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1 Technické specifikace
1.1

Základní informace

Lubi™ kolektor je solární ohřívač vzduchu založený na patentované technologii perforované skleněné
plochy (PGT) společnosti Enerconcept Technologies.
Jeho vysoký výkon dosahuje téměř fyzické hranice převodu slunečního tepla, s výsledky více než 80%
účinnosti při přeměně slunečního světla na horký vzduch.
Přestože se Lubi kolektor jednoduše a snadno instaluje, všechny projekty jsou šité na míru. Konstrukční
parametry stěny nebo střechy pro instalaci Lubi musí být tudíž optimalizovány firmou Enerconcept, aby
systém fungoval co nejefektivněji.
Jakmile Enerconcept optimalizuje konstrukční parametry (rozložení panelů, umístění přívodů vzduchu,
připojovací hloubky, atd.), dodá všechny potřebné součásti a příslušenství pro jednoduchou montáž Lubi
panelů (distanční spony, vertikální tyče a ozdobná zakončení), což vede k jednoduché a rychlé instalaci,
která působí esteticky.
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1.2

Princip činnosti Lubi™ kolektoru

Všechny prosklené solární tepelné kolektory, ať už pro ohřev vzduchu nebo vody, ztratí většinu tepla přes
přední prosklenou část. Pokud se tato část zahřeje, ztrácí kolektor teplo – uvolňuje ho do svého okolního
prostředí. Základní princip systému Lubi spočívá ve snižování těchto tepelných ztrát na minimum.
Systém Lubi snižuje tepelné ztráty pomocí perforace celého zaskleného povrchu, kterým je přijímán
venkovní vzduch. Je-li systém navržen správně, teplota zaskleného povrchu Lubi zůstává stejná jako
okolní teplota a tím se eliminují tepelné ztráty na povrchu kolektoru.
Základní principy převodu slunečního záření na využitelnou tepelnou energii jsou tyto:

1. Sluneční záření prochází vysoce
prostupným polykarbonátem, část tepla je
zachycena v Lubi polykarbonátovém
kolektoru.

1
2

2. Sluneční záření dopadne na zadní
stěnu. Tato stěna nyní působí jako
sluneční absorbér. Absorbérem může být
existující stěna či střecha budovy nebo
speciální
podklad,
který
poskytne
Enerconcept.
V této fázi se sluneční záření mění na
teplo.
3. Teplo absorbéru je v podobě horkého
vzduchu zachyceno mezi panely Lubi
a absorbérem. Vzduchová mezera se
nazývá „plénum“ kolektoru. Za optimálních
slunečních podmínek může teplota
vzduchu v plénu přesahovat teplotu
okolního prostředí až o 45 °C.

3

LUBI™ Video - Klikněte zde
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4. Pokud je ventilátor zapnutý, proudění
venkovního vzduchu přes perforaci Lubi
panelů průběžně ochlazuje panely, čímž
je chrání před zahříváním. Tímto
způsobem jsou tepelné ztráty do okolního
prostředí sníženy na absolutní minimum.

4

5

5. Sluncem ohřátý vzduch je mechanicky
vtažen do ventilačního systému budovy.
Proto jediné místo, kam může sluneční
teplo vstupovat, je vnitřek budovy nebo
systém ohřevu.

1.3

Křivky účinnosti Lubi™ kolektoru

** Grafy ve vysokém rozlišení jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu
Lubi kolektor dosahuje maximální účinnosti přes 80,7 %, což je vůbec nejvyšší hodnota dosažená
jednotabulovým solárním ohřívačem vzduchu. Nicméně největší výhodou je, že tento vysoký výkon
zůstává zachován při velmi širokém rozpětí proudění vzduchu. Zatímco tradiční kolektory, skleněné nebo
3
2
kovové, ztrácí při proudění vzduchu nižším než 100 m /h/m na výkonu, křivka účinnosti kolektoru Lubi
3
2
dosahuje 55 % i při nízkém proudění vzduchu 40 m /h/m .
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To umožňuje značné zvýšení teploty na 45 °C nad teplotu okolí, což činí kolektor Lubi vhodným pro
všechny druhy vyhřívání jako je vyhřívání prostor budov, k tepelným čerpadlům, průmyslové nebo
vysoušecí procesy a samozřejmě také předehřívání venkovního vzduchu.

4
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1.4

Vliv barvy absorbéru

Jednou z četných výhod Lubi kolektoru je to, že absorbér je umístěn v zadní části kolektoru. Teplo je pak
zachyceno v plénu. Díky odrazům absorbéru je ztraceno méně energie, neboť skleněné panely odrážejí
část energie zpět do absorbéru. Toto pohlcování má za následek menší pokles účinnosti. Nejúčinnější
jsou černé absorbéry, avšak absorbéry světlých barev jsou také velmi efektivní.

Porovnání výkonnosti kovového kolektoru a perforovaného skleněného Lubi kolektoru v celém rozsahu
dostupných barev.
5
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1.5

Vliv větru

Lubi kolektor vlivem bočního větru neztrácí na efektivitě a byl v tomto ohledu testován a certifikován.
Dle zprávy 08-08-0277-3 REV1, publikované certifikovanou testovací laboratoří Exova1 dne 2. března
2011, je Lubi „necitlivý vůči větru“. Proto vývojáři RETScreen navrhli snížit rychlosti větru na nulu před
spuštěním simulace pro dosažení reálných výsledků.

6
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1.6

Vliv tepelné akumulace

Lubi kolektor instalovaný na stěnu z materiálů schopných tepelné akumulace, jako jsou cihly nebo
cement, bude poskytovat větší využití odpadního tepla v měsících s nižšími topnými náklady. Tepelná
energie, která se uloží ve stěně v průběhu dne, bude moci být využita až po dobu několika hodin přes
noc.
Tato charakteristika je znázorněna níže a je v současné době zkoumána naším R&D týmem. Postupy
k určení množství energie, které může být takto uloženo, budou popsány v příští aktualizované verzi
manuálu.

Vliv tepelné kapacity zdi

Sezónní účinnost

Montáž na stávající stěnu z material s akumulační
schopností (např.cihla nebo beton)

Montáž na stávající
zdi z materiálu bez
akumulační
schopnosti(např.kov)

1
leden

1.7

2

3

4

5
květen

6

7

8
srpen

9

10

11

12
prosinec

Typická tlaková ztráta

Jako se každá instalace Lubi liší v šířce, výšce a síle, v závislosti na místních specifikacích při návrhu, na
potřebě čerstvého vzduchu a mnoha dalších věcech, může se konečný pokles tlaku lišit místo od místa.
Nicméně, typická instalace kolektorů Lubi podle projektu Enerconcept vede k celkové tlakové ztrátě
pohybující se mezi 60-125 Pa.
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Specifikace Lubi panelů

1.8

Všeobecné systémové údaje
Špičková okamžitá účinnost
Maximální výkon
Průtok vzduchu / Lubi panel
Provozní režim
Maximální zvýšení teploty
Max. pokles tlaku (50 m³/h) na Lubi panelu
Pohltivost slunečního záření (černý absorbér)
Hemisférická emisivita (černý absorbér)
Sluneční záření z polykarbonátu
Zkušební norma
Datum testování v akreditované laboratoři SRCC
Pokles účinnosti vlivem větru
TM

Lubi

80,7 %
2
800 W/m
5-50 m³/h
venkovní vzduch, otevřeným smyčka
45 °C
125 Pa
0,95
0,88
0,86
CSA-F-378
leden 2010
žádný – při rychlosti větru < 3 m/s

panel

Délka
Výška
Celková tloušťka panelu
Tloušťka zasklení
Hmotnost
Perforace – počet
Perforace – průměr
Perforace – vzdálenost c/c
Distanční vložky pro horizontální teplotní roztažnost
Distanční vložky pro vertikální teplotní roztažnost
Maximální teplotní roztažnost (podélná)
Materiál
Povrchová úprava

904 mm
320 mm
8,3 mm
2,8 mm
0,9 kg
906
2 mm
16 mm
4
2
7,5 mm
UV zpracovaný polykarbonát
texturovaná s hladkou zadní stranou
8
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1.9

Montážní díly a příslušenství dodávané Enerconceptem

Montáž
Distanční úchyty – hloubka
Uchycovací lišta – hloubka
Montáž uchycovací lišty na distanční úchyty
Montáž na budovy (stěny nebo střechy)
Vzdálenost mezi jednotlivými svislými lištami
Montáž panelu na lišty
Montáž mezi každým panelem Lubi™
Šrouby potřebné na panel
Hloubka U-profily
Vrchní lišta
Oddělovací lišta
V-Trim

25 - 200 mm
18 mm
2 samořezné šrouby (4,8 x 19 mm)
uchycovací lišta – vertikální
905 mm
zdola nahoru
oddělovací lišta
2 samořezné šrouby (4,8 x 19 mm)
25 - 200 mm
vložení do svislé uchycovací lišty
851 mm
905 mm

9

LubiTM Kolektor - Technický manuál
Verze 1.3-Cz - Červen 2013
© Enerconcept Technologies inc.

1.10 Typ instalace
Pro střešní systémy i instalaci na stěnu jsou dodávané díly a postup montáže stejné. Během instalace
kolektorů musí být zajištěna a zachována vodotěsnost střechy.
Kolektor Lubi byl navržen a testován pro vertikální instalaci. Tvar perforací na Lubi panelu při vertikální
montáži omezuje pronikání vody do kolektoru. Omezené množství vody, které do kolektoru může
proniknout se shromažďuje na spodní nosné konstrukci, která umožňuje vodě opustit kolektor bez
akumulace. Dodávané díly jsou stejné i pro střešní montáž systému, a proto je stejný i postup při střešní
montáži. Musí však být zajištěna veškerá nezbytná opatření k zachování kompletní hydroizolace střechy
při instalaci kolektorů.

Střešní instalace

Instalace na stěnu
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1.11

Seznam dílů
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2 Barvy
2.1

Absorbér (zadní strana Lubi kolektoru)

V některých případech je třeba přidat
na zadní stranu Lubi kolektoru
absorbér pro zvýšení absorpce záření.
V tomto případě využívá Enerconcept
špičkových kvalitních produktů, jejichž
ochranná vrstva nabízí dlouhodobou
trvanlivost a zachování původního
vzhledu.
Perspectra Series™ využívá
nejnovější metody systému barvení
silikon modifikovaného polyesteru
(SMP), které mohou být použity buď
na žárově pozinkovanou ocel, nebo
ocel s 55% hliníkovo-zinkovou vrstvou
na povrchu a vyhovuje širokému
rozpětí nároků pro vnitřní i venkovní
umístění kolektoru.
Systém využívá buď zinkofosfátové
předčištění přes žárově pozinkovanou
ocel, nebo přeměny vrstvy oxidu kovu
na 55% hliníkovo-zinkovou
povrchovou vrstvu oceli.
Toto ošetření v kombinaci
s vylepšeným nátěrem zaručují
vynikající odolnost vůči korozi. Systém
poskytuje jedinečnou neporušenou
vrstvu, díky které je zachována
stejnobarevnost a zvýšena odolnost.

a : 95%

a : 78%

a : 72%

a : 64%

a : 58%

QC 8262
Black

QC 8641
Sable

QC 8306
Charcoal

QC 8730
Regent Grey

QC 8305
Stone Grey

a : 76%

a : 75%

a : 74%

a : 74%

a : 71%

QC 8229
Dark Brown

QC 8326
Black Coffee

QC 8228
Metro Brown

QC 8643
Cordovan

QC 8719
Mahogany Brown

a : 71%

a : 67%

a : 66%

QC 8014
Canners Brown

QC 8315
Tan

QC 8055
Buckskin

a : 90%

a : 89%

a : 76%

a : 73%

a : 56%

QC 8330
Heron Blue

QC 8107
Navy Blue

QC 8790
Royal Blue

QC 8260
Slate Blue

QC 8261
Saphire Blue

a : 91%

a : 78%

a : 74%

a : 73%

a : 72%

QC 8307
Melcher’s Green

QC 8684
Deep Water Green

QC 8329
Green

QC 8258
Pacific Turquoise

QC 8310
Turquoise

a : 76%

a : 69%

a : 67%

a : 54%

a : 65%

QC 8250
Dark Red

QC 8259
Tile Red

QC 8386
Bright red

QC 8234
International Orange

Qc 8256
Mist Green

a : 55%

a : 47%

a : 45%

a : 44%

a : 42%

QC 8276
Gold

QC 8076
Putnam Ivory

QC 8021
Beige

QC 8696
Antique Linen

QC 8802
Ivory

a : 48%

a : 42%

QC 8119
Biscuit

QC 8784
Bamboo Ivory

a : 52%

a : 45%

a : 41%

a : 38%

a : 34%

QC 8273
Bone white

QC 8317
White white

QC 8464
USDA White

QC 8695
Cambridge white

QC 8783
Bright white

(α): pohltivost barvy

Ilustrace standardního profilu
používaného jako absorbér v Lubi
kolektorech:

915 mm
915 mm
229 mm

barevná strana

18,5 mm
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2.2

Lišty a podkladová část

Standardně jsou viditelné hliníkové části upraveny eloxováním (nasazovací kryt a střední extruze), části,
které nejsou při pohledu zvenčí vidět, jsou bez barevné úpravy (uchycovací lišta). Spodní, podkladové
části (U-profily a distanční úchyty) jsou z pozinkované oceli.
Hliníkové profily společnosti Enerconcept Technologies a spodní části Lubi kolektoru mohou být
nabarveny nebo eloxovány, aby po estetické stránce co nejvíce ladily k budově, kde jsou Lubi kolektory
nainstalovány.
Barva je na povrch nanášena metodou práškového lakování, po předchozím předčištění dle nejnovějších
průmyslových standardů, aby byla zajištěna maximální odolnost barvených částí. Níže jsou uvedeny
standardní barvy v souladu se vzorníkem RAL 2, 3 Classic.

Dostupné povrchové úpravy pomocí eloxování jsou uvedeny níže.
(Standardní úpravou je varianta „Čirá“. Ostatní varianty jsou za příplatek.)

Čirá

Sv.šedá

LT bronzová

Bronzová

Černá
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2.3

Panely

Standardní Lubi panely obsahují malé množství černé barvené polykarbonátové pryskyřice. Díky různému
množství přidané pryskyřice jsme schopni pokrýt širokou škálu odstínů panelů, a tak vytvářet nekonečné
množství designových variací s použitím optiky proskleného povrchu. Další barvy jsou k dispozici podle
přání zákazníka.

Standard: 2% černá

Šedá

Modrá
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2.4

Tabulka zátěže

Lubi kolektor byl navržen tak, aby odolal většině klimatických podmínek, pokud jde o zatížení větrem či
sněhem. Lubi panely jsou vyrobeny z polykarbonátu, což je materiál s vysokou hranicí pružnosti
poskytující velkou odolnost vůči vnějším zatížením. Pro zamezení ohybu panelu jsou mezi jednotlivými
panely instalovány hliníkové profily. Proto, při použití těchto informací a faktu, že každý Lubi panel je
904 mm široký, je horizontální rozpětí spodní konstrukce do 915 mm. Nicméně vertikální rozpětí se může
měnit v závislosti na konkrétním umístění, aby bylo dosaženo optimalizace práce a materiálu pro daný
projekt.
V tabulce je uveden maximální tlak větru přípustný pro konkrétní stěnu v závislosti na velikosti vertikálního
rozpětí podkladní konstrukce související s konkrétní zdí.

Tabulka zátěže
Prostor (c/c)
mezi
podpěrami

Tlak /
Podtlak

Rozpětí
1

2

3

4 a více

Tlak (kPa)

6,45

7,66

7,66

7,66

Podtlak (kPa)

-7,66

-7

-7,66

-7,66

Tlak (kPa)

2,84

3,72

4,37

5,47

Podtlak (kPa)

-3,61

-3,06

-3,72

-4,37

Tlak (kPa)

1,53

2,08

2,41

3,06

Podtlak (kPa)

-2,08

-1,64

-2,08

-2,52

Tlak (kPa)

0,66

0,87

1,09

1,31

Podtlak (kPa)

-1,09

-0,77

-0,87

-1,09

0,6 m

0,9 m

1,2 m

1,8 m

Zde je příklad budovy s naprojektovanou instalací Lubi kolektorů.
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Se znalostmi rozměrů budovy, její orientace místa kde se nachází a okolí budovy (terén, svahy, ostatní
stavby), je stavební inženýr schopen spočítat maximální pozitivní a negativní tlakovou zátěž způsobenou
prouděním větru.
Uvažujme, že maximální povolené spočítané zátěže jsou:



Pozitivní:
Negativní:

2,5 kPa
-0,4 kPa

Při použití Lubi kolektoru 4,88 m vysokého, za pomoci dat uvedených v tabulce zátěže, počínaje nejširším
možným rozpětím, jsme schopni určit, která varianta povede k minimální práci a spotřebě materiálu.




Při použití vertikálních rozpětí o 1,83 m mezi distančními uchytí by počet rozpětí byl:


3 rozpětí

o

4,88 / 1,83 = 2,67

o

Maximální povolená pozitivní zátěž (z tabulky):

1,09 kPa

o

Maximální povolená negativní zátěž (z tabulky):

-0,87 kPa

o

Při použití rozpětí 1,83 m by Lubi kolektor nevydržel maximální zátěž.

Při použití vertikálních rozpětí o 1,22 m mezi distančními uchytí by počet rozpětí byl:


4 rozpětí

o

4,88 / 1,22 = 4

o

Maximální povolená pozitivní zátěž (z tabulky):

3,06 kPa

o

Maximální povolená negativní zátěž (z tabulky):

-2,52 kPa

o

Při použití rozpětí 1,22 m by Lubi kolektor vydržel maximální zátěž.

Každý projekt může být kvalifikovanými stavebními inženýry pomocí dat z tabulky navržen tak, aby
vyhovoval podmínkám umístění budovy.
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3 Montáž na stěnu
3.1

U-profily

 Instalace horizontálních a vertikálních
U-profilů na obvod Lubi kolektoru.
 Vzhledem k tomu, že Lubi panely s lištami
mají rozměr 915 mm x 320 mm,
vzdálenost mezi U-profily bude násobkem
915 mm u vertikálních a 320 mm
u horizontálních.

U-profil
(vertikální)

Vertikální U-profily převyšují kolektor
o 20 mm na obou stranách.
Příklad:
Pro instalaci kolektoru o velikosti 7 Lubi panelů
na šířku a 11 na výšku (obrázek vpravo), bude
kolektor široký 6 440 mm a vysoký 3 520 mm
(viz nákres přesných rozměrů).

U-profil
(horizontální)

Poznámka:
Montáž dalších potřebných komponentů
(šrouby, kotvy) na stávající stěnu zajistí
technik dle struktury stěny.

Poznámka:
Vertikální U-profily jsou o 20 mm širší
než horizontální.
Technik také aplikuje montážní pěnu mezi
U-profily a povrch stěny pro lepší přilnutí.
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3.2

Distanční úchyty

 Umístěte distanční úchyty každých 915 mm
c/c horizontálně, 933 mm od koncové hrany
kolektoru a ± 1 200 mm c/c vertikálně
(souběžně se spodní částí stěny).
 V případě, že šířka kolektoru není násobkem
915 mm, určete střed umístění distančních
úchytů na střed kolektoru tak, aby byla ke
koncům
kolektoru
zachována
stejná
vzdálenost.
Poznámka:
Montáž dalších potřebných komponentů (šrouby,
kotvy) na stávající stěnu zajistí technik dle
struktury stěny.
Poznámka:
Distanční
úchyty
musí
být
připevněny
k horizontální podkladové části stěny.

3.3

Horní lemování

 Horní lemování by mělo být připevněno
k U-profilu a umístěno pod stávajícím
lemováním.
Poznámka:
Lemování je zajištěno technikem (rozměry
lemování jsou uvedeny v tabulce v kapitole 5).

3.4

Spodní lemování

 Spodní lemování musí být připevněno
k U-profilu a ohnuto směrem ke stávající
stěně (udělejte v U-profilu 6 mm otvory ve
vzdálenosti 600 mm c/c, které umožní
odvodnění v případě vniknutí vody).
Poznámka:
Lemování je zajištěno technikem (rozměry
lemování jsou uvedeny v tabulce v kapitole 5).
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3.5

Uchycovací lišta



Uchycovací lišty nainstalujte 915 mm c/c
a 933 mm od středu ke koncové hraně
kolektoru.



V případě, že šířka kolektoru není
násobkem 915 mm, jak bylo zmíněno
v předchozím odstavci, umístěte středy
uchycovacích lišt do středu kolektoru, aby
byla ke koncům kolektoru zachována stejná
vzdálenost.

Poznámka:
Uchycovací lišty jsou dodávány 3658 mm
dlouhé. Pokud výška kolektoru přesahuje
3658 mm, umístí se distanční úchyty za spoj
dvou uchycovacích lišt.
Poznámka:
Uchycovací lišty jsou připevněny k distančním
úchytům a horizontálním U-profilům pomocí
šroubů (4,8 x 19 mm), které jsou součástí
dodávky.

3.6



3.7



V-Trim (první řada kolektorů)

V-Trim vložte do Lubi panelů, které budou
v první řadě kolektoru.

Lubi panel (první řada kolektorů)

Lubi panely nainstalujte do uchycovacích
lišt pomocí šroubů (4,8 x 19 mm), které
jsou součástí dodávky. Je třeba obzvláště
dbát na to, aby šrouby nebyly úplně
dotaženy a dovolovaly tak expanzi a
kontrakci panelů.

Poznámka:
Na koncových hranách kolektoru jsou Lubi
panely připevněny k vertikálním U-profilům.
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3.8



Oddělovací lišta

Mezi každé dva Lubi panely umístěte jednu
oddělovací lištu.

Poznámka:
Další krok popisuje poslední řadu, která je
navrchu kolektoru.

3.9



V-Trim (poslední řada kolektorů)

V-Trim vložte do Lubi panelů, které budou
v horní řadě kolektoru.

3.10 Lubi panel (poslední řada kolektorů)



Umístěte poslední panel na vrch kolektoru.
Z důvodu snadnějšího vložení panely
v předposlední a poslední řadě nešroubujte.
Zašroubování posledních dvou řad proveďte
až po vložení posledního panelu pod horní
lemování.

3.11 Boční lemování


Jakmile je instalace Lubi panelů dokončená,
umístěte na obě boční strany kolektoru boční
lemování.

Poznámka:
Lemování je zajištěno technikem (rozměry
lemování jsou uvedeny v tabulce v kapitole 5).
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3.12 Těsnění


Vložte těsnící gumu do vrchní lišta.

3.13 Vrchní lišta


Vtlačte vrchní lištu na uchycovací lištu.

Poznámka:
Doporučujeme používat bílou gumovou paličku.
Pro instalaci vrchní lišty nepoužívejte kladivo
nebo jiný předmět, který by mohl poškodit hliník
nebo na něm zanechat stopy.
Poznámka:
Vrchní lišta musí vést od hrany horního lemování
k hraně spodního lemování.

Dokončená instalace
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3.14 Doporučení – ochrana před bleskem
Pro instalaci bleskojistek, postupujte podle místní stavební předpisy. V případě neexistence takových
právních předpisů, je vlastník budovy povinné, po konzultaci s odborníky, se rozhodnout, jestli systém
ochrany před bleskem musí být nainstalován.
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4 Typická specifikace
4.1

Základní specifikace

Prosklený polykarbonátový sluneční Lubi kolektor je vyráběn společností Enerconcept Technologies Inc.
a schválen normou Can/CSA-F378, má výkonnostní faktor 1.20. Plocha povrchu kolektoru bude _____m²
za vzdušného proudění o hodnotě _____L/s. Čerstvý vzduch bude kolektor přijímat především skrz
perforovanou plochu.

4.2

Složení kolektoru

1. Lubi Panely
Lubi panely jsou vyrobeny z polykarbonátu s celkem 900 otvory pro přístup vzduchu o průměru 2 mm.
Standardní barva je tónovaná 2% černá, s ošetřením odolným vůči UV záření.
Rozměry: 904 mm na 320 mm.
Barevné varianty viz bod 10.
2. Oddělovací lišta
Oddělovací lišty jsou vyrobeny z extrudovaného hliníku (alloy 6063-T5), standardní povrchová úprava:
eloxování. Délka 850 mm.
Barevné varianty viz bod 10.
3. V-Trim
”V-Trims” jsou vyrobeny z lakované oceli s kalibrací 26, standardní barva QC-7500. Délka 880 mm.
Barevné varianty viz bod 10.
4. Uchycovací lišta
Uchycovací lišty jsou vyrobeny z extrudovaného hliníku (alloy 6063-T5), standardní povrchová úprava:
přírodní hliník. Délka: 3 657 mm.
Barevné varianty viz bod 10.
5. Vrchní lišta
Vrchní lišty jsou vyrobeny z extrudovaného hliníku (6063-T5), standardní povrchová úprava: eloxování.
Délka: 3 657 mm.
Barevné varianty viz bod 10.
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6. U-profily
U-profily jsou vyrobeny z pozinkované oceli (třídy 33) 1,3 mm tloušťka materiálu. Hloubka U-profily (100
až 250 mm) bude stanovena během tvorby dílenských výkresů dle množství vzduchu, které kolektorem
prochází. Délka 3 000 mm.
Barevné varianty viz bod 10.
7. Těsnění
Těsnění je instalováno na ”vrchní lišty“.
8. Distanční úchyty
Distanční spony jsou vyrobeny z pozinkované oceli (třídy 33) 1,3 mm tloušťka materiálu. Hloubka (25 až
200 mm) bude stanovena během tvorby dílenských výkresů dle množství vzduchu, které kolektorem
prochází. Délka 150 mm. Barevné provedení distančních spon bude určeno podle barvy pozadí kolektoru
(barvu určí architekt).
9. Šrouby
Šrouby jsou pozinkované, samořezné, #10-16 x ¾.
10. Volitelné
-

Tónované Lubi panely (jiné než černá 2%).
Změna barvy eloxovaného povrchu „oddělovacích lišt“ (RAL-0000).
Změna barvy Sterling QC-7500 na „V-Trims“ (QC-0000).
Změna barvy galvanizovaného povrchu „U-profilu“ (RAL-0000).
Změna barvy přírodního povrchu „uchycovací lišty“ (RAL-0000).
Změna barvy eloxovaného povrchu „vrchní lišty“(RAL-0000).

Není předmětem dodávky
Následující položky Enerconcept neposkytuje:


Výrobu prvků na stěnu pod kolektorem (obložení, vzduchová bariéra, izolace, lišty, atd.).
Materiál lemování: celý obvod kolektoru je pokrytý lakovaným ocelovým lemováním: 0,5 mm
(standardní barva QC-7500). Tento materiál není Enerconceptem poskytován.
Montážní pěnu, která se aplikuje pod U-profily, aby se lépe přizpůsobily povrchu stěny pod
kolektorem.
Nástroje pro montáž.

Realizace

Přípravné práce
Než začnete s jakoukoliv prací, měl by dodavatel zkontrolovat všechny rozměry na místě budoucí
konstrukce.


Instalace

Instalace bude provedena v souladu s nákresy schválenými architektem a doporučenými dodavatelem.
Nejnovější verze manuálu pro instalaci Lubi kolektorů je k dispozici na webových stránkách Enerconcept:
http://www.enerconcept.com/en
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Zátěž kolektoru vůči stávající stěně je 8,8 až 13,7 kg/m² pro plénum široké 100 mm až 200 mm.


Garance výkonu

Poznámka pro designéra:
Na přání inženýra nebo architekta může Enerconcept, na základě samostatné smlouvy (a rozpočtu),
provést termální analýzu místa (termografie, měření teploty a proudění vzduchu).

Výhradní dovozce a prodejce pro
Českou Republiku a Slovensko:
SolarAir s.r.o.
T. G. Masaryka 64/12
568 02 Svitavy
Czech Republic
IČO: 28956877
DIČ: CZ28956877
E-mail: info@solarventi.cz
Tel.: 725 136 051

Výrobce:
Enerconcept Technologies Inc.
56 Principale W.
Magog (Quebec)
Canada, J1X 2A5
www.enerconcept.com
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5 Výkresy (poskytovány Enerconceptem)
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6 HVAC konfigurace a RETScreen vstupy
6.1

Střešní jednotka napojená na solární kolektor
Sekvence provozu
Vypnutý systém:
Ventilátor je zastaven, klapka VM1
uzavřena, VM2 otevřena.
Zapnutý systém:
Ventilátor pracuje, klapka VM2 je
plně otevřena a VM1 zavřena.
Pokud je smíšená teplota (MT) vyšší
než (___°C), klapky VM1 a VM2 se
přizpůsobí tak, aby udržely
nastavenou teplotu (___°C).

1.

Nastavte „Typ zařízení“ na
„Komerční“.

2.

Specifikujte konkrétní provozní
plán systému.

3.

Zaškrtněte „Použití - Procenta
z měsíce“ a specifikujte měsíce
s topným výkonem.

Enerconcept nezodpovídá za přesnost simulace. Výše ilustrované vstupy RETScreen jsou pouze orientační.
Obraťte se na zkušené pracovníky SolarAir s.r.o., aby bylo možné řádně simulovat vaši konfiguraci.
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6.2

Kombinace střešní jednotky a solárního ventilátoru
Sekvence provozu
Vypnutý systém (Make-up Air):
Ventilátor je zastaven, klapka VM1
uzavřena, VM2 otevřena.
Pokud je Tsol teplota >___ °C,
spustí termostat přívodní ventilátor
(SF). Pokud je dosaženo
požadované teploty nebo je-li Tsol
teplota <___°C, přívodní ventilátor
(SF) se zastaví.
Zapnutý systém (Make-up Air):
Přívodní ventilátor (SF) je zastaven.
Nemůže pracovat, je-li jednotka
Make-up v provozu.
Ventilátor pracuje, klapka VM2 je
plně otevřena a VM1 zavřena.
Je-li smíšená teplota (MT) vyšší než
___°C, klapky VM1 a VM2 udržují
nastavenou teplotu (___°C).

Pro tuto konfiguraci musely být provedeny dvě RETScreen simulace. Jedna v průběhu pracovních dnů a
jedna o víkendu. Simulace vstupů během pracovních dnů je identická s předchozí konfigurací „Střešní
jednotka napojená na solární kolektor“. Aby bylo možno simulovat vyhřívání během víkendu, musel být
použit jiný typ systému.
Použitý typ zařízení je průmyslový, simuluje míchání čerstvého vzduchu a vzduchu u stropu místnosti, aby
vzduch ohřál a eliminoval jeho stratifikaci. Při vyloučení podlahové plochy a stratifikace vzduchu a při
akceptování minimální teploty o jeden stupeň vyšší než je nastavená teplota, umožňuje tato konfigurace
vyhodnotit energetické úspory vyhřívání během víkendu.

Enerconcept nezodpovídá za přesnost simulace. Výše ilustrované vstupy RETScreen jsou pouze orientační.
Obraťte se na zkušené pracovníky SolarAir s.r.o., aby bylo možné řádně simulovat vaši konfiguraci.

32

LubiTM Kolektor - Technický manuál
Verze 1.3-Cz - Červen 2013
© Enerconcept Technologies inc.

6.3

Recirkulační ventilátor napojený na solární kolektor
Sekvence provozu
Vypnutý systém:
Ventilátor je zastaven, klapky VM1
a VM3 jsou zavřeny a VM4
otevřena.
Zapnutý systém:
Ventilátor pracuje, klapka VM2 je
plně otevřena a VM1 zavřena.
Pokud je smíšená teplota (MT) vyšší
než ___°C, klapky VM1a VM2
udržují nastavenou teplotu MT1
(___°C). Klapky VM3 a VM4 udržují
nastavenou teplotu MT2 (___°C).

1. Pokud je systém navržen pro
celoroční provoz, určete
maximální vnitřní teplotu
a nechte procenta měsíčního
použití na 100 % pro každý
měsíc v roce.
2. Určete podlahovou plochu, která
bude využívat destratifikaci
vzduchu.
3. Určete “Pokojova teplota vrstvy budovy“, kterou je rozdíl
teplot mezi podlahou a stropem
(obvykle okolo 0,4 °C/m v
prostorách stratifikovaného
vzduchu).

Enerconcept nezodpovídá za přesnost simulace.Výše ilustrované vstupy RETScreen jsou pouze orientační.
Obraťte se na zkušené pracovníky SolarAir s.r.o., aby bylo možné řádně simulovat vaši konfiguraci.
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6.4

Recirkulační ventilátor bez napojení na solární kolektor
Sekvence provozu
Vypnutý systém:
Ventilátor je zastaven, klapka VM1 zavřena
a VM2 otevřena.
MT1

Zapnutý systém:
Ventilátor pracuje, klapky VM1 je plně otevřená a
VM2 je uzavřena. Při míchání, teploty MT1 je
více než ___ °C. Klapky VM1 a VM2 moduluje,
aby udržovaly MT1 žádané hodnota (___ °C).

Použití:
Tento systém pracuje od září do května. Během léta je vzduch do budovy přiváděn různými způsoby
(například: otevřená garážová vrata během léta).

1.

Určete maximální povolenou vnitřní teplotu.

2.

Určete podlahovou plochu, která bude
využívat destratifikaci vzduchu.

3.

Zaškrtněte „Použití - Procenta z měsíce“
a specifikujte měsíce s topným výkonem.

4.

Určete stratifikaci budovy, kterou je rozdíl
teplot mezi podlahou a stropem (obvykle
okolo 0,4 °C/m v prostorách
stratifikovaného vzduchu).

Enerconcept nezodpovídá za přesnost simulace.Výše ilustrované vstupy RETScreen jsou pouze orientační.
Obraťte se na zkušené pracovníky SolarAir s.r.o., aby bylo možné řádně simulovat vaši konfiguraci.
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6.5

Solární kolektor s ventilátorem

Sekvence provozu
Pokud je Tsol teplota >___ °C, spustí termostat
přívodní ventilátor (SF). Pokud je dosaženo
požadované teploty nebo je-li Tsol teplota
<___°C, přívodní ventilátor (SF) se zastaví.

Použití:
Pomocný topný systém.
(Otáčky ventilátoru lze regulovat podle teploty v kolektoru instalací regulátoru otáček.)
1. Vyberte typ zařízení „Průmyslový“
a vynulujete ”Pokojova teplota - vrstvy
budovy“.
2. Nastavte minimální teplotu vzduchu tak,
aby byla vyšší než vnitřní teplota.
3. Určete odpovídající průtok vzduchu
a provozní plán.
4. Zaškrtněte „Použití - Procenta z
měsíce“ a specifikujte měsíce s topným
výkonem.

Enerconcept nezodpovídá za přesnost simulace.Výše ilustrované vstupy RETScreen jsou pouze orientační.
Obraťte se na zkušené pracovníky SolarAir s.r.o., aby bylo možné řádně simulovat vaši konfiguraci.
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6.6

Solární kolektor s tepelným čerpadlem

Použití:
Zvyšuje koeficient výkonnosti (COP) tepelného čerpadla během chladných slunečných dnů.

7 Údržba
Systém Lubi je bezúdržbový systém. Jediné pohyblivé části systému, je ventilátor a klapky potřebné pro
řádný provoz. Údržba Lubi sama o sobě obecně není potřeba.

7.1

Čištění kolektoru

Ve většině případů je k čištění dostačující déšť.

7.2

Dostupnost částí systému

Každá část systému Lubi kolektorů je dostupná u autorizovaného výrobce/dodavatele Enerconceptu.

7.3

Náhradní díly

V nepravděpodobném případě, že kolektory budou poničeny klimatickými vlivy nebo během instalace, má
Enerconcept Technologies vždy dostatečné množství náhradních dílů, aby bylo možno jakoukoli
poškozenou část vyměnit během následujícího týdne.

36

LubiTM Kolektor - Technický manuál
Verze 1.3-Cz - Červen 2013
© Enerconcept Technologies inc.

Lubi kolektor – fotografie dokončených projektů

Závod na výrobu plastů – 225 m²

Závod na výrobu letadel – 185 m²

37

LubiTM Kolektor - Technický manuál
Verze 1.3-Cz - Červen 2013
© Enerconcept Technologies inc.

Svařovna – 90 m²

Lubi kolektor – střešní instalace – dílna – 46 m²
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Testovací centrum plynárenských technologií – 80 m²

Závod na výrobu zvlhčovacích zařízení – 75 m²
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8

Křivky účinnosti vzestupu teploty
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