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Vakuový trubicový kolektor WT- B58 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 Normy a předpisy / 

Bezpečnostní pokyny 

 

 

 
Pro montáž a provoz je nutné dodržovat níže uvedené 
předpisy, pravidla a směrnice!  
 
 
 
 

Normy a předpisy  Montáž na střechách. Dodržujte prosím předpisy úrazové 
prevence (UVV) 
 

 - ENV 1991, 2-3 Zatížení sněhem 

 - ENV 1991, 2-4  Zatížení větrem  

 - DIN 18338 Práce na střešní krytině a na těsnění střechy  

 - DIN 19339 Klempířské práce  

 - DIN 18451 Práce na lešení  

 - BGD D 36 Žebříky a nástupnice schodů 

 - BGR 203 Střešní práce 

 - BGR 198 Používání osobních ochranných vybavení proti 
pádu 
 
 

 Připojení tepelných solárních zařízení 
 

 - EN 12976 Tepelná solární zařízení a jejich součásti, 
předvyrobená zařízení (zde jsou obsaženy obecně 
platné pokyny pro projektování a realizaci) 
 

 - EN 12977 Tepelná solární zařízení a jejich součásti, zařízení 
vyrobená v úpravě podle přání  zákazníka (zde 
jsou obsaženy obecně platné pokyny pro 
projektování a realizaci) 

 
 

 Instalace a provedení ohřívačů teplé vody 
 

 - EnEV Izolace potrubních vedení  

 - DIN 18380 Zařízení pro vytápění a ohřev užitkové vody 

 - DIN 18381 Práce na instalaci plynu, vody a odpadní vody 

 - DIN 18421 Práce na tepelné izolaci tepelně-technických 
zařízení 

 - AVB Voda  
 
 

 Elektrické připojení  

 - VDE 0100 Instalace silnoproudých zařízení do 1000 V 

 - VDE 0185 Zařízení pro ochranu před bleskem  

 - ENV 61024 Provoz silnoproudých zařízení do 1000 V 

 - VDE 0105 Kabely a potrubí v budovách  

 



Technické údaje B58 
 

 
Kolektor B58-10 B58-18 B58-22 B58-30 

Počet trubic 10 18 22 30 

Šířka (mm) 960 1600 1920 2560 

Výška (mm) 2000 2000 2000 2000 

Plocha brutto (m2) 1,85 3,11 3,68 5,10 

Aperturní plocha (m2) 0,94 1,70 2,07 2,80 

Plocha  absorbéru (m2) 0,8 1,46 1,79 2,40 

Obsah kolektoru (L.) 0,65 1,8 2,2 3,0 

Hmotnost (kg) 35 62 82 110 

 

Rám  ušlechtilá ocel   Přípoj trubky  22mm, měď 

Sběrač  Al/Cu/sklo   Provozní tlak max. 6 bar 

Izolace  skelná vlna 

________________________________________________________________________    
 
 
 
Maximální provozní tlak:  8 bar Pokles tlaku při 100 l/h:  78 Pa  
 
Zatížení sněhem a větrem:  
 

Zatížení sněhem odpovídá EN12975 a činí 2400 Pa.  
Zatížení větrem činí 130 kmh.  
Odolnost proti kroupám do velikosti zrna 25 mm 
 

Úhel sklonu: minimálně 20°, maximálně 90° 
 
 
 
 
 

Přívodní a zpětné potrubí  
 

Měděná trubka   -   pájení na tvrdo (tvrdá pájka bez tavidla podle DIN 8513) 
     -   lisování  
 

Vlnitá trubka z ušlechtilé oceli -  snadná montáž šroubováním s vysokoteplotním těsněním 
 
 
 
 
Doporučení:  
 
Plocha kolektoru brutto Měděná trubka Vlnitá trubka z ušlechtilé oceli  
 

 do 10 m2     18 mm   DN16   
 do 22 m2     22 mm   DN20 
 od 23 m2     28 mm   DN25   

 
 



Trubka a tepelná izolace  
 

Musí prokazovat tyto vlastnosti:  
  -   Krátkodobá teplená stabilita nad 150°C (např. skelná vlna nebo kaučuk) 
  -   Odolnost proti UV záření a povětrnosti ve vnější oblasti 
  -   Tloušťka izolace je průměr trubky (minimum) 
           (vztaženo na hodnotu K 0,04 W/mk)  
 
 

 
Elektrické přípoje, ochrana proti blesku a uzemnění  
 

Elektrické instalace musí provádět kvalifikovaný odborník za dodržování ustanovení VED0100 a 
směrnic místních energetických závodu. 
Veškeré kovové díly solárního zařízení se musí připojit na kolejnici hlavního vyrovnání 
potenciálu za dodržení elektrických a technických předpisů. 
Pokud je k disposici hromosvod, potom se musí kolektory připojit na něj.   
 
 

 
Bezpečnostní pokyny 
 

  Solární zařízení neplnit při ozáření sluncem! 
Pozor!  V solárním okruhu mohou vznikat teploty nad 100°C,  
  ty by mohly vést ke škodám 
  (žádné nároky na záruku).  
 
K ochraně před poškozením mrazem by se mělo zařízení naplnit příslušnou teplonosnou 
kapalinou. 
K tomu doporučujeme naši solární kapalinu Westech LS hotová směs. 
Ta poskytuje ochranu proti mrazu do -28°C a současně ochranu proti korozi všech částí 
zařízení. 
 
 
 
Doporučené průtočné množství: 0,7 litrů/min na m2 brutto plochy kolektoru 
 
Zjednodušené základní pravidlo:  
 

 Rozdíl teploty mezi přívodem a zpětným chodem zařízení by měl být maximálně 10°C. 
 

 Podle toho je nutné nastavit průtočné množství,  
 nebo u zařízení s regulovanými otáčkami naprogramovat v regulátoru.  



Montáž kolektoru 
 
Naše vakuové trubicové kolektory se dodávají s upevňovacími systémy, které si kupující 
objedná. Buď pro montáž na střechu pokrytou taškami, nebo pro montáž na plochou střechu. 
Všechny konstrukce jsou určeny pro montáž na střechu. Každý kolektor má individuální 
upevnění (montuje se jednotlivě). Standardně je obsažen rám pro montáž na taškovou střechu. 
Podle objednávky je v dodávce nastavení šikmé střechy pro taškovou střechu, kterým je možné 
vyrovnat příliš plochý úhel domovní střechy. Při objednávání nastavení ploché střechy je 
obsaženo nastavení vhodné pro všechny ploché, vodorovné roviny. 
 
 
Montážní sada pro jeden kolektor s 10-22 trubicemi se skládá ze:  
 

sběrné skříně (1), spodního rámu (2), profilů kolektoru (3), držáků trubic (4), sady montážních 
šroubů (5) a tepelně vodivé pasty (6).  

 
 

 



Montáž kolektoru s 10-22 trubicemi – schematický výkres 
 

 



 Montážní sada pro kolektor s 24 – 30 trubicemi se skládá ze:  
 

 sběrné skříně (1), spodního rámu (2), profilů kolektoru (3), držáků trubic (4), sady  
 montážních šroubů (5) a tepelně vodivé pasty (6).  
 

 



Montáž na taškovou střechu  
 
 

Pomocí střešních háků je možné upevnit kolektor na každou taškovou střechu bez nutnosti 
dalšího montážního materiálu. Přitom se boční podélné rámy kolektoru šroubují přímo na střešní 
háky. 

 
 
 
U tohoto způsobu upevnění se musí střešní háky namontovat podle rámů kolektoru a podle 
krokví.  
 

Tím, že je možné podélné rámy bočně posouvat, lze rámy kolektoru snadno vyrovnat na polohu 
krokví, a tam namontovat střešní háky.  



Montáž na taškovou střechu 
 
 

 
 
 

Montáž střešních háků 
 
 

1. Polohu střešních háků určit podlé podélných 
    nosníků. 
 

Svislá vzdálenost střešních háků je dána 

upevňovacími otvory v podélném rámu.  

 

Vodorovná vzdálenost střešních háků je dána 

krokvemi položenými nejblíže ke konci svodné 

skříně.  

 

 

 
 
 
 
 

2. Upevnění střešních háků 
 

Střešní krytina se posune nahoru. Můstek 

střešního háku leží ve svislé nebo v ploché rovině 

vlnové tašky. Mezi taškou a můstkem má zůstat 

vůle minimálně 5 mm. Pokud lze očekávat 

zatížení sněhem, a zejména u holandských tašek, 

se obecně doporučuje pod každým střešním 

hákem plechová vlnovka odpovídající tvaru 

střešní tašky!  

 

Střešní hák se minimálně 2 šrouby upevní na 

krokvi. Předvrtat 8 mm, cca. 2/3 celkové délky 

šroubů. Potom dávat pozor, aby minimálně 70 mm 

šroubu bylo v krokvi, případně použít delší šrouby! 

Namazání šroubů tukem zabrání usmyknutí při 

zašroubovávání. Můstek střešního háku je možné 

na přání zajistit pryžovým kroužkem proti vyhnání 

vody nahoru při silném větru.  

 
 
3. Zavěšení krycích tašek 
 

Podle tvaru střešní tašky je případně nutné 

zabroušení (použít flexu s malým diamantovým 

kotoučem!), aby bylo možné tašku i se střešním 

hákem zase zavřít.  

  

 

 



Montáž taškové střechy, krok 12-16 
 
 

 



Montáž trubic, typová série 58  
 

Po montáži sběrné skříně se namontují trubice 
 

K tomu zamáčkněte spodní držák do spodního rámu  tak, aby zaskočil. 
 

 
 

Předtím je nezbytně nutné nanést 
na heatpipe tepelně vodivou pastu. 
 

 

Pozor:  
 

Před zasunutím trubice, vysunout heatpipe asi 30 cm 

ven!  

Zasunout heatpipe kompletně do trubky sběrné skříně. 

Nyní zasunout do sběrné skříně trubice.  

Heatpipe se přitom zase zasune zpět do trubic.  
   

  
 
 

 
 
 
Po zasunutí trubic do svodné skříně se tyto potom zastrčí do k tomu příslušného spodního háku, 
a ten se zavře.  
Tento proces se opakuje tak dlouho, dokud nebudou ve sběrné skříni namontované všechny 
trubice.   
 



Montáž trubic  Tube Power  
 

Po montáži sběrné skříně se namontují trubice 
 

K tomu zamáčkněte spodní držák do spodního rámu tak, aby zaskočil. 
 

 
 
 

 
Předtím je nezbytně nutné nanést 
na heatpipe tepelně vodivou pastu. 
 

 

 
Pozor:  

 

Zaveďte trubice lehkými točivými pohyby do směrné 

skříně, protože trubka heatpipe je velmi měkká a 

snadno se zprohýbá.  
   

  
 

 
 
Po zasunutí trubic do sběrné skříně se tyto potom zastrčí do k tomu příslušného spodního háku, 
a ten se zavře.  
Tento proces se opakuje tak dlouho, dokud nebudou ve sběrné skříni namontované všechny 
trubice.  



 
 

 
 
 
 

Vakuové trubicové kolektory 
 
Nastavení na plochou střechu  
 
Návod k montáži  

    
  



Návod k montáži pro solární kolektory s 10, 18, 22 trubicemi  
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Návod k montáži pro solární kolektory s 24 nebo 30 trubicemi   Návod k montáži pro solární kolektory s 24 nebo 30 trubicemi  
________________________________________________  ________________________________________________  
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Nastavení na šikmou střechu  
 

Solární kolektory s 24 nebo 30 trubicemi   Solární kolektory s 10 - 22 trubicemi 
 

 



Bezpečnostní ustanovení  
 

Před zahájením instalace se prosím seznamte s následujícími bezpečnostními pokyny. 

To slouží především k Vaší vlastní ochraně.  
 

Před zahájením montáže si pečlivě přečtěte návod k montáži, a dodržujte zde uvedené 

bezpečnostní pokyny.  

Při větší sněhové zátěži od pásma 4, a u míst instalace s nadmořskou výškou nad 600 

m dodržujte prosím statické předpisy. 

Než začnete montovat trubice, a než se začnou zahřívat, musí být kolektory připojeny 

hydraulicky, a zařízení musí být naplněno teplonosnou kapalinou. 
 
 
 
Práce na střeše  
 

Při pracích na střeše je nutné provést vhodná opatření na ochranu proti úrazu.Pro 

bezpečné zabudování solárních komponentů je nutné dodržovat tyto body:  

 

   Pro montáž  kolektorů se musí používat zabezpečení proti zřícení. 

   Při používání přístavných žebříků se musí dodržovat bezpečnostní předpisy. 

   Při pracích na střešních krytinách s vlnitými deskami hrozí nebezpečí proboření.  

   Pracoviště na strmé střeše je nutné zajistit. 

  Pokud vede vzdušné potrubí nad střechu, musí se dodržovat bezpečnostní 

vzdálenosti k potrubím.   

  Při pracích s úhlovou bruskou je nutné nosit ochranné brýle a rukavice.  

 Dopadajícím světlem mohou trubicové kolektory dosahovat při montáži a provozu 

teploty klidového stavu více než 230°C. Na přípojích pro nátok a zpětný tok hrozí 

nebezpečí popálení. Ve slunných dnech je třeba kolektory během montáže zakrýt.  

 Už při normálním denním světle se může odpařovat kapalina nacházející se v 

kolektoru. Tato pára uniká z přípojů kolektoru. Hrozí nebezpečí opaření.  

 

Před montážními pracemi se seznamte s předpisy úrazové prevence pro stavební práce 

Vaší oborové profesní organizace, nebo se nechte poučit příslušnými odborníky. 



Pozor sklo  
 

   Nevyvíjejte na skleněné trubice žádný mechanický tlak. Hrozí pořezání skleněnými 

střepy. 

 Při montáži deskového plochého kolektoru je nutné nosit rukavice a ochranné brýle, 

aby se zabránilo případným poškozením a úrazům. 

 

 

POZOR: 
 

Zařízení se musí před uvedením do provozu naplnit směsí vody a mrazuvzdorného 

prostředku. To je nutné i v létě. Speciálním vysoce kvalitním selektivním nátěrem může 

v noci docházet ke kolísání teploty do minusového rozsahu, které vede ke zničení 

zařízení kolektoru!  

 

 

Plnění solárního zařízení 
 

Po naplnění by měl tlak ležet 0,5 bar nad tlakem na vstupu do expanzní nádoby (lze 

odečíst na typovém štítku). Doporučujeme tlak zařízení minimálně 2,5 bar.  

Pro plnění a odvzdušnění solárního zařízení se doporučuje používat proplachovací a 

plnící stanici od Westech-Solar.  

 

 

Nastavení čerpadla 
 

Čerpadlo na solárním regulátoru nastavte na „ruku“. Nastavte čerpadla na výkonový 

stupeň II, nyní odečtěte na průtokoměru objemový proud. 

V případě potřeby zvyšte stupeň čerpání tak, aby se na indikaci zobrazil vypočtený 

objemový proud (viz bod Nastavení průtočného množství).  

 

Rada: z důvodů úspory elektrického proudu by se měla vždy provést redukce stupně 

čerpání před škrcením objemového proudu! Regulační ventil zůstane úplně otevřený.   

 

 

 

Elektrické přípoje  

 

Elektrické instalace musí provádět autorizovaný odborník za dodržování ustanovení 

VDE 0100 (VDE = svaz německých elektrotechniků) a směrnic veřejných energetických 

závodů.  

 



Údržba a inspekce  

 

Pro trvalé udržení provozní připravenosti Vašeho kvalitního zařízení kolektorů Westech 

je nutné, aby odborná firma provedla jednou za rok údržbu a kontrolu celého zařízení. 

 

 

Minimální požadavek na odbornou kontrolu:  

 

-  Kontrola mrazuvzdorného prostředku a zkouška těsnosti, propláchnutí a vyčištění 

zařízení pomocí vyplachovacího čerpadla. 

 

- Kontrola pevnosti šroubovaných spojů a montážní sady  

 

- Vizuální kontrola kolektorů na případná poškození  

 

- Tlaková zkouška expanzní nádoby a kontrola bezpečnostních zařízení 

 

- Kontrola všech pohyblivých a elektrických komponentů a armatur 

 

- Kontrola techniky akumulace na funkci a bezpečnost  

 

- Místní dané skutečnosti mohou vyžadovat další kontroly a zkoušky (hydraulika, 

elektrika apod.)  

 

 

 

 
 


