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CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz 
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"U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor CPC tükörrel 

Az "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor jelenti a kollektorok fejlődésének új irányát. 

Napjaink harmadik generációs vákuumcsöves napkollektorai már az úgynevezett "U-Pipe" 

csöves kollektorok, amelyeknél a vákuumcsőben egy "U-Pipe" alakú cső kap helyet. Ezen a 

csövön áramlik a hőátadó folyadék, mely általában vízzel kevert mono-propilénglikol 

fagyálló folyadék. 

Az "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor alkalmazása 

Az "U-Pipe" vákuumcsöves CPC tükörrel ellátott napkollektora napkollektor rendszerek 

legújabb generációja, amely akkor is hasznosítja a napenergia jelentős részét, ha tavasz, ősz, 

vagy tél van, illetőleg ha borult az ég, de szűrt napsütés még van. 

Az "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor felhasználási lehetőségei 

1. használati melegvíz előállítás (HMV) 

2. fűtés rásegítés 

3. medence vizének melegítése 

4. továbbá a fenti három alkalmazási mód bármelyikének kombinációja 

AZ "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor  

Az "U-Pipe" vákuumcsöves, CPC tükörrel ellátott kollektorok nagyobb hatásfokkal 

hasznosítják a napenergiát a síkkollektorokkal szemben, még enyhén felhős, felhős, valamint 

téli hideg időben is. Ennek a teljesítménynek a fokozása érdekében került alkalmazásra az 

úgynevezett CPC tükör. 

A rendszer nagyon hasonlít, a termoszhoz! Annyi az elméleti különbség, hogy a termosz se 

ki, se be nem ereszti a hőt. A vákuumcsöves kollektor ellenben beengedi a hőt, de ki nem, 

csak sugárzással, ami elenyésző veszteség. Ebből következően a működő vákuumcsöves 

napkollektor csöveinek megérintésekor azt tapasztaljuk, hogy a üvegfelület hőmérséklete 

közel van a környezeti hőmérséklethez, míg a kivezető csövek melegek. 
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Mi az a CPC tükör? 

A CPC a Compound Parabolic Concentrator kifejezés rövidítése. 

Igen jelentős előnye az "U-Pipe" vákuumcsöves CPC tükörrel ellátott napkollektoroknak a 

síkkollektorokkal szemben, hogy nemcsak délben, a napsugárzás közel 90°-os beesési 

szögénél képesek a maximális energiaszolgáltatásra. Ez úgy lehetséges, hogy a napsütés a 

csöveket mintegy körbejárja, így a kollektort nem kell "forgatni" az állandó teljesítmény 

eléréséhez, sőt a csövek mögött elhelyezett CPC tükör visszaverődési képességéből adódóan 

kb. 45° beesési szög esetén a teljesítmény még nagyobb is, mint szemből, délben! Ez alapján, 

mint az ábrán is látható a nap sugárzása 360°-ban éri a csövek felületét az elhelyezett CPC 

tükör segítségével, amely így mindig a maximális napenergiát kapja és a maximális 

teljesítmény leadása mellett 

"U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor és síkkollektor összehasonlítása 

 

 

 

 

 

Összehasonlítás "U-Pipe" vákuumcsöves kollektorok és 

síkkollektorok 400W/m2 besugárzásnál, 2,33 m2 

felületnél és 60 °C előremenő hőmérsékletnél. 

Összehasonlítás "U-Pipe" vákuumcsöves kollektorok és 

síkkollektorok 400W/m2 besugárzásnál, 2,33 m2 

felületnél és 60 °C előremenő hőmérsékletnél 
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"U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor és síkkollektor hőkamerás felvételen 

 

A kép baloldalán síkkollektorok láthatók vörös 

színben, míg jobb oldalon az "U-Pipe" 

vákuumcsöves kollektorok kék színűek. 

Összehasonlítás 60 °C-os kollektorhőmérsékletnél és 

10 °C-os külső hőmérsékletnél. 

Szembetűnő a különbség: 

A CPC-U vákuumcsöves kollektor teljesen hideg (kék), mialatt a síkkolektor jól láthatóan 

erősen felmelegszik (vörös). 

Akár 40 % energia megtakarítás érhető el az "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor 

alkalmazásával! 

Az "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor CPC tükörrel előnyei: 

Az "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor CPC tükörrel rendszerek előnyei más napenergia 

hasznosító berendezésekkel szemben: 

1. Borult időben, de szűrt napfény esetén is "elnyeli" a napenergia jelentős részét. Tehát 

az "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor rendszer CPC tükörrel egész évben 

használható. 

2. Téli hidegben és enyhén felhős időben is "termeli" a használati meleg vizet, jelentős 

mértékben rásegít a fűtésre és egy medence vizét is fűtheti vele. 

3. Még a napkollektor csövek között beeső napsugárzást is hasznosítja, mint napenergia. 

4. Nem tartalmaz semmilyen mozgó alkatrészt, így a meghibásodási lehetőség szinte 

egyenlő a nullával. 

5. 3 év garancia a szakszerű szerelés és rendeltetésszerű használat mellett. 
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"U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor rendszer elemei 

Az "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor CPC tükörrel rendszer több különböző elemből 

épül fel, melyek az alábbiak: 

 "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor CPC tükörrel, 

 melegvíz tároló tartály, 

 tágulási tartály, 

 keringető szivattyú, 

 szoláris egység, 

 keverő szelepek, 

 hőmérséklet érzékelők, 

 egyéb kisebb kiegészítők. 

A szakszerű szerelés és beüzemelés és rendszerek felülvizsgálata rendkívül fontos a CPC 

kollektorokat gyártó SUNRAIN cég CPC kollektorainál is, és rendkívül fontos a CPC kollektorok 

élettartamának megőrzéséhez és azok károsodásának elkerülése érdekében. 

FIGYELEM! 

Kiemelten figyelni kell a telepítésnél, hogy amíg nem kerül hőközlő folyadék a CPC 

kollektorba a csövek takart állapotban legyenek! 

 

 

Ezen kívül fontos a megfelelő hőközlő közeg (szolár folyadék) minősége. Érdemes fagyálló szolár 

folyadékkal feltölteni a rendszert, hogy a hideg téli, alig napsütéses napok esetén is gyors, 

hatékony működést kapjunk rendszerünknél. A fagyállóval kevert hőközlő folyadék egyénileg, 

igény szerint beállítható, többféle típusból kiválaszthatja a legmegfelelőbbet.  

Napkollektoros rendszerét CSAK vízzel kevert fagyálló koncentrátummal töltse fel. 

Tömény fagyállóval történő feltöltés hőveszteséget és károsodást okozhat rendszerében. 
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FIGYELEM! 

A hőközlő folyadék nélküli üzemeltetés rendkívül károsítja a rendszer elemeit és a 

CPC kollektorok tönkremenetelét okozza! 

Az üzemeltetésnél ügyelni kell a megfelelő üzemi nyomásra és a megfelelő átfolyási 

sebesség biztosítására. 

 

A napkollektor vezérlés Pt1000 típusú érzékelőkkel méri és szabályozza a HMV, fűtéspuffer vagy 

fűtési hőcserélő vagy medence hőmérsékletét és az igény szerint beállított értékeknek 

 megfelelően automatikusan vezérli a rendszerbe beépített keringető szivattyúk és motoros 

szelepeket. 
A szolár vezérlés felügyeli és érzékeli a napkollektorok által megtermelt folyadék hőmérsékletét 

méri a puffer tárolók és szükséges berendezések hőfokát, ezeknek az értékeknek függvényében 

kapcsolja ki és be a keringető szivattyúkat ill. motoros szelepeket a rendszerben.  
Ügyeljen a szolár vezérlés megfelelő, használati utasításban leírtak szerinti 
bekötésére! 
 

FIGYELEM! 
A nem megfelelő szolár vezérlés beállításai miatti üzemeltetés a szolár rendszer 
tönkremenetelét okozhatja! 
Hiba esetén forduljon szakemberhez!   
A szolár vezérlés nem megfelelő beállítása miatti üzemeltetéskor előforduló hibákért garanciát 

nem vállalunk! 

 

További felmerülő kérdésekre bemutatótermünkben ill. a gyártó elérhetőségein készséggel állnak 

szolgálatára. 

 

Gyártó: 
Sunrain Solar Energy  
Add: Ninghai Industrial Zone, Lianyungang city, Jiangsu Province, China.  

Zip: 222243  

Tel: +86(518) – 85959806,85959886  

Fax: +86(518) - 85959808  

http://en.sunrain.com/ 
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Forgalmazó: 

Codefon-Solar Kft 

H-1095 Budapest, Soroksári út 110. 

Tel.: +36 1 306-2744 

Fax: +36 1 396-0459 

www.solar-napkollektor.hu 


