniklé 
v průběhu záruční doby.

Záruční doba
Záruční doba začíná běžet od data instalace (uvedeného 
v  záručním listě), data prodeje (uvedeného na faktuře) nebo 
v případě, že není dostupný ani jeden z uvedených dokumentů, 
60 dní od data výroby.

Součást Délka%záruky

Kryt sběrače 10 let
Měděný výměník 15 let

Vakuové trubice a heat-pipe trubice 10 let
Montážní rám 15 let

Výjimky ze záruky
Záruka bude porušena a zanikne, pokud:
a) Je jakýmkoliv způsobem zasahováno do konstrukce produktů, 

včetně instalace spolu s příslušenstvím, které není schváleno 
společností Apricus;

b) Produkty nejsou nainstalovány v souladu s místními pravidly a 
legislativou;


