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A Direct Line Kft. az 1991 -     

megalakulása óta a rozsdamenetes    
alapanyagok feldolgozásának tapasz  -

talatait, valamint az energiaraci   -

onalizálás területén végzett kutatás   -

fejlesztési tevékenysége során   

szerzett szakismereteket alkalmazva   
kifejlesztette a hagyományos rend   -

szerekkel szemben számos előnyt    

felmutató DL drainback napkollektor -   

rendszerét.

Beveze t őBeveze t ő

A fosszilis energiaforrások kiapadása és    egyre növekvő árszint   
miatt napjainkban különösen indokolt az alternatív      energiaforrások 
alkalmazása. 
 

Itt az ideje átértékelni gondolkodásmódunkat,     élnünk kell a   

napenergiában rejlő lehetőségekkel!  

A napkollektor hasznosítja a leg    -
közvetlenebb módon, a   legjobb 
hatásfokkal és a legegyszerűbb    

műszaki megoldás segítségével a    

Nap energiáját. Magyarországon  

évente 2000 nél is több a nap -     -
sütéses órák száma, ez 350    -

szer több energiát jelent, mint     

amennyit ma felhasználunk.  



DrainbackDrainback
működési elv működési elv 

A „drainback” elnevezés a napkollektor    
rendszer működési elvére enged következtetni,     
ugyanis ez angolul azt jelenti: „visszafolyni”.      
Az ábrán látható elrendezés mellett tehát, ha       
hőtechnikai okokból indokolt, a napkollektorból     
víz visszaengedhető egy beépített mágnesszelep     
segítségével a tároló tartályba.   

Főbb jellemzők Főbb jellemzők 

A DL drainback típusú napkollektor rendszerek és hagyományos szolár -        
rendszerek közötti különbségek:  

● A hőközlő folyadék nem fagyálló, hanem vegyileg kezelt víz, ami költség és           
  környezetkímélő megoldás 
● Eltérő működési elv, mert a tartályban a hőtároló folyadék található, míg a           
  használati melegvíz a fogyasztás során a szekunder körben a hőcserélőben         
  melegszik fel 
● A primer körben a napkollektor és a tartály nyitott, így nincs nyomás alatt            
  a rendszer egyik eleme sem    
● Kiemelkedően hosszú élettartammal bír, magas biztonsággal működik a       
  rendszer



Rendszer-Rendszer-
jellemzőkjellemzők

Az általunk fejlesztett, gyártott és forgalmazott      
DL drainback napkollektor rend-   szer előnyei a ma    
forgalomban lévő megoldásokkal szemben a    
működési elvben, konstrukciós kialakításban és     
a felhasznált alapanyagokban rejlik.   

Magas rendszerhatásfok 

Biztonság

Fagyás és felforrás elleni, valamint áramkimaradási védelemmel rendelkezik a rendszer.         

Intelligens vezérlés 

A cégünk által fejlesztett vezérlő elektronika lehetővé teszi hogy a felhasználó nyomon követhesse             a 
rendszer állapotát, az esetleges problémákról hibaüzenetek és figyelmeztetések formájában kap          
tájékoztatást.

Tartály

A primer kör atmoszférikus nyomáson üzemel, így n       incs szükség nyomástartó edényre.   
A rendszerben található dupla falú szigetelt polimer tartály látja el a víz és hőtárolási feladatokat.           -   

Hőátadó folyadék 

Víz a hőközlő és hőtároló folyadék, nincs szükség környezetre káros fagyálló közegre.           

Higiénikus

A felépítésből adódó működési mód biztosítja, hogy nincs jelen egészségre veszélyes pangó melegvíz.            

Költségek

Fajlagos beruházási, üzemeltetési költsége alacsonyabb mint hagyományos rendszereké, továbbá         
alacsonyabb a karbantartási igénye is.    

A gyártás és működtetés egyaránt környezetbarát technológia.       

A DL drainback szolár rendszer működési elvének köszönhetően magas a rendszer hatásfoka, -           
minimális a hőveszteség.  

A rozsdamentes alapanyag agresszív közegekkel szemben ellenálló, a napkollektor rendszer szinte           
korlátlan élettartammal bír.  

Melegvíz előállítási céllal lakossági és ipari felhasználásra egyaránt alkalmas. Különösen javasolt           

medencefűtésre, mert a rozsdamentes kivitel miatt      közvetlenül is ráköthető  az medencevíz   

keringtető körére. 

Környezetbarát

Élettartam

Alkalmazási területek 



Napkollektor műszaki paraméterei  Napkollektor műszaki paraméterei  

Befoglaló méretek: 1995 x 1140 x 75 mm                 
Hasznos kollektorfelület: 1,95 m      2 (gyűjtők nélkül) 
Legnagyobb teljesítmény: 2,08 kW      (merőleges napállás) 
Töltő térfogat:  kb.              4,5 liter 
Teljes tömeg:  65 kg              
Csatlakozó méret: 4 db 18x1 csőcsonk                
Rögzítés: rozsdamentes profilokkal              
Kollektortest: 1.4301 rozsdamentes acél,               

             igény esetén más anyagminőség   
Fedése: tömített,              vasmentes, víztiszta üveg, 4 mm es    -

A Napkollektor A Napkollektor 

Napkollektor típusok Napkollektor típusok 

 Design kollektor 
 Előtetőként és korlátmezőként  
 alkalmazható kollektor 
 Homlokzati kollektor 
 Állványra szerelt kollektor  
 etc.

Napkollektorok
tetőre szerelve

Napkollektor előnyök Napkollektor előnyök  

Kollektorunk egyik nagy előnye a ma forgalomban lévő napkollektorokkal         
szemben az anyagában rejlik. A rozsdamentes acélból valamint a konstrukciós          
kialakításból fakadó főbb pozitív tulajdonságok:    

 Esztétikus megjelenés 
 Jó ellenállóképesség agresszív közegekkel, környezeti ártalmakkal szemben      
 Alacsony karbantartási igény  
 Kedvező mechanikai tulajdonságok  
 Vákuum és gáztöltés mentes szigetelés    
 Kis légrés minimális konvektív hőveszteséget eredményez     
 Szinte korlátlan élettartam  
 Megtérülése után még hosszú ideig ingyen szolgáltat energiát       
 Gyártása és működtetése egyaránt környezetbarát technológia     
 Meglévő napkollektorrendszerekbe is illeszthető   

Medencefűtéshez sav és lúgálló 1.4404 es anyagminőségű rozsdamentes acél -   -     
alapanyagból készülnek a panelek   

Napkollektorok korlát-
mezőben és állványra szerelve



TartályméretekTartályméretek

T1:300 L, átmérő  T1:300 L, átmérő  ØØ700 mm, 1500 mm magas    700 mm, 1500 mm magas      

T2:150 L, átmérő  T2:150 L, átmérő  Ø53Ø530 mm, 1500 mm magas    0 mm, 1500 mm magas    

T3:150 L, átmérő  T3:150 L, átmérő  ØØ700 mm, 950 mm magas      700 mm, 950 mm magas      

Szigetelő-Szigetelő-
rétegréteg

HőtárolóHőtároló
folyadékfolyadék

Hő-Hő-
cserélőcserélő
spirálspirál

SzolgáltatásainkSzolgáltatásaink

Vállaljuk helyszíni felmérés alapján    
komplett napkollektor rendszerek   
tervezését, valamennyi rendszerelem  
gyártását, valamint a   telepítést, 
szerelést, üzemeltetést.

Tartály és  Tartály és  

szerelvényeiszerelvényei
Duplafalú műanyagtartály Duplafalú műanyagtartály 

TúlfolyóTúlfolyó
szelepszelep

MágnesszelepMágnesszelep

SzivattyúSzivattyú

HőérzékelőHőérzékelő

HőérzékelőHőérzékelő

Analóg hőmérő Analóg hőmérő 
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Tartály elhelyezése Tartály elhelyezése 

A tartály elhelyezésére a padlást, pincét, kazánházat       
javasoljuk, de kis helyigénye miatt akár a lakótér        
félreeső helyiségeibe is telepíthető.   

A vízfogyasztás és a    
beépítési körülmények  
ismeretében az optimális  
méretű, dupla falú poli   -
mer tartályt ajánljuk   
napkollektor rendsze -
réhez.
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napkollektor solar collector, sun collector Sollenkollektor, Solarkollektor, Solarpanel collecteur solaire, 
capteur solaire, capteur héliothermique, capteur heliothermique solarni sluneční slnečné solarnapenergia solar 
energy Sonnenenergie énergie du soleil, énergie solaire, energie du soleil, energie solaire  solarna energija 
solární energie solárnej energie energie solarămegújuló energiaforrás renewing energy source erneuerbare 
Energiequelle Source d'énergie renouvelable, source d'energie renouvelable obnovljivih izvora energije 
Obnovitelné zdroje energie Obnoviteľné zdroje energie regenerabile de energieenergiaforrás energy source 
Energiequelle source d'énergie, source d'energie energija energie energie energieenergiaracionalizálás energy 
rationalization Energierationalisierung rationalisation énergetique, rationalisation de l'énergie, 
rationalisation energetique, rationalisation de l'energie energije racionalizaciju energie racionalizace energie 
racionalizácia rationalizare a energieimegtérülés return Rentabilität retour povratak návrat návrat 
revenidrainback, drainback drainback Drainback drainback drenažni odtéct zpět vypúšťací drainbackdrainback 
rendszer drainback system Drainbacksystem systeme drainback, syst?me drainback drenažni sustav vypouštěcí 
systém vypúšťací systém sistemul drainbacknapkollektor rendszer solar collector system, sun collector system 
Solarsystem, Sonnenkollektorsystem systeme pv, systeme de capteur solaire, systeme de collecteur solaire, syst?
me pv, syst?me de capteur solaire, syst?me de collecteur solaire  solarni sistem solární systém solárny systém 
sistemul solarenergiahasznosítás energy use, energy usage Energienutzung utilisation énergie, untilisation de 
l'énergie, utilisaiton energie, utilisation de l'energie, usage d'energie obnavljanje energije využití energie 
využitie energie recuperarea energieialternatív energia alternative energy alternative Energie énergie 
alternative Alternativni izvori energije Alternativní zdroje energie Alternatívne zdroje energie Energia 
alternativăalternatív energiaforrás alternative energy source alternative Energiequelle source d'énergie 
alternative, source d'energie alternative alternativni izvor energije alternativní zdroj energie alternatívny 
zdroj energie sursă de energie alternativăvisszaengedés release zurückfließen lassen dégagement, degagement, 
degager, dégager objaviti uvolněte uvoľnite eliberativíz water Wasser eau voda voda voda de apăkeringtető kör 
circulation circuit Zirkulation, Zirkulationskreis circuit de circulation kruže krug oběhové kolo obehové koleso 
circulant rotundtároló storage Behälter réservoir, reservoir, stockage držanje držení držanie detineretároló 
tartály storage tank Tank, Behälter, Wassertank réservoir, reservoir, citerne kontejner kontejner kontajner 
recipientszolár rendszer solar system Solarsystem system solaire, syst?me solaire solarni sistem solární systém 
solárny systém sistemul solarhőközlő folyadék heat transmission fluid, heat transmission liquid, heat transfer 
fluid, heat transfer liquid Wärmeübertragungsmedium, Stoff der Wärmeübertragung liquide de transfert de chaleur, 
liquide de transfert thermique toplinska tekućinu teplonosného média teplonosného média fluid termicfagyálló 
antifrost, antifreeze, coolant Antifrost, Frostschutzmittel antigel antifriz nemrznoucí směs nemrznúca zmes 
antigelhasználati melegvíz sanitary hot water, DHW Brauchwarmwasser, Trinkwasser eau chaude sanitaire tople vode 
teplé vody teplej vody apă caldă menajerăipari melegvíz industrial hot water industrielles Warmwasser eau chaude 
industrielle Industrijska tople vode průmyslové horké vody priemyselné horúcej vody apă caldă industrialăipari 
felhasználás industrial use, industrial usage industrielle Anwendung, industrielle Nutzung utilisation 
industrielle, usage industriel industrijska uporaba průmyslové použití priemyselné použitie uz 
industrialmelegvíz előállítása hot water production, hot water generation Warmwasserherstellung production d'eau 
chaude proizvodnja tople vode příprava teplé vody príprava teplej vody producerea de apă caldăprimer kör primary 
circuit Primärkreis circuit primaire primarni krug primární okruh primárny okruh circuitul primarszekunder kör 
secondary circuit Sekundärkreis circuit secondaire sekundarni krug sekundární okruh sekundárny okruh circuitul 
secundarnyitott tartály open tank offener Tank, offener Behälter réservoir ouvert, reservoir ouvert otvoren 
kontejnerski otevřený kontejner otvorený kontajner container deschishosszú élettartam long lifetime lange 
Lebensdauer endurance longue, endurance longue durée dugovječnost dlouhověkost dlhovekosť longevitatebiztonság 
safety, security Sicherheit sécurité, securite sigurnosni zabezpečení zabezpečenia securitatebiztonságos safe, 
secure sicher sécure, secure sef bezpečný bezpečný sigurtervezés design, planning Planung planification, design 
plan design dizajn proiectgyártás production, manufacturing Fertigung, Herstellung production, fabrication, 
construction proizvodnja   výroba výroba producereszerelés assembly Installation, Montage monture popravljanje 
připevnění pripevnenie fixareatelepítés deployment, construction Installation, Montage, Einbau construction, 
déploiement, deploiement instalacija instalace inštalácia instalareüzemeltetés operation Operation operation, 
opération operacija operace operácie operatiemagas rendszerhatásfok high system efficiency hoher 
Systemwirkungsgrad haute efficacité de syst?me, haute efficacite de systeme visoka učinkovitost sustava vysoká 
účinnost systému vysoká účinnosť systému de înaltă eficientă sistemkonstrukció construction Konstruktion 
construction izgradnja konstrukce konštrukcia constructiefelhasznált anyag used material, material used 
angewandte Materialien, benutzte Materialien matériel usé, matériel utilisé, materiel use, materiel utilise 
materijali korišteni použité materiály použité materiály materiale utilizatealapanyag base material, raw 
material Basismaterial, Grundmaterial, Grundstoff, Rohstoff materiel de base, matériel de base roba zboží tovar 
produsrozsdamentes stainless rostfrei, korrosionsfrei, inox, Edelstahl inoxydable, inox nehrđajući nerez nerez 
inoxrozsdamentes acél stainless steel rostfrei, korrosionsfrei, inox, Edelstahl acier inoxydable, inox 
nehrđajući čelik nerezové oceli antikoro otel inoxidabilnemesacél stainless Edelstahl acier inoxydable, inox 
nehrđajući čelik nerez ocel nehrdzavejúca oceľ din otel inoxidabilgarancia guarantee, warranty Garantie garantie 
jamčiti zaručit zaručiť garantievezérlés control Steuerung controle, contrôle kontrolirati ovládání ovládanie de 
controlnyomástartó edény pressure keeping vessel Druchluftbehälter, Druckbehälter, Kessel, Tank récipient 
gardant la pression, recipient qui garde la pression posuda pod tlakom tlaková nádoba tlaková nádoba vasului de 
presiuneatmoszférikus nyomás atmospheric pressure atmosphärischer Druck pression atmosphérique, pression 
atmospherique atmosferski tlak atmosférický tlak atmosférický tlak presiunea atmosfericăhőközlés heat 
transmission, heat transfer Wärmeübertragung transfert de chaleur, transfert thermique, transmission de chaleur, 
transmission thermique konvekcija proudění prúdenie convectiehőtárolás heat storing, heat storage Wärmespeicher, 
Wärmespeicherung stockage de chaleur termoakumulacione akumulace tepla akumulácia tepla stocare a călduriivíz 
water Wasser eau voda voda voda de apăberuházási költség investment cost, investment charge niedrige 
Investitionskosten charges d'investissement, couts de l'investissement, co?ts d'invéstissement investicijski 
troškovi investiční náklady investičné náklady costurile de investitiikarbantartási költség maintenance cost, 
maintenance charge Instandhaltungskosten charges de maintenance, couts de maintenance, co?ts de maintenance 
troškovi održavanja náklady na údržbu náklady na údržbu costurile de întretinereüzemeltetési költség operation 
cost, operation charge Operationskosten charges d'operation, couts de l'operation, co?ts de l'operation, couts 
operationnels operativni troškovi provozní náklady prevádzkové náklady costurile de operarekörnyezetbarát 
technológia environmentally friendly technology unweltfreundliche Technologie technologie respectueuse de 
l'environnement, technologie biodégradable, technologie biodegradable ekološki tehnologija technologie šetrné k 
životnímu prostředí technológie šetrné k životnému prostrediu tehnologiei ecologicetető roof Dach, Hausdach toit 
vrh top začiatok de susállvány stand, framework Ständer, Gerüst charpente, structure stajati stát stáť 
standelőtető penthouse Vordach appartementterrasse baldahin baldachýn Baldachýn baldachingyűjtő collector 
Kollektor collecteur, capteur prikupljanja sběrný zberný colectaregyűjtőfelület collector surface Sammenfläche, 
Sammeloberfläche surface de capteur, surface collective površina kolektora plocha kolektorů plocha kolektorov 
Suprafata colectoruluikorlátmező filed of rails, field of railings Kollektorfläche champ de balustrade, champ de 
rampe  omezit pole obmedziť pole câmp limitahomlokzati kollektor front collector, facade collector 
Sonnenkollektor in der Fassade, Hausfassade, Hausvorfront front de capteur, front de collecteur fasada 
kolekcionar fasádní kolektor fasádne kolektor colector fatadăhőérzékelő heat sensor, heating sensor, temperature 
sensor Wärmesensor, Thermometer capteur de chaleur, capteur de température Toplina detektor Tepelný hlásič 
tepelný hlásič detectorul de căldurătúlfolyó szelep overflow valve Überdruckventil vanne tropplein, vanne de 
trop plein sigurnosnog ventila Pojistný ventil poistný ventil Supapamágnesszelep magnetic valve Magnetventil 
vanne magnétique solenoid solenoid solenoid solenoidszelep valve Ventil vanne ventil ventil ventil 
supapăszivattyú pump Pumpe pompage pumpati čerpadlo čerpadlo pompahőmérő thermometer Thermometer thermometre 
termometar teploměr teplomer termometruszigetelő réteg insulation layer, insulation coating Isolationsschicht 
couche d'isolation izolacijski sloj Izolační vrstva Izolačná vrstva Stratul izolatorhőtároló folyadék heat 
storing liquid, heat storing fluid Wärmespeicher liquide stockant la chaleur, liquide pour le stockage de 
chaleur Tekućina za pohranu topline akumulační kapalina akumulačná kvapalina fluid stocare a călduriihőcserélő 
heat exchanger Wärmetauscher échangeur de chaleur izmjenjivač výměník výmenník fluid de schimb de 
căldurăhőcserélő spirál heat exchanger spiral, heat exchanging spiral Wärmetauscherspirale échangeur de chaleur 
spiralé, échangeur de chaleur a spirale izmjenjivač topline zavojnica výměníku tepla výmenníka tepla Schimbator 
de calduratartályméret tank size, tank dimensions Tankdimension, Behältergröße, Wassertankgröße dimensions de 
reservoir, dimensions de citerne, taille de reservoir, taille de citerne, grandeur de la citerne veličina 
spremnika objem kontejneru objem kontajnera dimensiunea containeruluiátmérő diameter Durchmesser diametre 
prečnik průměr priemer diametrumagasság height Höhe altitude, hauteur visina výška výška înăltimetérfogat volume 
Volumen volume obujam objem    objem volumulvolumen volume Volumen volume volumen objem    objem 
volumenhőszigetelés heat insulation Isolation isolation chaleur, isolation thermique izolacija izolace izolácia 
izolatielakótér living space, living area Wohnraum espace pour vivre, place pour vivre dnevni prostor životní 
prostor životný priestor spatiu de locuitpadlás attic Dachboden grenier potkrovlje podkroví podkrovie 
mansardăpince cellar Keller cave, sous sol podrum suterén suterén subsolmedencefűtés pool heating, pool heat 
Schwimmbeckenheizung chauffage de piscine bazen grijača bazén ohřívače bazén ohrievača Incalzitor Poolkorrózió 
ellenes anticorrosion, corrosion resistant korrosionsbeständig, antikorrosiv anti corrosion antikorozivne 
proti korozi proti korózii anticoroziune
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