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Úvod
Tato norma stanovuje zkušební metody pro určení schopnosti solárních tepelných kapalinových
kolektorů odolávat vlivu degradujících účinků. Definuje postupy pro zkoušení kolektorů za dobře
definovaných a opakovatelných podmínek.

Tato norma také poskytuje zkušební metody a výpočtové postupy pro určení ustáleného nebo kvazi-
ustáleného tepelného výkonu zasklených solárních kapalinových tepelných kolektorů. Obsahuje
metody pro provádění zkoušek ve vnějším prostředí při přirozeném solárním záření a přirozeném a
simulovaném větru a pro provádění zkoušek ve vnitřním prostředí při simulovaném solárním záření a
větru.

Tato norma také poskytuje metody pro stanovení tepelného výkonu nezasklených kapalinových
tepelných solárních kolektorů. Nezasklené kolektory jsou ve většině případů používány pro ohřívání
plaveckých bazénů nebo ostatních nízkoteplotních spotřebičů. Všeobecně se kolektory sestavují k
sobě na místě a pásy absorbéru se spojují potrubím. Skutečné plochy absorbéru jsou většinou mezi
deseti a sto metry čtverečními. Pro nezasklené absorbéry se zřídka používají prefabrikované moduly
určité velikosti. Proto je třeba během zkoušky ověřit, že je použitý reálný průtok a rychlost proudění.

Tato norma také poskytuje zkušební metody a výpočtové postupy pro určení ustálených právě tak



jako celodenních tepelných výkonových parametrů pro kapalinové tepelné solární kolektory, za
proměnlivých podmínek počasí. Obsahuje metody pro provádění zkoušek za celodenních podmínek při
stálé vstupní teplotě a přirozeném solárním záření a přirozeném a/nebo simulovaném větru. Jsou
brány v úvahu důležité účinky na celodenní výkon kolektoru jako je závislost na úhlu dopadu, rychlost
větru, podíl difuzního záření na solárním ozáření, tepelné záření oblohy a tepelná kapacita. Závislost
na průtoku není v této normě obsažena.

Některé z výhod navržených prodloužení současných ustálených zkušebních metod celodenního zkoušení
jsou:

–      Kratší a méně nákladná vnější zkouška, vhodná pro evropské klimatické podmínky.

–      Stejnou metodou může být zkoušen mnohem širší rozsah kolektorů.

–      Zároveň se získá mnohem úplnější charakteristika kolektoru.

–      Model kolektoru je ještě přímo vhodný k podávaným základním zkušebním normám a v tomto
rozšířeném přiblížení se použijí pouze opravné termíny.

–      Všechny dodatky jsou založeny na dlouhodobě ověřené teorii kolektorů.

–      Plná zpětná porovnatelnost na ustálený stav může být kdykoli dosažena vyhodnocením pouze
toho období zkušebních dnů, které odpovídají požadavkům ustálené zkoušky.

–      Stejné zkušební zařízení může být použito pro stálé zkoušení pouze s malými změnami, které
také zlepší přesnost ustáleného zkoušení.

–      Běžně dostupný standardní PC software lze využít k vyhodnocení parametrů, například tabulkový
procesor nebo pokrokovější statistické programy které mají násobnou lineární regresi (MLR) jako
alternativu.

Strana 10

1 Předmět normy
Tato evropská norma určuje zkušební metody pro hodnocení odolnosti, spolehlivosti a bezpečnostní
požadavky na kapalinové tepelné kolektory, jak je stanoveno v EN 12975-1. Tato norma také
obsahuje tři zkušební metody pro charakteristiku tepelného výkonu kapalinových tepelných kolektorů.

Norma není použitelná pro kolektory, ve kterých je zásobník tepla vestavěnou součástí kolektoru v
takovém rozsahu, že proces jímání nelze oddělit od procesu akumulace pro účely měření těchto dvou
procesů.

Norma není zásadně použitelná pro natáčivé soustřeďující kolektory, avšak zkoušky tepelného výkonu
dané v 6.3 (quasi - dynamická zkouška) je také použitelná pro většinu konstrukcí soustřeďujících
kolektorů, od stabilních nezobrazujících soustřeďujících, jako jsou typy CPC až po vysoce soustřeďující
natáčivé konstrukce. Součásti pro měření solárního záření musí být upevněny ke skříni natáčivého
kolektoru a pro měření přímého záření se použije pyrheliometr.

Kolektory stavěné na zakázku (vestavěné například do střechy, které nemohou být sestaveny ze
sériově vyráběných modulů a jsou montovány přímo na místě) nemohou být zkoušeny v jejich



skutečném tvaru na odolnost, spolehlivost a tepelný výkon podle této normy. Místo toho může být
zkoušen model téže konstrukce, jako má hotový kolektor. Hrubá (obrysová) plocha zkušebního
modulu musí být nejméně 2 m2. Zkouška je platná jen pro větší kolektory než zkušební modul.

-- Vynechaný text --


